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1.  USTROJSTVO RADA VRTIĆA 

 
U pedagoškoj godini 2021./2022. Dječji vrtić „Pčelica“ djelovao je na tri lokacije i to: 

- Josipa Hamma 2 – centralni objekt s 14 odgojnih skupina, redovitog 10-satnog programa.  

- Trepčanska 10 – područni objekt s 2 odgojne skupine, redovitog 10-satnog programa 

- Aleja lipa 1 – područni objekt s 9 odgojnih skupina, redovitog 10-satnog programa 

 
 

Osim redovitog 10-satnog programa realizirali smo i sljedeće programe: 

- Program predškole – 2 odgojne skupine 

- Poseban cjelodnevni program engleskog jezika unutar redovitog programa 

- Poseban poludnevni program engleskog jezika 

- Poseban program poludnevnog vjerskog katoličkog odgoja 

 
 

Planirani programi temeljili su se na osnovi upisa djece te želje roditelja za uključivanje 

svojeg djeteta u pojedine programe. Svi programi imaju potrebnu verifikaciju – potvrđenu od 

strane Ministarstva i suglasnosti osnivača.  

 
Odgojne skupine formirane su u skladu s prostornim kapacitetima vrtića, a na osnovu 

normativa iz 1983. godine u Državnom pedagoškom standardu (Službeni glasnik br. 17/83) 

članak 30.  

 

Za vrijeme redovitih upisa u pedagoškoj godini 2021./2022. roditelji su anketirani vezano za 

izbor programa. Analizom anketa utvrdili smo područje interesa i temeljem rezultata oformili 

odgojne skupine. Programe su realizirale odgojiteljice koje su ispunjavale zakonom propisane 

uvjete za permanentno stručno usavršavanje, kako na razini vrtića tako i van njega, uz stalnu 

pomoć i nadzor stručnog tima.  

 

1.1. Radno vrijeme dječjeg vrtića 

 
Ustrojstvo u vrtiću i radno vrijeme postavili smo u skladu s potrebama procesa, te djece i 

njihovih roditelja.  

 

Na početku godine anketom ispitali smo potrebe svih roditelja i temeljem toga planirali, 

kako radno vrijeme vrtića u cjelini, tako i naših objekata. U suradnji s roditeljima planirali smo 

dnevni ritam života djece u vrtiću, pritom uvažavajući naše stručne argumente u cilju pedagoške 
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opravdanosti pojedinih radnji za dobrobit predškolske djece.  

 

U pokrivanju povećanih potreba odgojno-obrazovnog procesa (djeca s teškoćama) 

iznimno su nam pomogli odgojitelji pripravnici zaposleni putem ugovora o radu na određeno 

radno vrijeme. Tijekom ove pedagoške godine svoj pripravnički staž putem ugovora na određeno 

radno vrijeme odradila su i završila četiri odgojitelja pripravnika. Jedan odgojitelj pripravnik svoj 

pripravnički staž odradio je i završio putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Stručni 

ispit pri Agenciji za odgoj i obrazovanje uspješno su položila tri odgojitelja pripravnika, dok se 

dva odgojitelja pripravnika trenutno pripremaju za polaganje stručnog ispita. Bitno je spomenuti 

da dio naših zaposlenika koji je visoke kronološke dobi često odlazi na bolovanje, što je i za 

očekivati s obzirom na zdravstvene probleme koji su kod starijih radnika učestaliji nego kod 

mlađih. Tako da se gotovo svakodnevno kroz pedagošku godinu susrećemo s potrebom za 

zamjenama i izazovima u organizaciji rada. U osiguravanju zamjena za odgojitelje na 

bolovanjima trudili smo se maksimalno iskoristiti vlastite ljudske resurse.  

 

Razumijevanje od strane Gradskog ureda i odobravanje zamjena za dugotrajnija bolovanja 

u mnogočemu je pridonijelo boljoj pokrivenosti svih potreba što se tiče procesa rada, a onda i 

potreba koje iz samog procesa proizlaze. 

 

1.2. Bolovanje zaposlenika od 01. 09. 2021. do 31. 08. 2022. godine 

Tablica 1. Bolovanje zaposlenika od 01. 09. 2021. do 31. 08. 2022. godine 

 
 

Sati na teret vrtića Sati na teret Fonda 

STRUČNO PEDAGOŠKI POSLOVI 6528 16376 

TEHNIČKO OSOBLJE 7064 520 

UPRAVA I ADMINISTRACIJA 104 2264 

UKUPNO 13696 19160 
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1.3. Kadrovska struktura radnika 

Tablica 2. Struktura radnika  

NAZIV RADNOG MJESTA Priznata struktura radnika Stvarna struktura radnika 

Ravnatelj 1 1 

Pedagog 2 1 

Psiholog 1 1 

Edukacijski rehabilitator 1 1 

Logoped 1 1 

Voditelj objekta 1 1 

Glavna medicinska sestra 2 1 

Odgojitelj 66 66 

Odgojitelj – invalid 2 2 

Tajnik 1 1 

Voditelj računovodstva 1 1 

Administrativno-

računovodstveni radnik 

1 1 

Glavna kuharica 1 1 

Kuharica  1 1 

Pomoćna kuharica 7 6 

Domar-ložač centralnog 

grijanja 

3 2 

Ekonom vozač  1 1 

Pralja-švelja 1 1 

Spremačica 14 15 

Ukupno 108 105 

U pedagoškoj godini 2021./2022. zaposleno je pet odgojiteljica na određeno vrijeme. 
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2. MATERIJALNI UVJETI RADA 

   

Dječji vrtić Pčelica financira se iz sljedećih izvora: 

a) redovitih prihoda koje osigurava Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade, 

b) vlastitih prihoda od programa koji obuhvaćaju sljedeće: poludnevni program engleskog, 

cjelodnevni program engleskog i program za darovite, 

c) vlastitih prihoda od logopeda i najma dvorane vanjskim izvođačima tečajeva za sport i 

ples te 

d) vlastitih prihoda od pruženih usluga koje se odnose na uplate od strane Učiteljskog 

fakulteta u Zagrebu za obavljanje prakse studenata. 

 

Tablica 3. Financijski izvještaj o ostvarenom vlastitom prihodu DV Pčelica za razdoblje od  

01. 09. 2021. do 31. 08. 2022. 

KONTO NAZIV IZNOS 

66150 Prihodi od pruženih usluga - NAJAM 17.800,00 

66151 Prihodi od pruženih usluga - PROGRAMI 120.750,00 

66152 Prihodi od pruženih usluga - OSTALO 5.690,00 

UKUPNO 144.240,00 

 

Zbog nedostatka akontiranih sredstava iz proračuna dio vlastitih prihoda mora se koristiti za 

kupnju materijala za redovno svakodnevno održavanje objekta te kupnju materijala za grupe koje 

omogućuju kontinuirano kvalitetno obavljanje djelatnosti u redovnom poslovanju. 

 

Vrtić ostvaruje prihode i od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja koje sufinancira programe 

javnih potreba koji se ostvaruju u dječjim vrtićima i to za: 

 djecu s teškoćama u razvoju, 

 darovitu djecu, 

 djecu predškolske dobi pripadnike nacionalnih manjina i 

 djecu u programu predškole. 

 

Uplaćena sredstva za namjensko sufinanciranje koriste se isključivo za financiranje nabave 

didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu verificiranih programa, stručno usavršavanje 

odgojitelja i stručnih suradnika koji provode te programe, nabavu suvremene literature i ostale 
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potrebe programa radi povećanja kvalitete provedbe tih programa te zadovoljavanju dječjih 

potreba i maksimalnom razvijanju njihovih sposobnosti, a osobito djece s posebnim potrebama. 

 

Tablica 4. Financijski izvještaj o uplaćenim sredstva za namjensko sufinanciranje programa za 

razdoblje od 01. 09. 2021. do 31. 08. 2022. 

IZVOR NAZIV IZNOS 

521 Pomoći za djecu s TUR – integracija u redovne 

odgojno-obrazovne skupine 

29.000,00 

522 Pomoći za darovitu djecu 6.300,00 

523 Pomoći za djecu predškole 17.760,00 

UKUPNO 53.060,00 

 

Dječji vrtić Pčelica uključen je u Erasmus+ projekt pod nazivom Eduskills+ Media: Fotografija 

kao alat za razvijanje medijske pismenosti. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije.  

 

Ciljevi projekta su: 

 osmišljavanje i izrada didaktičkih materijala potrebnih za aktivno korištenje fotografije u 

dječjem vrtiću, 

 praktična primjena medija fotografije u dječjem vrtiću, 

 upoznavanje roditelja s primjerenim načinima korištenja medija za djecu.  

 

Shodno tome, vrtić je iskoristio dobivena sredstva za potrebe provođenja programa za kupnju 

laptopa, edukaciju djelatnika koji sudjeluju u programu, kupnju tonera, izradu fotografija i sl. 

Ukupno iskorištena sredstva od 01.09.2021. do 31.08.2022. iznose 36.649,59 kn. 

 

Ne plaćanja troškova živežnih namirnica, potrošnog materijala, telefona i pošte te uredskog 

materijala i računalnih usluga, proizišli su iz manjka u prihodima koje smo dobivali od Grada 

Zagreba. Moramo istaknuti brigu za troškove, cijene, količine i kvalitetu.  

 

Redovito smo pratili troškove poslovanja i o tome redovito izvještavali našeg poslodavca, kako 

svaki mjesec, tako i u okviru periodičnih izvještaja i završnog računa.  

Kako je cjelokupno gospodarstvo pod strogim recesijskim mjerama tako ćemo i mi morati 

napraviti detaljnu analizu poslovanja i vidjeti gdje možemo uštedjeti.  
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3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 

 

Ciljevi ove pedagoške 2021./2022. godine bili su stvaranje higijenski zdravog i poticajnog 

okruženja i preventivnog djelovanja na sve čimbenike koji djeluju na zdravlje i sigurnost djece te 

edukacija i provođenje pravilne prehrane, usvajanje navika vezanih uz pravilnu prehranu s 

naglaskom.  

 

Jedan od ciljeva je bila i usvajanje znanja o pravovremenom raspoznavanju alergijskih reakcija 

vezanih osobito za nutritivne alergije s obzirom na njihov veliki broj.  

Ovogodišnja organizacija rada temeljila se na planiranju i provođenju pojačanih mjera stvaranja 

sigurne okoline u kojoj borave djeca. 

 

Programske zadaće su se provodile kroz: 

 zdravu prehranu 

 tjelesnu kulturu 

 zdrav i uređen okoliš 

 osiguravanje higijenskih i sigurnosnih uvjeta unutarnjih i vanjskih prostora 

 zaštitu djece od epidemije  

 zdravstveni odgoj djece, odgojitelja i roditelja 

 osiguravanju optimalnih organizacijsko-materijalnih uvjeta u kojima je dijete moglo 

zadovoljiti svoje primarne potrebe 

  provođenju početnih intervjua u svrhu upoznavanja razvoja i zdravlja djeteta 

 organizaciji procesa njege, odgoja i obrazovanja djece 

 unapređivanju kvalitete življenja djece u vrtiću s naglaskom na dnevnom odmoru 

 praćenju ostvarivanja procesa njege i zaštite djece (razvoj kulturno-higijenskih navika, 

prevencija karijesa, zadovoljavanje potreba za hranom, kretanjem) 

 procjenjivanju psihofizičkog razvoja i zdravlja djece s poteškoćama u razvoju 

 praćenju izostanka djece prema uzrocima bolesti i poduzimanje mjera 
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ZDRAVSTVENE TEŠKOĆE 

 

Analizom prikupljenih podataka evidentirano je 42 djece s zdravstvenim teškoćama. Od 

toga troje djece s febrilnim konvulzijama, jedno dijete s dijabetesom te jedno dijete s epilepsijom. 

Svi aktivno zaposleni odgojitelji su educirani za prepoznavanje simptoma febrilnih konvulzija i 

primjenu diazepam mikroklizme.Za primjenu klizme kod djeteta potkrepljena je medicinska 

dokumentacija specijalista pedijatra. Dijete s dijagnosticiranom epilepsijom, terapiju prima ujutro 

i navečer koju daju roditelji. Odgojitelji upoznati s protokolom postupanja u slučaju pojave 

epileptičkih napadaja. Edukacija odgojitelja provedena je i zbog djeteta koji ima dijabetes. Kako 

prepoznati i postupati u momentima hipo i hiperglikemije. 

 

 Tablica 5. Broj djece upisanih u DV Pčelica sa specifičnim zdravstvenim teškoćama 

DIJAGNOZA BROJ DJECE 

EPILEPSIJA 1 

FEBRILNE KONVULZIJE 4 

GLUHOĆA I NAGLUHOST 1 

DIJABETES 1 

COFIN-SYRIS SINDROM 1 

ALOPECIJA 1 

KOŽNA HISTIOCITOZA 1 

KONGENITALNA CISTA JETRE 1 

BULOZNA EPIDERMOLIZA 1 

HEMIPAREZA 1 

SPECIFIČNI MIJEŠANI RAZVOJNI 

POREMEĆAJ 

2 

DYSTONI SYNDROM 1 

ALERGIJE 33 
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PREHRANA 

 

           Pravilna prehrana iznimno je važan vanjski faktor  u zadovoljavanju osnovnih ljudskih 

potreba koji utječe na pravilan rast, kognitivni i fizički  razvoj djeteta u ranom djetinjstvu. 

Mnoga istraživanja koja su provedena na području prehrane ukazala su da adekvatan i  

kontroliran  unos zasićenih masti, jednostavnih šećera, prehrambenih vlakana u  najranijoj dobi 

bitno  za prevenciju  bolesti u dječjoj dobi ponajviše  karijesa, pretilosti, povišenog krvnog tlaka, 

dijabetesa tipa 2.  

Prehrana djece u dječjim vrtićima Grada Zagreba planira se sukladno Programu zdravstvene 

zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, kojim su utvrđene mjere 

zdravstvene zaštite, mjere higijene i mjere pravilne prehrane djece predškolske dobi u dječjim 

vrtićima, donesen od strane Ministra zdravstva uz suglasnost Ministra znanosti i obrazovanja. 

          Prehrana djece osigurana je redovitim brojem obroka u skladu s prehrambenim obroka - 

doručak, ručak te prvu i drugu užinu odnosno prosječan unos od 75% - 80% 

energetskih i prehrambenih potreba u 24 sata odnosno 2/3 ukupnih dnevnih energetskih potreba 

sukladno prehrambenim standardima. 

Vrijeme obroka prilagođeno je kronološkoj dobi djece te je usklađeno s ostalim aktivnostima u 

zadovoljavanju primarnih potreba djeteta tijekom dana (dnevni ritam).  

Jelovnik se obogaćuje i prilagođava sezonskim voćem i povrćem sukladno godišnjem dobu. Djeci 

je osigurana stalna dostupnost pitke vode i cjelodnevne ponude voća u prostorima u kojima 

borave tijekom redovnog programa.  

Prehrana djeteta u dječjim vrtićima nije zadovoljavanje samo  dnevnih energetskih i nutritivnih 

potreba već je  značajni dio odgojno -  obrazovnog procesa u kojem dijete stječe znanje, vještine i 

sposobnost formiranja stavova o važnosti prehrane. 

Jelovnici se planiraju tjedno. Prehrana primarnog 10-satnog programa u vrtiću obuhvaća četiri 

obroka; doručak, ručak te dvije užine. 

 

Tijekom pedagoške godine evidentirano je 35 djece s nutritivnim alergijama, te 6 djece  

koja iz vjerskih razloga ne jedu svinjetinu. 
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Tablica 6. Numerički prikaz broja djece s obzirom na specifične alergije 

NAMIRNICE BROJ DJECE 

JAJA 9 

MLIJEKO 9 

GLUTEN 2 

ORAŠASTI PLODOVI 9 

CITRUSI 4 

PERŠIN 1 

CELER 1 

SEZAM  1 

TUNA 2 

KOPAR 1 

MANGO 1 

MASLINOVO ULJE 1 

MED 1 

ŠAMPINJONI 2 

TELETINA GOVEDINA 1 

SOJA 1 

JAGODA   1 

VJERSKI RAZLOZI 6 

 

Prilagodili smo prehranu djece čije zdravstveno stanje zahtijeva određene promjene u 

standardnim jelovnicima, individualno se dogovarajući  s roditeljima ovisno o potrebama i 

trenutnom zdravstvenom statusu djeteta prateći priloženu medicinsku dokumentaciju, te slijedeći 

preporuke  liječnika specijaliste i nadležnog pedijatra. Ukoliko bi došlo do novonastalih promjena 

i revizije medicinske dokumentacije u suradnji s roditeljima smo prilagođavali i mijenjali 

prehranu djeteta. 

Prilikom upisa u vrtić na inicijalnim razgovorima uzeta je temeljita sestrinska anamneza od 

roditelja što se tiče prehrambenih navika djeteta te je prehrana maksimalno prilagođena ovisno o 

djetetovim potrebama. U tom procesu nam uvelike pomaže adekvatna suradnja zdravstvenog 

voditelja, odgojitelja te djelatnika kuhinje. 
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 O zdravstvenoj teškoći – alergijama na hranu upoznati su matični odgojitelji, djelatnici kuhinje, 

zdravstvena voditeljica te stručni tim. 

 

Odgojitelji kao i djelatnici kuhinjskog osoblja koji skrbe za spravljanje hrane kod 

djece s nutritivnim alergijama dobili su pismene i usmene podatke, te upute o djeci s  

posebnim potrebama. Provedeni su individualni razgovori s roditeljima djece i odgojiteljima kako 

bi se proveli najadekvatniji postupci u zbrinjavanju djeteta s posebnim potrebama.      

 

OZLJEDE:  

 

Tijekom godine evidentirane su ozljede djece. U većini slučajeva radilo se o lakšem obliku 

povrede, najčešće pad koji se manifestira modricom i edemom. Nažalost, nekolicina djece je 

zbog ozljeda pomoć morala potražiti u bolničkoj ustanovi.  

Sve ozljede su sanirane prema protokolu od strane odgojitelja i zdravstvene voditeljice.  

O povredama su odmah obaviješteni roditelji s preporukom da se konzultiraju sa svojim  

liječnikom. 

 

       Najčešći uzroci ozljeđivanja: 

JASLICE: 

• padovi 

• umor, pospanost,nespretnost 

VRTIĆ: 

• motorička nespretnost 

• nepažnja 

• razvojna faza 

• nepoznavanje opasnih situacija 

Još i: umor, bolest, slučajnost 

 

 

Mjere prevencije 

 jačanje kompetencije odgojitelja u identifikaciji i zbrinjavanju ozljeda 

 zaštita i samozaštita od ozljeda 

 kontinuirano praćenje kretanja i aktivnosti djece 

 planirane aktivnosti s djecom 
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PRAĆENJE I ANALIZA POBOLA: 

 

             Najčešći uzroci ovogodišnjeg izbivanja djece iz vrtića i jaslica su se odnosili na 

respiratorne infekcije i zarazne bolesti. 

Kako bismo spriječili širenje infekcije svakodnevno smo provodili niz mjera : 

 Svakodnevni obilazak odgojnih skupina 

 Praćenje izostanaka zbog bolesti - vođenje evidencije za svaku pojedinu skupinu. 

 Svakodnevni nadzor i edukacija odgojitelja/ica i pomoćnih djelatnika/ica. 

 Dnevne indikacije - zbrinjavanje bolesnog djeteta (temperatura, povraćanje, proljev, 

ozljede, detekcija zaraznih bolesti, osipa). 

 Evaluacija stanja procijepljenosti kao zdravstveno preventivna mjera unapređivanja 

zdravlja. Evidencija  procijepljenosti provedena je u svim odgojnim skupinama. 

 Vođenje posebne evidencije za djecu s posebnim zdravstvenim potrebama (astma, 

neurološke bolesti kao epilepsija, tjelesne i motoričke smetnje, febrilne konvulzije, 

nutritivne i druge alergije, pothranjenost, preuhranjenost, posebne potrebe u prehrani  iz 

vjerskih razloga). 

 Unapređenje i razvoj kulturno higijenskih navika kod djece (pranje ruku, higijena 

prehrane, higijena odijevanja, održavanje urednim unutrašnjeg i vanjskog prostora i 

opreme – razvoj ekološke svijesti) 

 Nadzor protuepidemijskih mjera kod pojave zaraznih bolesti 

 Svakodnevno provjetravanje prostorija više puta dnevno po 10 min 

 Redoviti boravak na zraku u svim periodima godine prilagođavajući se vremenskim 

uvjetima, 

 Izolacija oboljele djece 

 Pojačali higijenu i dezinfekcija prostorija 

 Redovito donošenje liječničkih potvrda 

 Konzultacije s roditeljima i liječnicima 

 

Za vrijeme epidemije, higijensko- epidemiološke mjere su bile pojačano provođene po uputama i 

preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite te preporukama Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo. U periodu kada su neke skupine bile u samoizolaciji uzrokovane kontaktom s Covid-

19 oboljelim djetetom, prostori vrtića su temeljito oprani i dezinficirani prema uputama 

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 
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PROCIJEPLJENOST: 

 

U skladu sa zakonskim odredbama, provedena je kontrola procijepljenosti na početku i 

kraju pedagoške godine. Djeca koja nisu uredno procijepljena, upućivana su svom liječniku 

primarne zaštite. 

 

ANTROPOMETRIJSKA MJERENJA: 

 

Izmjereno je i antropometrijski obrađeno 320 djece. 

S obzirom da je pravilna prehrana jedan od bitnijih aspekata u rastu i razvoju djeteta o njoj se  

uči od malih nogu, kako kod kuće tako i u vrtiću. Provedena antropometrijska obrada je  

pokazatelj trenutnog stanja kod pojedinaca. Kod djece koja su na granici prema pretilošću i  

pretili provedeni su konzultacije kako s roditeljima tako i s odgojiteljima. Roditelji su informirani 

o zabrinjavajućem odstupanju relativne težine i upućeni u dugoročne zdravstvene  posljedice 

takvog stanja. Samo je kod jednog djeteta uočena  pretilost te je s  roditeljima proveden razgovor 

i savjetovanje. Odgojitelji su dobili upute kako se mogu  uključiti u rješavanje problema 

pretilosti. 

 

DNEVNI ODMOR: 

 

Nakon prikupljenih informacija od roditelja i odgojitelja o potrebama djeteta za dnevnim 

odmorom, djeci je pružena mogućnost spavanja, mirnih aktivnosti u skladu s njihovom dobi ili 

odmaranja. Potreba za odmorom djece u jasličkim skupinama zadovoljena je i kada je prepoznata 

potreba. 

 

ZDRAVSTVENI ODGOJ: 

 

Djeca su usvajala kulturno higijenske navike kao što je higijena tijela, oblačenje, pranje ruku, 

odlazak na toalet. Usvajali su kulturno higijenske navike prilikom objedovanja. Također su učili 

o pravilnoj prehrani, ljudskom tijelu te su usvajali navike i ponašanja koja pridonose očuvanju 

zdravlja.  
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BORAVAK  NA  ZRAKU I TJELESNA AKTIVNOST: 

 

Boravak na zraku i kretanje dio su svakodnevnog života i stoga smo redovito prakticirali boravak 

na svježem zraku u dvorištu vrtića osim kada su bili loši  

vremenski uvjeti.  Ukoliko su vremenski uvjeti bili loši djecu smo poticali na tjelovježbu i 

kretanje unutar objekta u našoj dvorani za vježbanje i ostalim prostorima koji su bili slobodni i 

opremljeni adekvatnom opremom za vježbanje. 

Posebnu pažnju davali smo djeci najmlađe jasličke skupine gdje su se uključivali i članovi 

stručnog tima te zdravstveni voditelji. 

 Prije izlaska na dvorište osiguravali smo adekvatne uvjete i čist okoliš (temeljito čišćenje 

zelene i ostalih površina dvorišta,adekvatno održavanje pješčanika). Svakodnevna provjera i 

obilazak dvorišta od strane domara i zdravstvenog voditelja.  

 Za vrijeme boravka djece na zraku sobe svakodnevno  je vršeno prozračivanje prostorija 

radi smanjenja širenja infekcija pogotovo respiratornih koje se prenose kapljičnim putem. 

Odgojiteljice su često s djecom odlazile na igralište te ih poticale na više kretanja i na pravilno 

disanje. Ovakvim vidom aktivnosti pozitivno smo utjecali na tjelesni rast i razvoj djeteta, jačanje 

muskulature i bolju cirkulaciju organizma te zadovoljavanje djetetovih potreba za tjelesnom 

aktivnošću. 

 

 Za vrijeme ljetnih mjeseci, obzirom na klimatske uvjete (vrućine),  nastojali smo djeci 

osigurati boravak u klimatiziranim prostorima. Svaka skupina ima klimatski uređaj koji 

omogućuje adekvatnu temperaturu prostorije. U dogovoru sa stručnim timom date su upute o 

pravilnom korištenju klimatskih uređaja tijekom boravka djece u skupinama. Također su 

odgojiteljima date upute o važnosti dovoljnog unosa tekućine u organizam tijekom ljetnih 

mjeseci.  

Također su im omogućene igre s vodom tijekom boravka u dvorištu vrtića.  

Roditeljima su također date upute kako da pripreme djecu za boravak u vrtiću tijekom ljetnih 

mjeseci. 

 

SANITARNO HIGIJENSKI UVJETI: 

 

U skladu sa zakonom redovito se provodila dezinfekcija i deratizacija. Zaposlenici su upućivani 

na redovite sanitarne preglede i obnovu znanja iz higijenskog minimuma.  
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Mikrobiološka i sanitarna čistoća objekta odgovarala je sanitarno higijenskim standardima. 

Kontrola jela i ispitani uzorci hrane od strane Zavoda za javno zdravstvo odgovarali su zadanim  

nutritivnim i kalorijskim vrijednostima. I ove smo godine primjenjivali pravila i norme HACCP-

a, sustava preventivne samokontrole higijenskih uvjeta u radu s hranom po načelima analize 

opasnosti i kontrole kritičnih točaka. 

 

Prostori u svim objektima vrtića svakodnevno su održavani čistima, a sanitarni prostori 

redovno dezinficirani sukladno HACCP Planu čišćenja i dezinfekcije. 

Sredstva za opću higijenu i njegu djece (papirnati ručnici , toaletni papir, tekući sapun, 

jednokratne rukavice) u glavnom su bila osigurana u dovoljnoj količini. 

Redovito se provodilo provjetravanje u sobama dnevnog boravka djece, osigurano je 

odgovarajuće grijanje zimi i hlađenje klima uređajima ljeti u svim prostorijama u kojima djeca 

borave. 

Posteljno dječje rublje redovito je prano i mijenjano u svim odgojnim skupinama te se vodila 

briga o njegovom pravilnom odlaganju. 

Posebnu pozornost posvećujemo redovitom održavanju čistoće okoliša dječjeg vrtića (uklanjanju 

oštrih i opasnih predmeta), košnji trave i održavanju niskog i visokog raslinja. 

 

SKRB O ZDRAVLJU DJELATNIKA: 

 

Skrb o zdravlju djelatnika vrtića provodi se kroz niz radnji tijekom cijele godine. Zaštita njihovog 

zdravlja uvelike se odražava na kvalitetu provedenih poslova. Svake godine se provodi: 

 briga o zaštitnoj odjeći i obući 

 sanitarni pregled stolice 

 briga o zaštitnim sredstvima 

 redoviti sistematski pregledi 

 mamografija dojke  

 

SURADNJA S VANJSKIM SURADNICIMA: 

 

Do sada ostvarene suradnje su i dalje održavane.Potrebna je bila i suradnja s pedijatrima pojedine 

djece. 
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ZAKLJUČAK: 

 

Primarni zadatak nam je bio očuvati tjelesno i mentalno zdravlje djeteta, osigurati optimalne 

uvijete za tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj te uspješan daljnji odgoj i 

obrazovanje. Predškolskoj djeci i djeci u razvoju je nužno osigurati prehranu s raznovrsnim 

izborom namirnica te dostatnom količinom obroka kao preduvjet za pravilan rast i razvoj, dobru 

tjelesnu kondiciju, mentalne sposobnosti i imunološke funkcije. Odlična suradnja i komunikacija 

svih radnih skupina vrtića te uložen trud u održavanju sigurnosti djece, pojačano provođenje i 

evaluacija sanitetsko-higijenskih mjera,  osigurala je sretan i siguran boravak djeteta u vrtiću. 

   

 

 



4. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD 

 
 

Odgojno-obrazovni rad u pedagoškoj godini 2021./2022. realiziran je u dvadeset i pet 

odgojnih skupina, od toga u dvije odgojne skupine s posebnim poludnevnim programom vjerskog 

katoličkog odgoja, jednoj odgojnoj skupini s posebnim cjelodnevnim programom engleskog 

jezika te jednom odgojnom skupinom s posebnim poludnevnim programom engleskog jezika. 

Programom predškole bila su obuhvaćena djeca u dvije odgojne skupine. Odgojno-obrazovni rad 

provodio se u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te 

Programskim usmjerenjem. Osobitost ovih dokumenata je humanističko-razvojni pristup u 

odgoju i obrazovanju koji predstavlja polazište u našem svakodnevnom odgojno-obrazovnom 

radu.  

 

Već dugi niz godina stavljamo naglasak na stvaranje kvalitetnih uvjeta za odgoj i učenje. 

Pritom podrazumijevamo unapređivanje prostorno-materijalnog konteksta, stvaranje zdravog 

socio-emocionalnog ozračja te izgradnje kulturnog i nacionalnog identiteta. Jedna od bitnih 

zadaća bila nam je jačanje profesionalnih kompetencija odgojitelja za samorefleksiju vlastitog 

rada usmjerenog na promišljanje, realizaciju i evaluaciju odgojno-obrazovnog rada.  

 

            Kroz raznovrsne oblike i metode rada kod planiranja odgojno-obrazovnog rada naglašena 

je važnost odnosa djeteta i socijalne okoline, kako u obitelji tako i u odgojno-obrazovnoj ustanovi 

jer su ti odnosi esencijalni za opstanak, učenje i odrastanje svake ljudske jedinke. Dijeljenje ideja 

s odraslima i primjereno zadovoljavanje dječjih potreba te osiguravanje uvjeta za razmjene s 

drugima promatrali smo u životnim situacijama. Promatrali smo i analizirali interes djece za 

angažiranje u socijalnim interakcijama, uspostavljanje odnosa, konstruiranje svog učenja i 

pre(do)govaranja sa svime što im okruženje donosi.  

 

Analizirali smo odgojiteljevu ulogu kada djeluje na neizravan način uz promjenu u 

okruženju i kada promatra i sluša djecu sa strane. Zatim kada procjenjuje načine organiziranja 

prostora i materijala za pojedine aktivnosti i fleksibilno ih primjenjuje, naknadno reflektira, 

evaluira i planira odgojno-obrazovni proces, stupa u interakcije s drugom djecom, odgojiteljima, 

ostalim djelatnicima ustanove i s roditeljima te kada kritički, samostalno i s drugim 

sustručnjacima analizira odgojnu praksu i u skladu s tim ju pokušava mijenjati. Koliko su 

odgojitelji i drugi odrasli u ustanovi u tome uspješni i u kojoj mjeri se u njih može imati 

povjerenja, dijete pomno procjenjuje promatrajući i osluškujući njihove izravne i neizravne 
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postupke i u skladu s tim se i ponaša.  

Zaključili smo da nema recepta i gotovih uputa kako se kvalitetno ozračje u institucijskom 

kontekstu može postići. Ono u velikoj mjeri počiva na poštivanju osobe svih sudionika: djeteta – 

odgojitelja – roditelja i svih ostalih djelatnika.  Djeca su, također, jedno drugom izvor kognitivne 

stimulacije. Osobito smo istaknuli vrijednost stjecanja prijateljstava.  

 

I u ovoj godini željeli smo osposobiti odgojitelje za samorefleksiju u području 

kvalitetnijeg boravka djece na zraku. Prema njihovim nacrtima, promišljali smo novu ulogu 

odgojitelja i pokrenuli suradnju s ravnateljem i lokalnom zajednicom oko izgradnje sigurnijeg i 

poticajnijeg igrališta za djecu. Radovi oko vrtićkih dvorišta su konstanta te i dalje ulažemo 

napore kako bi se uredila preostala dvorišta na adresi Josipa Hamma 2 (suradnja s roditeljima). 

Planirane daljnje ciljeve i zadaće (novo vanjsko igralište u jaslicama i „novom objektu“) 

zajednički planiramo realizirati u novoj pedagoškoj godini 2022./2023.  

 

U suradnji sa zdravstvenom voditeljicom dogovarali smo pravila oko održavanja i 

higijene igračaka i PNM-a (zamjena potrganog, redovito pranje i dezinficiranje). Tijekom cijele 

pedagoške godine trudili smo se pronaći zajednički jezik pedagoga i odgojitelja sa zdravstvenom 

voditeljicom oko istaknute problematike. Uglavnom se koristio dogovor oko korištenja nekih 

materijala na određeni rok i redovite revizije stanja materijala i higijenskih uvjeta.  

 

Bitne zadaće ustanove za pedagošku godinu 2021./2022. bile su tematika Protokola 

sigurnosti te mjere sigurnosti vezane uz COVID-19. Rad na obadvjema zadaćama bio je 

svakodnevni izazov. Na Protokolima sigurnosti radili smo cijelu pedagošku godinu  uz nove 

zadaće koje su se iznjedrile obzirom na specifičnost same društvene, ekonomske i zdravstveno-

epidemiološke situacije u državi i cijelom svijetu. Iako smo istaknuli prepreke i izazove s kojima 

smo se susretali, napominjemo kako nam je pri tome i dalje svima jednako bila važna interakcija 

s djecom te praćenje međusobnih interakcija djece i njihovog samostalnog otkrivanja i učenja.  

 

Trudili smo se njegovati sadržajno i vremenski otvoreno planiranje (odabir situacija u 

suradnji s djecom, razmišljanje o tijeku aktivnosti pri čemu nam je fokus na doživljaju i iskustvu 

djeteta, analize putem foto-dokumentacije i ostale dokumentacije gdje je vidljivo koja socijalno-

komunikacijska umijeća su djeca stekla, koje društvene vrijednosti, nova znanja, nova iskustva, 

proširivanja stečenih iskustava, znanja i vještina i refleksije odgojitelja i stručnog tima uz 

samoanalizu rada).  
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Kroz godinu u vrtiću su stručnu praksu odrađivali studenti Učiteljskog fakulteta (Studij 

Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja).  

 

4.1.  Ometajući  i podržavajući čimbenici u odgojno-obrazovnom radu 2021./2022.  

 

Pedagoška godina 2021./2022. započela je u znaku pandemije COVID-19 i mjera HZJZ. I dalje 

su zabilježeni brojni slučajevi izolacija i samoizolacija odgojnih skupina, što je odgojiteljima i 

stručnom timu uvelike otežavalo uobičajen odgojno-obrazovni rad. 

Ipak, kroz pedagošku godinu mjere su popuštale i vratili smo se vanjskim oblicima aktivnosti 

koje su i ranije bile značajan dio našeg vrtićkog kurikuluma (kazališta, razni posjeti i izleti, 

vanjske i unutarnje sportske aktivnosti), a koje su bile privremeno ukinute radi aktualnih mjera 

zbog virusa COVID-19. 

U obrascima koje su za Godišnje izvješće ispunjavali odgojitelji (Podaci za godišnju 

analizu rada za pedagošku godinu 2021./2022.) analizirali smo ometajuće i podržavajuće 

čimbenike u odgojno-obrazovnom radu kroz proteklu pedagošku godinu.  

 

Tablica 7. Ometajući čimbenici u radu 

OMETAJUĆI ČIMBENICI U RADU  

izolacije i samoizolacije zbog virusa COVID-19 

česta bolovanja odgojitelja i učestale zamjene u odgojnoj skupini 

readaptacija zbog učestalih bolovanja djece 

produžen period prilagodbe kroz pedagošku godinu 

neravnomjerna distribucija djece prema spolu u grupi 

velika prisutnost djece (dolaznost u punom sastavu skupine) 

otežana suradnja s roditeljima radi COVID mjera 

roditeljsko nepoštivanje dnevnog ritma vrtića (kasno dovođenje djeteta u vrtić, produženo 

zadržavanje roditelja na vratima prilikom dovođenja djeteta u vrtić) 

nemogućnost postizanja dogovora s roditeljima oko dosljednosti u odgojnim postupcima 

nerealna očekivanja roditelja 

konflikti u suradnji s roditeljima, neiskrenost roditelja 

puno djece u skupini s posebnim potrebama 

otežana suradnja s roditeljima djece s posebnim potrebama 

potreba za dodatnim odgojiteljem radi djeteta s posebnim potrebama 

slaba opremljenost didaktičkog i potrošnog materijala 
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Tablica 8. Podržavajući čimbenici u radu 

PODRŽAVAJUĆI ČIMBENICI U RADU 

dobra atmosfera u odgojnoj skupini 

kreativnost djece 

dobra suradnja s kolegicom  

dvosmjerna komunikacija s roditeljima 

otvorena, podržavajuća i partnerska suradnja s roditeljima 

usklađenost odgojnih postupaka u radu oba odgojitelja 

dobra suradnja s tehničkim osobljem 

uključenost stručnog tima u život odgojne skupine 

dobra suradnja s članovima stručnog tima 

prisutnost pripravnice u skupni 

dobra organizacija rada (zamjene odsutnih odgojitelja) 

stalna prisutnost oba odgojitelja tijekom pedagoške godine 

prisutnost dodatnog odgojitelja 

donacije roditelja 

mali broj upisane djece u skupini 

postepeni dolazak djece na adaptaciju 

iskustvo odgojitelja 

 

Tablica 9. Izjave odgojitelja o radnoj godini 

Prema izjavama odgojitelja ova radna godina bila im je: 

Radna, odgovorna, razigrana i vesela.  Teška i zahtjevna.  

Zahtjevna i izazovna.  Sadržajno bogata. 

Uspješna i učinkovita (ostvarene su sve 

planirane zadaće).  

Izazovna, ali uspješna.  

U skladu s očekivanjima.  Stresna. 

Manje zahtjevna Edukativna 

Dinamična. Kreativna. 

 

 

5. PRILAGODBA NOVOUPISANE DJECE 2021./2022. GODINE 

 

 

Pripremu za početak odgojno-obrazovnog rada u novoj radnoj godini započeli smo 

proučavanjem Obrazaca za inicijalni intervju ispunjenim od strane roditelja novoupisane djece, 

formiranjem novih odgojnih skupina te pripremom roditelja, odgojitelja i ostalog osoblja u vrtiću 

za razdoblje prilagodbe djeteta na boravak u jaslicama i vrtiću. Radi sprječavanja širenja virusa 

COVID-19 inicijalni intervjui i roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece nije održan. 

Roditelji novoupisane djece upoznali su se s procesom prilagodbe djece na jaslice/vrtić putem 
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pisanih materijala na internet stranici vrtića i telefonskog informativnog razgovora s članovima 

stručnog tima. Potom se prilagodba djece odvijala kroz postepeni dolazak i zajednički boravak 

roditelja i djeteta u odgojnim skupinama. Boravak roditelja u prostoru vrtića, samim time i tokom 

procesa adaptacije je ograničen na maksimalno 15 minuta prema uputa HZJZ za sprječavanje 

širenja epidemije. Iskustvo je pokazalo da je za uspješnu prilagodbu potrebna dobra organizacija 

postupnog dolaska nove djece, dobra priprema roditelja i djeteta (uz verbalne i pismene upute) te 

individualni pristup za svako dijete s obzirom na različitu dob, osobitosti dječjeg temperamenta i 

razvijene privrženosti te dosadašnja socijalna iskustva djeteta.  

    U suradnji stručnog tima i odgojitelja, odgojitelji su informirani s osobitostima 

novoupisane djece i njihovom dolasku te se daljnji proces prilagodbe pratio Protokolom za 

praćenje prilagodbe u rujnu i listopadu za novu djecu u novoformiranim skupinama i 

kontinuirano kroz pedagošku godinu za svako novo dijete.  

Većina novoupisane djece bez većih poteškoća prošla su kroz proces prilagodbe tokom 

jeseni, dok za neku djecu koja češće izostaju, svaki dolazak znači novu prilagodbu. Roditeljima je 

stručni tim za razdoblje prilagodbe bio na raspolaganju. 

Uvijek ističemo da su ti prvi kontakti i uspostava povjerenja između roditelja i vrtića baza 

za uspješnu suradnju s roditeljima do odlaska djeteta u školu. Uspješnoj prilagodbi djece 

pridonose i podaci o potrebama i navikama djeteta iz obiteljskog okruženja koja od roditelja 

dobijemo u Obrascu za inicijalni intervju.    

Tablica 10. Prilagodba novoupisane djece 2021./2022. godine 

 JASLICE VRTIĆ UKUPNO 

Rujan 55 18 73 

Listopad 7 0 7 

Nakon listopada 11 1 12 

UKUPNO: 73 19 92 

Teže prilagodbe 5 2 6 

 

U pedagoškoj godini 2021./2022. prilagođeno je 94% novoupisane djece. Prilagodba 

ostale djece (N=17) trajala je duže zbog neredovitog dolaska djece (readaptacije zbog bolesti),  

nepovjerenja roditelja u vrtić, dugog odvajanja roditelja od djeteta prilikom dovođenja u vrtić, 
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velike ovisnosti o roditeljima te nejasnim porukama upućenima djetetu. Zbog preseljenja roditelji 

jednog djeteta su odustali od upisa u jaslice.  

Uvidom u proces prilagodbe tokom ove pedagoške godine smatramo kako je kratak 

boravak roditelja u odgojnoj skupini te kratak rastanak bio olakšavajući faktor za lakšu 

prilagodbu djeteta na vrtić. Takvu praksu namjeravamo provesti i sljedeće pedagoške godine. 
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6. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI POSEBNIH PROGRAMA 

 

6.1. Izvješće o realizaciji poludnevnog programa engleskog jezika za 2021./2022. godinu 

u skupini „Ribice“ 

Voditelj programa: Zdravka Tečić 

U odgojnoj skupini „Ribice“ upisano je 21 dijete u dobi od tri do sedam godina. Na početku 

pedagoške godine poticali smo razvoj osjećaja sigurnosti i pripadnosti našoj skupini kako bi se 

djeca što više i lakše uključila u aktivnosti, pa smo tako tijekom mjeseca rujna provodili što više 

zajedničkih aktivnosti.  

Pokretne igre s pjevanjem na engleskom jeziku posebno su djecu oduševile te su svakodnevno 

tražili različite igre i igre s pjevanjem. Interes je bio velik kod sve djece u skupini za program 

engleskog jezika te nikada nije bilo poteškoća kada bi najavili kako uskoro počinje engleski i 

zajedničke aktivnosti. Slabiji interes bio je prema aktivnostima čitanja priča na engleskom jeziku 

jer je u našoj skupini upisano više djece u dobi od tri godine, djeca u dobi od tri godine najviše 

sudjeluju u aktivnostima gdje je prisutan pokret, ritam, pjevanje, ples.Za vrijeme popodnevnog 

rada sa starijom djecom koja ne spavaju provodili smo aktivnosti čitanja priča koje su potaknule 

djecu na aktivnosti dramatizacije. U dramatizaciju priče Little Red Riding Hood“ i „The very big 

Turnip“ uključili smo i mlađu djecu koja su bez poteškoća prihvatili ulogu pjevanja pjesmica na 

početku i na kraju dramatizacije. Starije djeca u našoj skupini prepričavali su mlađoj djeci priče, 

imenovali likove na engleskom jeziku, crtali su likove iz priča i stvarali aplikacije kako bi mlađoj 

djeci približili radnju priče. Takvim načinom rada i pristupom razvili smo kod djece međusobnu 

suradnju i učenje starije i mlađe djece i podržali razvoj svih oblika spontanog kreativnog 

izražavanja.  

Tijekom pedagoške godine provodili smo tematske cjeline Životinje, Brojevi do 20, Prehrana, 

Blagdani i rođendani, Moje tijelo, Boje, Odjeća, Ja i moja obitelj. Radi mjera koje su propisane 

od strane civilne zaštite RH radi sprječavanja širenja Covid-19 zabranjeno je održavanje 

roditeljskih sastanaka i prezentacije aktivnosti  sve do mjeseca svibnja kada smo na zajedničkom 

druženju  prezentirali nekoliko igara i pjesmica na engleskom jeziku. Sva djeca su na kraju 

pedagoške godine primili diplome za završen program engleskog jezika. Putem kutića za roditelje 

informirali smo roditelje o temama i aktivnostima engleskog jezika. Putem individualnih 

razgovora roditelje smo obavještavali o interesu i napredovanju djece  u ranom učenju engleskog 

jezika.  
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Pedagošku godinu završili smo uspješno, sva djeca iz naše skupine pokazuju veliki interes prema 

svim aktivnostima, motivirani su za rad i  u malim grupama i u zajedničkim aktivnostima. 

Suradničkim učenjem i prihvaćanjem jedni drugih stvara se jedna poticajna atmosfera za učenje, 

razvija se samoinicijativnost, stvaralačka igra, samopoštovanje i samopouzdanje. Tijekom ove 

godine posebno smo radili na razvoju pozitivne slike o sebi, razvoju emocionalne inteligencije 

što je donijelo jako dobre rezultate za razvoj interesa i motivacije u ranom učenju engleskog 

jezika. 

6.2.  Izvješće o realizaciji cjelodnevnog programa engleskog jezika za 2021./2022. godinu 

u skupini „Jabuka“ 

Voditelji programa: Sniježana Rumenjak i Vanja Ivezić 

 

Program engleskog jezika realiziran je u odgojnoj skupini „Jabuka“ s djecom od 3 godine do 

polaska u školu. U pedagoškoj godini 2021/22 u odgojnu skupinu „Jabuka“ bilo je upisano 20 

djece. 

Prema individualnim mogućnostima djeca su usvojila, kroz igru i zabavu, osnovne 

pojmove engleskog jezika kao osnovnu strukturu jezične forme. Kao poticaj za ostvarivanje 

komunikacije na stranom jeziku uspješno smo se koristili različitim slikama, fotografijama i 

posterima. U radu s djecom korištena su razna audio-vizualna sredstva kojima je obogaćen 

program engleskog jezika. Svakodnevno smo organizirali igre i pjevanje uz glazbu i pjesme na 

engleskom jeziku. Slušanje priča iz knjiga i slikovnica (Little Red Hen, Little Red Riding Hood, 

Poos in Boots itd.) bile su situacije zanimljive djeci te posebno uspješne u manjim grupama gdje 

je dolazila do izražaja snalažljivost djece i poznavanje jezika prilikom prevođenja i razumijevanja 

odslušanog. 

Osim organiziranih aktivnosti komunikacija na engleskom jeziku se ostvarivala spontano 

i opušteno u svim životnim situacijama u skupini. Kod djece smo poticali svijest o sebi, o 

vlastitim fizičkim obilježjima, potrebama, unutrašnjim stanjima, sposobnostima i vještinama. 

Poticali smo i razvoj svijesti o vlastitim i tuđim osjećajima kao i pravo na izražavanje vlastitih 

osjećaja na prihvatljiv način. Poticali smo razvoj pozitivne slike o sebi i samopouzdanja. 

Obrađene su teme: All about me, Me and my family, Me and my friends, Feelings itd. 

Poticali smo ciljano usmjeravanje pažnje, dovršavanje započete aktivnosti, slušno 

pamćenje i reproduciranje pjesmica i priča na stranom jeziku, raspoznavanje boja i geometrijskih 
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likova,razumijevanje i korištenje pojmova za označavanje vremena, prostornih odnosa, 

prepoznavanje brojki, uspoređivanje količine/dužine/težine/veličine itd. Obrađene su teme: 

Colours, Numbers, Shapes, Sizes, The world around us, Food, Animals, Weather,Traffic itd. 

Tijekom godine poticali smo djecu na rasprave i aktivno upotrebljavanje engleskog jezika, 

proširujući istodobno njihov rječnik novim riječima.  

 

Također smo nastojali ostvariti dobru suradnju s roditeljima i drugim članovima obitelji 

kako bismo međusobno uskladili postupke te saznali što više o ponašanju  djece kod kuće što 

nam je olakšavalo uspostavljanje i poticanje komunikacije s djecom. Djeca su pokazala različit 

stupanj interesa u količini usvojenih znanja i korištenja istog u situacijama, što nije ovisilo o dobi 

djeteta već o njihovoj motivaciji kao i o stupnju interesa njihovih roditelja. 

 

6.3.  Izvješće o realizaciji poludnevnog Programa katoličkog vjerskog odgoja u odgojnoj 

skupini „Jagode“ za 2021./2022. godinu 

Voditelj programa: Ines Škof  

Ove pedagoške godine u  stariju jasličku  grupu  „Jagode“ bilo je upisano šesnaestero 

djece u dobi od 2,5 – 4 godine. Odmah u rujnu kao i svake godine kako su krenule adaptacije 

novo upisane djece provela sam anketu vezano uz Katolički vjerski odgoj.  U vrlo kratkom 

periodu roditelji su mi ih vratili s odobrenjem za provođenje navedenog programa. Ipak neki od 

roditelja su mi postavljali pitanja zašto im nitko nije spominjao navedeni program kod upisa 

djeteta u vrtić,  iako nemaju ništa protiv njegova provođenja. Svima sam objasnila već u prvim 

danima dolaska na adaptaciju s djetetom kako izgleda provođenje Programa katoličkog vjerskog 

odgoja u našoj grupi. Prije ručka smo se obavezno prekrižili i izmolili kratku molitvicu za 

blagoslov hrane. Nekoj djeci je to bilo posve novo iskustvo jer pretpostavljam da nešto slično 

nisu još imali prilike niti čuti, a niti vidjeti. Oni su u tišini osluškivali što ostali govore, no kako je 

vrijeme prolazilo sva djeca su se uključila u molitvu prije jela. Kako se većina djece nije znala 

prekrižiti pokušala sam im to približiti kroz imenovanje dijelova tijela. Dakle Otac je na čelu, Sin 

na prsima, tamo gdje čujemo srčeko, a Duh Sveti na ramenima jer smo gledali sliku Duha 

Svetoga kao pticu s krilima. Na ovaj način su sva djeca vrlo brzo naučila kao se prekrižiti. Ako bi 

zbog nekih događanja u grupi možda kolegica i ja počele samo dijeliti hranu djevojčica M.K. 

uvijek bi rekla, Nismo se pomolili! Gotovo ista stvar se događala i prije dnevnog odmora. Kada 

smo djecu smjestile u krevetiće uvijek bi se pomolili i to najprije kratkom molitvicom Anđele 
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Božji, a onda bi zahvalili dragom Bogu za današnji dan i za sve što je djeci važno. Jednom 

prilikom djevojčica F.D. pitala me hoćemo li se pomoliti Svetoj Mariji. Naravno da smo to 

učinili, no onda su počela pitanja ostale djece tko je ona, gdje je …. Djevojčica F.D. ispričala je 

djeci da je bila s bakom na Mariji Bistrici i tamo vidjela Svetu Mariju. Bilo mi je izuzetno važno 

pratiti dječje spoznaje o svojoj vjerskoj pripadnosti i obogaćivati sadržaj sukladno tome. Kroz 

molitvu  prije dnevnog odmora nastojala sam djecu potaknuti na molitvu za svoje roditelje, braću 

i sestre, bake, djedove , prijatelje , a ljude koje susreću u vrtiću, za ljude koji su u potrebi ili 

kojima je potrebna Božja milost ( bolesni, gladni, usamljeni, uplašeni, tužni..). Kasnije smo u tu 

molitvu nadodali i grad u kojem živimo , te našu domovinu Hrvatsku. Na taj način djeca razvijaju 

pozitivnu sliku o sebi, o svojoj obitelji , pripadnosti grupi i široj društvenoj zajednici. Osim toga 

najvažnije mi je bilo potaknuti djecu na empatiju i suosjećanje kroz primjećivanje emocija kod 

svojih prijatelja ( tuga, ljutnja, što je lijepo, a što ružno…). Često smo listali dječje vjerske 

slikovnice, a posebno slikovnicu o stvaranju svijeta. Sredinom listopada završila sam na 

bolovanju, te je i provođenje Katoličkog vjerskog odgoja malo stagniralo, no kolegica je nastojala 

održati naviku molitve prije jela. Kako je moj povratak u grupu bio u veljači mogli smo se lijepo 

pripremiti za Uskrs. U prostoru sobe dnevnog boravka oformili smo vjerski kutić u kojem se 

nalazila mala fontana u kojoj je stalno žuborila voda. Osim toga tu je bila i Biblija, raspelo, sveta 

voda i svijeća. Djeca su redovito odlazila u vjerski kutić i neko vrijeme, najčešće u jutro provodili 

u njemu; promatrajući i osluškujući vodu ili listajući Bibliju.  To me je jako veselilo jer sam 

uvidjela da im je vjerski kutić postao važno mjesto. Pjevali smo pjesmice, Da mi je biti sunce, 

Dijete milosrdnog srca te igrali igru s pjevanjem Isus ljubi male. Moram istaknuti da mi je glavni 

cilj prilikom provođenja katoličkog vjerskog odgoja kod djece razviti osjećaj da nikada nisu sami 

jer nas Bog uvijek čuva i beskrajno voli. Kada radimo nešto što nije baš prihvatljivo Isusek je 

tužan. U puno slučajeva takve poruke su mi pomogle da djeca počnu samo regulirati svoje 

ponašanje. Dječje  sklopljene ručice spremne na direktno obraćanje Bogu i upozoravanje mene , 

odgojitelja, da to ne zaboravim u meni je probudilo veliku radost i daje mi još veći poticaj da 

nastavim s provođenjem Programa katoličkog vjerskog odgoja u svojoj grupi i vrtiću  i dalje. 

 

6.4. Izvješće o realizaciji poludnevnog Programa katoličkog vjerskog odgoja u skupini 

„Zvončić“ za 2021./2022. godinu 

Voditelj programa: Vera Guja  

Pedagošku godinu 2021/2022. u grupi „ Zvončić“ počinjemo s 28-ero upisane djece od 

čega je četvero djece s posebnim potrebama a zbog čega smo dobili i trećeg odgojitelja. 
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Osnaženi i ohrabreni pozitivnim reakcijama djece i roditelja protekle pedagoške godine, a 

osobito izjavama roditelja da im djeca s veseljem idu u vrtić kada znaju da ih tamo čeka pozitivna 

okolina ispunjena ljubavlju, pažnjom, strpljenjem uz zanimljive i raznolike aktivnosti, nastavili 

smo s provođenjem programa katoličkog vjerskog odgoja i ove 2021./2022. ped.godine. Cilj nam 

je bio senzibilizirati dijete za njegovu duhovnu dimenziju kao potrebu koja ga čini osjetljivom za 

otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi, drugima te na poseban 

način Bogu.  

Posebno bi naglasila da smo kroz različite aktivnosti uspjeli senzibilizirati djecu prema 

djeci s teškoćama u razvoju i otkrili u svakom djetetu toplo i milosrdno srce. Rezultat je bio 

vidljiv po tome što su nam ta djeca s veseljem dolazila u grupu. Vjerski odgoj provodili smo kroz 

sva razvojna područja i aktivnosti prožete duhovnom dimenzijom slijedeći liturgijsku godinu. 

Nadovezali smo se na aktivnosti od prošle ped.godine i nastavili s upoznavanjem biblijskih 

tekstova uz slikovnice, likovnim izražavanjem na različite vjerske teme, te scenskim prikazima 

biblijskih priča. Intenzivnije smo radili na uskrsnim trenucima, te oblikovali uskrsni vrt. Dijete je 

u svom osobnom iskustvu doživljavalo rast i razvoj cvjetne lukovice i bilo neposredno uključeno 

u tijek zbivanja koji je povezan s procesom stvaranja, a i osobnog rasta i razvoja. Aktivnosti smo 

započinjali oblikovanjem kruga, znakom našeg zajedništva. Uskrsni vrt oblikovao se potom uz 

pjesmu, popunjavale zemljom posude za cvijeće, sadile cvjetne lukovice, zalijevale vodom. 

Osjećalo se ozračje topline i optimizma. Isto tako, ispunjeni vjerom, nadom i ljubavi nastojali 

smo izgrađivati pozitivnu sliku djece o sebi, jačati njegovo samopouzdanje i cjeloviti razvoj u 

zajedništvu djece, roditelja i odgojitelja. 

 

6.5.  Izvješće o realizaciji Programa predškole za 2021./2022. godinu 

 
Voditelj: Nikolina Fišer  

 
Ovaj program namijenili smo djeci koja nisu obuhvaćena niti jednim oblikom redovitog 

programa našeg vrtića, a pred polazak su u školu. Kao i svake godine dječji vrtić Pčelica je putem 

javnih poziva pozvala je roditelje na upis djece u program predškole Upisi su provedeni do 

polovice srpnja upisano je 52-ero djece koja bi u jesen 2021. trebala krenuti u školu. Tijekom 

godine nije  upisano niti jedno dijete. U međuvremenu je uz pomoć natječaja HZZ Upravno 

vijeće dječjeg vrtića izabralo odgajatelja koji će voditi predškolu. Zbog boljih epidemioloških 

mjera prvi roditeljski sastanak održan je uživo s obje grupe  krajem rujna na kojem su roditelji 

upoznati s Programom, odgojiteljicom, potrebama svoje djece, trajanjem Programa i svojim 
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obavezama prema Programu predškole. Program predškole je započeo 1. listopada 2021. i trajao 

je do 31. svibnja 2022., uz prekide vezana za blagdane i školske praznike. Program se provodio 

četiri puta  tjedno (ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak ) u trajanju od 2,5h dnevno tako da smo 

kroz godinu imali odrađenih 250 sati Programa predškole. Program predškole se provodio u sobi 

starije odgojne skupine koji je opremom i organizacijom bio primjeren dječjim potrebama, te 

jamčio provedu programa. Program predškole provodi se u sobi starije odgojne skupine koja je 

opremljena primjerenim didaktičkim materijalima, igračkama, poticajima, likovnim 

materijalima,  te ostalim primjerenim potrebama, interesu i uzrastu djece koja su pred polazak u 

školu. Uz sobu je i pripadajuća garderoba te sanitarije tako da su djeca imala sve uvjete za 

boravak kao i djeca u programu redovitog vrtića. Iz sobe dnevnog boravka  nalazi se mali vrt te 

su djeca mogla izlaziti van iz sobe i crtati  . U sobi je  napravljeno  mjesta za odlaganje potrebne 

pedagoške dokumentacije, spremanje radova djece, likovni materijal i ostalo. Djeci je sve u sobi 

bilo dostupno tako da su samostalno mogla odlučivati i birati igru te sredstva. Na temelju plana i 

programa predškole odgojiteljica koja je radila, izradila je orijentacijski plan i program rada za 

svako tromjesečje tj. dvomjesečje. To planiranje se temeljilo na promatranju i slušanju djece 

njihovih interesa, dogovaranju s djecom s naglaskom na individualnost i razvojne sposobnosti 

svakog djeteta. Odgojiteljica je zbog kraćeg trajanja programa morala brižljivo vremenski 

dimenzionirati program. Orijentacijski  plan i razvojne zadaće u njemu su se ostvarivale pomoću 

organiziranih materijalnih uvjeta, kroz aktivnosti, sklopove aktivnosti. Kroz plan i program te 

orijentacijski plan provodile su se sljedeće razvojne zadaće: -tjelesni i psihomotorni razvoj -

socioemocionalni i razvoj osobnosti -spoznajni razvoj-govor, komunikacija, izražavanje i 

stvaranje. Sva navedena područja i razvojne zadaće u njima provodile su se kroz ove oblike 

aktivnosti: -životne praktične aktivnosti-razne igre -druženja i društveno zabavne aktivnosti-

istraživačko spoznajne aktivnosti-umjetničke aktivnosti -aktivnosti raznovrsnog izražavanja i 

stvaranja -specifične aktivnosti s kretanjem. Osim materijalnog okruženja i pedagoških poticaja 

koristilo se i prirodno okruženje vrtića za šetnju, promatranje promjene u prirodi i istraživačke 

aktivnosti. Djeca koja polaze program predškole imaju iste higijensko-zdravstvene uvjete kao i 

djeca koja polaze redovit program vrtića. Kroz odgojno obrazovni rad i razne aktivnosti 

odgojitelj je poticao kulturno-higijenske navike djece, učilo se o zdravlju, zdravoj hrani, 

prevenciji zuba, važnosti kretanja i tjelovježbe i ljudskom tijelu. Odgajateljica je na početku 

obavila antropometrijska mjerenja a zatim i na kraju predškole. Djeca su kad god je to vrijeme 

dozvoljavalo boravila vani. Odgojiteljica je roditelje upozoravala ako je primijetila da je neko 

dijete bolesno ili ako bi se pojavila neka viroza ili zarazna bolest. Također je vodila brigu da 

roditelji donose potvrde o zdravlju nakon bolesti djeteta. O čistoći prostora brinula se spremačica. 
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Nitko od polaznika u predškoli nije imao nikakvih ozbiljnih zdravstvenih problema niti 

poteškoća. Na kraju predškole odgojiteljica je roditelje uputila u raspored zdravstvenih pregleda i 

upisa za prvi razred koji su se obavljali. Plan i program rada da bi se mogao unapređivati mora se 

stalno pratiti i vrednovati. Odgajatelj koji radi u predškoli to je radio kroz valorizaciju nakon 

svakog tromjesečja. Zajedničkim djelovanjem pokušali smo pridonijeti što boljem programu i 

njegovom funkcioniranju. Za program predškole vodila se jednaka pedagoška dokumentacija kao 

i za skupinu u redovnom vrtiću. To je podrazumijevalo tromjesečne knjige pedagoške 

dokumentacije tj. više njih za razdoblje od listopada 2021. do svibnja 2022. Odgojiteljica je 

vodila evidenciju dolazaka djece, imenik djece, inicijalne upitnike koje su roditelji ispunili nakon 

upisa. Osim propisane dokumentacije prikupljala je potvrde od pedijatra za bolesnu djecu, vodila 

bilješke o djeci, fotografirala aktivnosti, slagala dječje radove u mape, pisala obavijesti za 

roditelje, pisala pripreme za roditeljske sastanke te vrednovala svoj rad. U propisanoj pedagoškoj 

dokumentaciji vodila je dnevne i tjedna zapažanja te tromjesečne valorizacije, zabilješke i 

zapažanja u radu s roditeljima. Uspostava dobre komunikacije i partnerskog odnosa između 

odgojitelja i roditelja započela je na roditeljskom sastanku nakon upisa gdje su roditelji dobili sve 

informacije o programu predškole, njegovoj obveznosti te svemu što ih je zanimalo vezano za 

trajanje, termine, aktivnosti i djecu. Otvorenost i zainteresiranost odgojiteljice privukla je 

roditelje na daljnju suradnju tijekom godine. S roditeljima su izmjenjivale informacije prilikom 

dolaska i odlaska iz predškole, ali su razgovori s roditeljima po potrebi bili i individualni. 

Roditelji su se odazivali na pozive odgajateljice za prikupljanje raznog oblikovanog i 

neoblikovanog materijala, ambalaže i plodina. Za kraj je odgojiteljica zajedno s roditeljima 

organizirala završnu svečanost s kratkim programom i druženjem po  epidemiološkim propisima i 

higijenskim uvjetima na vanjskom dvorištu na zraku. Suradnja s roditeljima je bila  

zadovoljavajuća i dobra, ali uvijek se može više i bolje. Programom predškole osigurao se 

kontinuitet odgoja i obrazovanja djeci koja nisu polazila niti jedan oblik predškolskog odgoja, te 

se svakom djetetu omogućilo da se izgradi u kompetentnog i odgovornog čovjeka. 
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7. SKRB O DJECI S POSEBNIM POTREBAMA 

 

 
Rad s djecom s posebnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju i darovita djeca) u našem 

vrtiću tijekom pedagoške godine 2021./2022. zasnivao se na Nacionalnom kurikulumu za rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje.  

 
Bitna zadaća u odnosu na posebne potrebe djeteta (potencijalne, prolazne i trajne ) bio je 

timski rad na ranom otkrivanju istih, utvrđivanju njihovih uzorka te izrada individualiziranih 

programa rada s djetetom prema njegovoj posebnoj potrebi.  

 

7. 1. Djeca s teškoćama u razvoju 

 

U identifikaciji djece s posebnim potrebama sudjelovao je cijeli stručni tim (pedagog, psiholog, 

logoped, edukacijski rehabilitator) te zdravstveni voditelj. Identifikacija se vršila iz 

dokumentacije prilikom predaje zahtjeva roditelja za upis djeteta, prilikom inicijalnog intervjua 

za novu djecu, opservacijom djece u odgojnim skupinama i u suradnji s odgojiteljima te stručnom 

procjenom svakog člana stručnog tima.  U ovoj pedagoškoj godini bilo je integrirano 6-ero djece 

s Nalazima i mišljenjem prvostupanjskog tijela vještačenja za djecu predškolske dobi, te 6-ero 

djece s nalazima i mišljenjima drugih specijaliziranih ustanova. Za djecu koja imaju Nalaz i 

mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja te za djecu s mišljenjima drugih specijaliziranih 

ustanova izrađen je individualizirani odgojno obrazovni plan i program rada. 

Ostvarena je suradnja s vanjskim ustanovama: specijalističke ustanove za rad s djecom s 

teškoćama u razvoju: SUVAG, Goljak, Gradski ured za obrazovanje i sport, Ministarstvo 

znanosti obrazovanja i sporta, ERF, Klinika za dječje bolesti. Agencija za odgoj i obrazovanje, 

Centar za socijalnu skrb, Dječji vrtići, Centar za autizam,  Udruga defektologa,  Hrvatsko 

logopedsko društvo, Udruga LERI, HURID.  

 

Razvojna područja na kojima se temeljio rad unutar svake odgojne skupine u kojoj su bila 

integrirana djeca s posebnim potrebama bila su: razvoj brige o sebi, razvoj samostalnosti, govorni 

razvoj i razvoj komunikacije razvoj, motorike i razvoj spoznaje, emocionalni razvoj te socijalni 

aspekt razvoja.  
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Strategije djelovanja tijekom pedagoške godine 2021../2022.. koje su provedene u suradnji 

stručnog tima, odgojitelja, roditelja djece s posebnim potrebama te vanjskih institucija bile su:  

- Inicijalna trijaža uvidom u medicinsku dokumentaciju i anamnestičke podatke, te  

razgovorom s odgojiteljima i roditeljima 

-  Ciljana opservacija djece u skupini 

- Individualna opservacija stručnih suradnika  

- Timski rad odgojitelja, stručnih suradnika, zdravstvenog voditelja  

- Izrada individualnih programa temeljenih na jakim stranama, potencijalima i interesima 

djece 

- Poduzimanje ciljanih mjera u prostorno-materijalnom okruženju 

- Individualan rad s djecom uz primjenu raznolikih postupaka i metoda, specifičnih 

aktivnosti, preventivnih i razvojnih programa 

- Praćenje djetetova razvoja i napretka primjenom različitog instrumentarija (razvojne 

ljestvice, stilovi učenja, dnevna zapažanja odgojiteljica, dječji uradci, psihologijski i   

logopedski, kao i edukacijsko-rehabilitacijski instrumentarij) 

- Timski sastanci odgojitelja, stručnih suradnika i zdravstvenog voditelja za analizu 

postignuća i dogovaranje daljnjih postupaka i ciljeva 

-  Timski rad s roditeljima radi razmjene informacija o napretku djece i dogovaranja  sljedećih 

koraka 

-  Upućivanje djece u odgovarajuće ustanove na specijalističku obradu, terapiju i kontrolu 

- Permanentno stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika 

 u području posebnih potreba 

Broj djece s posebnim potrebama: 117 

 

7. 2. Darovita djeca 

 

Identifikacija darovite i potencijalno darovite djece u našem vrtiću obavlja se timski, a u 

njoj sudjeluju odgojitelji, roditelji potencijalno darovite djece te članovi stručnog tima.  

Odgojitelji jasličkih odgojnih skupina senzibilizirani su za zapažanje znakova darovitosti 

pa ukazuju u izvješćima na djecu naprednijeg tjelesnog, govornog, socio-emocionalnog razvoja, 

djecu s interesom za slova, brojke, za rješavanje problemskih situacija.  

Većina djece se identificira između četvrte i pete godine života. Primjenjujemo Upitnik za 

roditelje darovite djece (roditelji), Listu za opažanje ponašanja svojstvenih bistrom djetetu 
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(odgojitelji), zapažanja ponašanja djece u realizaciji pojedinih projekata (pedagog, psiholog), te 

psihodijagnostička sredstva (Ravenove obojene matrice, Crtež čovjeka, LB-test).  

 
Zadaće u odnosu na darovitu i potencijalno darovitu djecu su bile: 

- širenje i produbljivanje temeljnog znanja, interesa ili sposobnosti djeteta 

- poštivanje posebnih sposobnosti i izraženih interesa 

- poštivanje individualnosti 

- poticanje samostalnost i odgovornosti 

- osiguranje raznovrsnosti ponude i omogućavanje slobodnog izbora 

- briga za to da se darovita djeca dobro osjećaju u vrtićkom okruženju 

- stvaranje mogućnosti za zajedničko druženje s djecom sličnih interesa ili sposobnosti 

- savjetovanje roditelja i upućivanje djeteta u druge ustanove ovisno o njegovim interesima 

 

Ove godine identificirano je 20 potencijalno darovite djece u govorno-jezičnom, likovnom, 

glazbenom, dramskom, sportskom, matematičkom području te u logičkom i apstraktnom 

razmišljanju. 

Ove pedagoške godine provodio se kraći program rada s darovitom djecom – 

Igraonica za bistru i potencijalno darovitu djecu. Program su provodile stručna suradnica 

psihologinja Kristina Ćurčija i odgojiteljice Sandra Čokrlić i Blaženka Čukelj. Igraonica za bistru 

i potencijalno darovitu djecu  obuhvatila je 15 djece. Rad s djecom provodio se individualno, te u 

dvije male skupine (do 10 djece), u radu na projektima i pomoću dodatnih sredstava i materijala 

iz kabineta didaktike za darovite koji svake godine dopunjujemo. Aktivnosti koje su se provodile 

s djecom su aktivnosti koje potiču aktivno učenje, kreativno mišljenje, više razine misaonih 

procesa kao što su igre za poticanje kreativnog mišljenja, logičko-kombinatoričke aktivnosti, 

edukativne igre na računalu, istraživačke igre i pokusi, igre za poticanje verbalnih sposobnosti, 

didaktičke igre (slagarice, logičke ploče i sl.), projektna metoda, radni listovi, pitalice, skrivalice, 

rebusi, mozgalice i sl. 

 

8. SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA 

 
- Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta 

- Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje 

- Suradnja s Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade 
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- Suradnja s Osnovnom školom „Mate Lovraka“ koju pohađa većina djece iz našeg vrtića 

odvija se kontinuirano.  

- Suradnja s Osnovnom školom „Retkovec” 

- Suradnja s Osnovnom školom „Ante Starčević“ 

- Suradnja sa Župom Leopolda Mandića 

 

- Suradnja s Gradskom četvrti „Gornja Dubrava“ 

- Suradnja s dječjim vrtićima grada Zagreba 

- Suradnja s Učiteljskim fakultetom 

- Suradnja s KBF-om 

- Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar 

- Suradnja s Domom zdravlja „Dubrava“ 

- Suradnja s KBC „Zagreb“ i Klinikom za dječje bolesti Zagreb 

- Suradnja s Kulturnim centrom „Dubrava“ 

- Suradnja s PUD 

- Suradnja s Dnevnim centrom za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ 

- Suradnja s Naklada Panda 

- Suradnja s Gradskim uredom za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj 

- Suradnja s Dječji vrtić Tezno, Dječji vrtić Tallinn i Zavod za fotografsko terapijo (Celje) 
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9. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA 

 
Tijekom ove radne godine usavršavanje i profesionalna izgradnja odgojitelja provodila se kroz 

razne oblike: 

- u okviru Vrtića (odgojiteljska vijeća, radni dogovori, stručni seminari, timska planiranja) 

- izvan Vrtića (seminari, aktivi, predavanja i dr. ).  

 

 9.1. Odgojiteljska vijeća i stručni aktivi 

 

 

U pedagoškoj godini 2021./2022. održano je četiri Odgojiteljskih vijeća: 
 

1. „Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2021./2022. “ – 28. 09. 2021.  

2. „Online radionica Kako razvijati samopoštovanje kroz povratne informacije?“ – 21.1. 2022. 

3.  „Ljetna organizacija rada ped. god. 2021./2022., Izbor člana Upravnog vijeća iz reda 

odgojitelja i stručnih suradnika i Izvješće Komisije za upise - 14.06.2022. 

4. „Usvajanje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 

2021./2022.“ – 29.8.2022. 

 

Stručni aktivi:  

Veljača 2022. Individualnost vs. razvojno odstupanje – online ( u organizaciji udruge Sinapsus i 

NeuroArt) 

Ožujak 2022. Stvaranje kvalitetnog odnosa s djecom i komunikacijske vještine – online ( u 

organizaciji udruge Sinapsus i NeuroArt) 

9. i 10. svibanj 2022. Aktivnosti i alati za rad na socioemocionalnom razvoju djeteta  

9.2 Radni dogovori 

 
Radni dogovori odgojitelja i članova stručnog tima odvijali su se individualno i najčešće 

digitalnim putem. Na radnim dogovorima razmjenjivali smo informacije, rješavali tekuća pitanja, 

dogovarali događanja iz mjesečnog kalendara aktivnosti i sl.  

 

Timska planiranja s pedagogom 

 
 Stručni suradnik pedagog redovito je individualno surađivao s odgojiteljima svake 
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skupine kako bi zajednički pratili interese djece i na temelju toga planirali odgojno-obrazovni 

rad.  

 Ono što smo zabilježili kao nedostatak je ograničeni prostorni uvjeti za održavanje 

kratkih timskih planiranja s pedagogom, ali tome ćemo i sljedeće godine doskočiti terenskim i 

situacijskim pristupom. Naime, i iskustvo pedagoga pokazalo je kako se najefikasnije dogovara s 

odgojiteljima u samoj odgojnoj skupini (i prilikom redovitog obilaska, i prilikom popodnevnog 

rada) te smatramo kako nema razloga ne nastaviti istu praksu. Povratne informacije odgojitelja su 

izuzetno pozitivne te naglašavaju upravo efikasnost i jednostavnost komuniciranja i donošenja 

zajedničkih odluka, kao i međusobnog recipročnog davanja povratnih informacija i refleksija.  

 

9. 3.  Stažiranje pripravnika 

 

U program stažiranja pripravnika bili su uključeni Iva Valjak, Petra Hanžek-Šimunec, Nika 

Rak, Andrea Petek Filipaj i Patricija Primorac. Pripravnica Nika Rak uspješno je položila stručni 

ispit pri Agenciji za odgoj i obrazovanje u studenom 2021. i ostala je dio našeg kolektiva. 

Pripravnice Iva Valjak i Petra Hanžek Šimunec uspješno su položile stručni ispit pri Agenciji za 

odgoj i obrazovanje u siječnju 2022. i ostale su dio našeg kolektiva. Pripavnice Patricija Primorac 

i Andrea Petek Filipaj tijekom pedagoške godine 2022./2023. također ostaju dio našeg kolektiva i 

nastavljaju svoju pripremu za polaganje stručnog ispita.  

 

Odgojiteljice Silvana Benko, Nikolina Fišer, Iva Valjak, Maja Radošević, Natalija Bűrger 

Petrović, Ines Škof i Martina Palac uspješno su i tijekom ove godine izvršavale svoje studentske 

obveze na diplomskom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.  Odgojiteljica Andrea 

Sabolić tijekom ove pedagoške godine diplomirala je na diplomskom studiju Ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja i postala je magistra ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja. 

 

Na stručno-pedagoškoj praksi bile su studentice Učiteljskog fakulteta (Zagreb, Čakovec, 

Petrinja). Ove pedagoške godine studenti većinski su se vratili odradi prakse uživo (napuštanje 

COVID modela odrade prakse online). 
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10. SURADNJA S RODITELJIMA 

 

Suradnja s roditeljima u Dječjem vrtiću „Pčelica“ odvija se kroz sve dosad poznate 

oblike: individualne razgovore, roditeljske sastanke, kutiće za roditelje i različiti pisani materijal. 

Najčešći roditeljski sastanci su: 

 
- informativno-edukativni - u svrhu informiranja roditelja o organizaciji života djeteta u 

vrtiću, upoznavanja roditelja sa psihofizičkim karakteristikama djeteta, razvojnim i 

odgojno- obrazovnim zadaćama, programima i načinima rada s djecom i pomoći u 

odgojnoj i razvojnoj problematici i roditeljskoj kompetenciji, pravima i potrebama djece  

- komunikacijski -s različitim temama  

 

 

11. RAD ODGOJITELJSKOG VIJEĆA 

 
U pedagoškoj godini 2021./2022. održano je četiri sjednica Odgojiteljskog vijeća.  

 

28. 09. 2021.  

Dnevni red: 

1. Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2021./2022.  

2. Pitanja i prijedlozi 

 

21.1. 2022.  

Dnevni red: 

1. Online radionica Kako razvijati samopoštovanje kroz povratne informacije? 

2. Pitanja i prijedlozi 

 

14.06.2022. 

Dnevni red: 

1. „Ljetna organizacija rada ped. god. 2021./2022.“ 

2. Izbor člana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i stručnih suradnika 
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3. Izvješće Komisije za upise 

4. Organizacija rada za pedagošku godinu 2022./2022. 

5. Pitanja i prijedlozi 

 

29.8.2022.  

Dnevni red: 

1. Usvajanje Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 

2021./2022. 

2. Osvrt na ljetnu organizaciju rada i usvajanje  

3. Pitanja i prijedlozi  

 

 

12. RAD UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelica“ konstituirano je dana 29. studenog 2021. godine. 

Članovi Upravnog vijeća su: 

 

1.      Marica Butorac, predstavnik Grada Zagreba 

2.      Dunja Munjas, predstavnik Grada Zagreba 

3.      Mariela Miletić, predstavnik Grada Zagreba 

4.      Marijan Radić, predstavnik roditelja 

5.      Sniježana Rumenjak, predstavnik vrtića, predsjednica Upravnog vijeća 

 

Na sjednicama Upravnog vijeća raspravljalo se i odlučivalo o: 

 

1.  Godišnje izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za 2021./2022. pedagošku 

godinu 

2.      Plan investicijskog održavanja za 2021. 

3.      Iznajmljivanje prostora Dječjeg vrtića “Pčelica” 

4.      Godišnji Plan i program rada za pedagošku 2021./2022. godinu 

5.      Odluka o provedbi kraćih programa u vrtiću 

6.      Donošenje financijskog plana za 2021./2022. godinu 



40  

7.   Odluke o raspisivanjima natječaja za zasnivanje radnih odnosa i odluke o odabiru kandidata 

na temelju natječaja 

8.      Odluke o prestanku radnih odnosa 

9.      Plan upisa djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku 2022./2023. 

godinu 

10.  Izvješća o financijskom poslovanju 

11.  Plan javne nabave za 2021./2022. godinu 

12.  Ljetna organizacija rada 
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13. GODIŠNJA IZVJEŠĆA STRUČNIH SURADNIKA 

 
13. 1. Izvještaj pedagoga o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada za 2021./2022. god.  

 

RAD U ODNOSU NA DIJETE 

Kao pedagog sam u pedagoškoj godini 2021./2022. radila na osiguravanju optimalnih 

organizacijskih i materijalnih uvjeta u vrtiću koji su nužan preduvjet kako bi svako dijete moglo 

zadovoljiti sve svoje potrebe te živjeti i uživati svoja prava. U skladu s temeljnim zadaćama 

ustanove, koje su mi bile svakodnevne smjernice djelovanja, usmjeravala sam individualno 

stručno usavršavanje odgojitelja, timska planiranja odgojno–obrazovnog rada, pedagoške uvide u 

odgojno-obrazovni rad.  

 

Kroz svakodnevne obilaske odgojnih skupina, pedagoške uvide u odgojno-obrazovni rad i 

razgovore s odgojiteljima nastojala sam pratiti i utvrditi provođenje temeljnih načela i smjernica 

Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Osim toga, bavila sam se 

praćenjem uključivanja djece s posebnim potrebama u redovni program te njihovim življenjem i 

funkcioniranjem u skupini (organizacija rada – dodatni odgojitelj).  

 

Boravkom u odgojnim skupinama pratila sam zadovoljavanje temeljnih potreba i poštivanje 

temeljnih prava svakog djeteta pa tako i djece s posebnim potrebama.  

 

RAD U ODNOSU NA ODGOJITELJE 

 

U području stručnog usavršavanja odgojitelja kroz različite oblike individualnog stručnog 

usavršavanja, eksterne oblike stručnog usavršavanja i timski rad na istraživanju i unapređivanju 

odgojno-obrazovne prakse smatram kako su postignuti zadovoljavajući rezultati, ali to ne 

smatram dovoljnim i uočavam potrebu za dodatnim radom pedagoga na motiviranju odgojitelja u 

području individualnih stručnih usavršavanja kao i za pojačanim radom na stručnim 

usavršavanjima unutar ustanove. Kroz ovu pedagošku godinu dostupnost stručnih skupova online 

putem otvorila je povećane mogućnosti za stručno usavršavanje (veći kapaciteti sudionika na 

stručnim skupovima) te sam stoga svakodnevno pratila katalog Agencije za odgoj i obrazovanje 

kao i ostalu ponudu stručnih usavršavanja i na iste upućivala odgojitelje.  

Na internim stručnim dogovorima s odgojiteljima pružala sam pomoć odgojiteljima u etapnom 

evaluiranju ostvarenja programa i procjeni dobiti djece, izboru smislenih tema uz uvažavanje 

aktualnih događanja i spontanih ideja i interesa djece. Pratila sam dnevna zapažanja koja su bila 

ishodišta za dnevno planiranje, a zatim tjedno pa tromjesečno planiranje.  



42  

U praćenju pedagoške dokumentacije posebno bih istaknula pedagošku dokumentaciju 

odgojne skupine. Iz dokumentiranja je vidljivo osiguranje specifične potpore razvoju potencijala 

svakog djeteta, a posebno usklađenost s njegovim individualnim i razvojnim mogućnostima. 

Također, odgojitelji su i tijekom ove pedagoške godine iskazali zbunjenost i nezadovoljstvo 

pravilima oko vođenja pedagoške dokumentacije. Naime, konstantna je potreba odgojitelja da im 

se da „nekakav“ pravilnik ili zakon kako pisati i voditi pedagošku dokumentaciju. Smatram kako 

ova problematika proizlazi iz toga što službena propisana pedagoška dokumentacija (Knjiga 

pedagoške dokumentacije odgojne skupine)  nije u skladu sa suvremenim kurikulumom i 

procesom, odnosno sa suvremenim shvaćanjem ranog odgoja i obrazovanja.  Već sam u 

prošlogodišnjem Izvješću napisala kako smo unutar naše ustanove kroz zajedničke refleksije i 

evaluiranja pisanja pedagoške dokumentacije iznašli kako postoji potreba za modernizacijom 

knjiga pedagoške dokumentacije kao i za modernizacijom načina vođenja pedagoške 

dokumentacije. Stoga i dalje mogu zaključiti kako se nadamo da će i nadležni stručnjaci i službe 

u skorijoj budućnosti potegnuti ovo pitanje i raditi na usklađivanju obvezne pedagoške 

dokumentacije odgojne skupine s načinima planiranja i evaluiranja koje zalaže Nacionalni 

kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. U međuvremenu, radit ćemo na 

prilagođavanju načina vođenja postojeće pedagoške dokumentacije odgojne skupine i 

maksimalnom usklađivanju s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje.  

 

RAD S ODGOJITELJIMA PRIPRAVNICIMA I STUDENTIMA UČITELJSKOG 

FAKULTETA 

 

Individualni savjetodavni rad, osobito s odgojiteljima pripravnicima i mentorima 

(senzibilizacija odgojitelja za potrebe i prava djeteta, definiranje razvojnih zadaća, kreiranje 

organizacijsko-materijalnog i djelatnog konteksta, planiranje, programiranje i evaluiranje 

odgojno-obrazovnog rada) realizirala sam s pet odgojitelja pripravnika i njihovim mentorima. 

Sudjelovala sam u izradi Programa stažiranja odgojitelja pripravnika i u radu Povjerenstva za 

stažiranje te izradi Programa za volontere. Također, sudjelovala sam u organizaciji studentske 

prakse za studente Učiteljskog fakulteta (preddiplomski i diplomski studij ranog i predškolskog 

odgoja i obrazovanja). Ove godine studenti su se vratili obliku odrađivanja prakse fizički u 

ustanovi što smatram dobrim jer on-line praksa nije studentima pružala realno iskustvo konteksta. 
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RAD U ODNOSU NA RODITELJE 

U radu s roditeljima intenzivnije sam radila na suradnji obitelji i vrtića u komunikacijskom, 

organizacijskom i sadržajnom smislu. Radila sam na podizanju razine kvalitete roditeljskih 

sastanaka i osvješćivanju važnosti češćih individualnih razgovora s roditeljima. Popuštanjem 

mjera HZJZ vratili smo se roditeljskim sastancima unutar ustanove. Krajem ljeta sa stručnom 

suradnicom psihologinjom odradila sam roditeljske sastanke za roditelje novoupisane djece.  

 

SURADNJA S DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM 

Surađivala sam s pedagozima drugih vrtića, stručnim timom Osnovne škole „Mate Lovraka“ i 

Osnovne škole „Retkovec”, Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Katoličko 

bogoslovnim fakultetom, MZOS i Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade.  

  

SURADNJA SA STRUČNIM TIMOM 

U suradnji s članovima stručnog tima zajednički smo definirali i valorizirali bitne zadaće 

Vrtića. Na svakodnevnoj bazi međusobno smo zajednički radili za dobrobit sve djece u vrtiću i za 

uspješno provođenje odgojno-obrazovnog procesa. Najviše sam surađivala s ravnateljem vrtića, 

kroz profesionalne refleksije vlastitog rada i zajedničko donošenje odluka o daljnjoj viziji i 

smjeru vođenja vrtića. Uz to, svakodnevno sam surađivala sa psihologinjom (razmjena 

informacija o djeci i skupinama, razmjena informacija o odgojiteljima, ideje i planovi za dalje, 

stručna usavršavanja, zajednički razgovori s odgojiteljima, zajednički razgovori s roditeljima) i 

edukacijskim rehabilitatorom (organizacija rada odgojitelja u skupinama s dodatnim 

odgojiteljima zbog djece s posebnim potrebama, organizacija rada pomoćnog radnika za njegu i 

skrb). Sa zdravstvenom voditeljicom svakodnevno sam surađivala oko svih tekućih pitanja u radu 

vrtića. Posebno smo surađivale po pitanju organizacije rada i uvjeta u jasličkim odgojnim 

skupinama te po pitanju vanjskih prostora vrtića i organizacije boravka na zraku.  

 

NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE 

Redovito pratim stručnu literaturu i periodiku.  

 

OSTALI POSLOVI 

Sudjelovala sam u radu Odgojiteljskog vijeća. Izrađivala sam i primjenjivala protokole za 

praćenje pojedinih aspekata odgojno-obrazovnog procesa. Pisala sam izvješća o pojedinim 

aspektima rada vrtića i osobnog rada. Vodila sam i vodim Ljetopis vrtića.    
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13. 2.  Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa stručnog suradnika psihologa u 

2021./2022. godini 

 

1. RAZVOJ DJETETA cjelovito i prema razvojnim područjima praćen je: 

-prikupljanjem i analizom podataka o razvojnim karakteristikama, navikama i potrebama djece 

putem inicijalnih upitnika roditelja novoupisane djece (ove godine radi epidemije COVID-19 

inicijalni razgovori provodili su s roditeljima djece s posebnim potrebama). 

-iz praćenja adaptacije novoupisane djece (putem Obrazaca za praćenje adaptacije i opservacijom 

u odgojnim skupinama) 

-opservacijom djeteta prilikom boravka u odgojnim skupinama  

-suradnjom s odgojiteljima i članovima stručnog tima 

-primjenom psiholoških testova i razvojnih lista, posebno pri procjeni spremnosti djeteta za 

polazak u školu (testiranje spremnosti za školu provedeno je na 104 djece školskih obveznika 

koja su pohađala redoviti program vrtića, te 53 djece školskih obveznika koja su pohađala 

Program predškole). 

-individualan rad s djecom s posebnim potrebama (i potencijalno darovitom djecom) 

 

2. RAD S RODITELJIMA realiziran je kroz: 

- inicijalno intervjuiranje u svrhu prikupljanja podataka o djetetu i obitelji i savjetovanjem vezano 

za identificiranu posebnu potrebu, usklađivanje ritma života djeteta u obitelji i vrtiću, te 

savjetovanje vezano za pripremu djeteta za polazak u jaslice/vrtić (usmenim putem i putem 

pisanog materijala) 

- obavijest roditeljima o Programu predškole i pripremi za školu putem pisanih materijala 

-davanje povratne informacije roditeljima o spremnosti djeteta za školu (96 roditelja) 

-individualni rad s roditeljima u svrhu upoznavanja roditelja s osobitostima djetetova razvoja, 

dogovora o potrebnim intervencijama, provođenju mjera i postupaka prema posebnoj potrebi 

djeteta, te u svrhu usklađivanja odgojnih postupaka prema djetetu (44 roditelja). 

 

3. RAD S ODGOJITELJIMA: (individualno i na radnim dogovorima) realiziran je kroz: 

 - upoznavanje odgojitelja s razvojnim osobinama djece- informacije o novoupisanoj djeci 

 - dogovor o načinu praćenja razvoja 
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 -stručnu pomoć u planiranju i programiranju individualiziranog rada s djecom s posebnim 

potrebama 

-organizacija stručnih aktiva za odgojitelje 

- poticanje razvoja stručne kompetencije odgojitelja u radu s djecom i roditeljima-pomoć u 

planiranju, ostvarivanju i evaluaciji odgojno-obrazovnog procesa s težištem na razvojnim 

zadaćama, pomoć u radu na poboljšanju komunikacije odgojitelja i roditelja te odgojitelja i djece, 

upoznavanje sa stručnom literaturom i inovacijama iz područja primijenjene psihologije. 

SURADNJA S DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM 

-suradnja sa stručnim timom O.Š. „Retkovec“, “M. Lovraka” i “A. Starčevića” 

-suradnja s dječjim vrtićima Grada Zagreba 

-suradnja s Udrugom HURID 

-suradnja s Centrom za socijalnu skrb Dubrava 

- Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport 

- Agencija za odgoj i obrazovanje 

- Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba 

- Suradnja s ERF-om, HPK-om, SUVAG-om 

- Dom zdravlja Dubrava- Školski dispanzer 

- suradnja s udrugom Sinapsus i NeuroArt 

 

SURADNJA S RAVNATELJEM I STRUČNIM TIMOM 

 Ostvarena je suradnja sa svim članovima stručnog tima: 

 - planiranje odgojno-obrazovnog rada na svim razinama 

- praćenje i unapređivanje procesa odgojno obrazovnog rada 

- identifikacija djece s posebnim potrebama, izrada opservacijskih i individualnih planova i 

programa za djecu s posebnim potrebama 

- sastanci stručnog tima i ravnatelja – aktualnosti, organizacija rada 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE: 

 

-Stručni skup „Odgoj za humanost od malih nogu / Sigurnije škole i vrtići; Priprema za 

izvanredne situacije - klimatske promjene“ (16.11.2021.)  u organizaciji Agencije za odgoj i 
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obrazovanje 

-Stručni skup „Odgoj za humanost od malih nogu / Sigurnije škole i vrtići - Zaštita zdravlja“ 

(28.09.2021). u u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 

-Petodnevna edukacija „Otkrij, primjeni, promijeni“ u organizaciji Udruge Sinapsus i NeuroArt   

-Stručni skup Integracija EU-projekata u kurikulum odgojno-obrazovne skupine i vrtića 

(28.02.2022.) u organizaciji AZOO 

-Trening komunikacijskih vještina u (re)habilitacijskom procesu (23., 24. i 30.4.2022.) u 

organizaciji Udruge Sinapsus i NeuroArt  

 

- Praćenje literature iz područja suvremene psihologije, razvojne psihologije, psihologije 

savjetovanja, odgoja i obrazovanja  

 

OSTALI POSLOVI 

- Sudjelovanje u radu Upisne komisije, Odgojiteljskog vijeća i organizaciji stručnih aktiva 

 -Vođenje internet stranice vrtića  

-Rad u program Evidencija djece 
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13.3.  Izvješće o realizaciji programa rada stručnog suradnika logopeda za pedagošku 

godinu 2021./2022.  

 

Područje rada: DIJETE 

Program rada stručnog suradnika logopeda u 2021./2022. pedagoškoj godini ostvarivao se 

sukladno godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića „Pčelica“, uz pridržavanje 

epidemioloških mjera radi suzbijanja bolesti COVID-19.  Stručni tim DV „Pčelica“ bio je 

raspoređen po određenim objektima.  

Zadaće stručnog suradnika logopeda bile su sljedeće: 

- planiranje i programiranje neposrednog terapijskog rada s djecom, 

- dijagnostičko ispitivanje glasovno-govorno-jezičnog razvoja u svim aspektima, 

- realizacija terapijskog postupka govornih vježbi. 

Identifikacijski, opservacijsko-dijagnostički kao i neposredni terapijsko-logopedski tretman 

podrazumijevao je uključenje tridesetosmero (38) predškolske djece u redoviti i kontinuirani 

tretman logopeda. 

Stručne aktivnosti odnosile su se na procjenu i poticanje motoričko-perceptivnih i glasovno-

govornih sposobnosti (opća motorika tijela, auditivna i vizualna percepcija i diskriminacija, 

vizualno pamćenje, vizualno prostorna orijentacija). 

Otklanjanje glasovno-govorno-jezičnih poremećaja kao i poticanje razvoja uključivalo je sadržaje 

za vježbe pokretljivosti govornih organa, fonaciju, imitaciju, razlikovanje i imenovanje glasova, 

glasovnu analizu i sintezu, poticanje razumijevanja i usvajanje pojmova. 

Pojačani rad u starijoj predškolskoj skupini bio je usmjeren na kontinuirano provođenje 

grafomotoričkih vježbi  (bojanje unutar zadanih površina, ravna i zakrivljena crta, itd.), razvoj 

koncentracije i pamćenja, predvježbi čitanja i pisanja, proširivanje fonda riječi i razvoj 

apstraktnog mišljenja (prepoznavanje i imenovanje likova, slaganje priča po nizu slika, itd.). 

U području rada koji se odnosio na razvoj vizualne percepcije realizirane su vježbe promatranja, 

prepoznavanja, imenovanja, razlikovanja i diskriminacije, prepoznavanja i imenovanje boja, itd. 

Auditivna percepcija uključivala je vježbe slušanja pjesmica, jasno izgovaranje  vokala, pjevanje, 

upoznavanje intenziteta, visine i trajanja zvuka, igre uz glazbu, itd. 
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U govornoj terapiji korišten je slikovni materijali, taktilna slikovnica, raznovrsni didaktički 

materijali za slaganje, radni listići, igračke, itd. 

U terapijski logopedski tretman djeca su bila uključena po načelu prioriteta: 

- djeca s obavljenim dijagnostičkim postupkom, 

- djeca identificirana od strane odgajatelja, stručnih suradnika, samih roditelja, 

- djeca s govornim teškoćama pred polazak u školu, 

- djeca s genetskim predispozicijama za govorne teškoće, 

- djeca mlađe kronološke dobi s izraženim govorno-jezičnim poremećajima,  

- djeca mlađe kronološke dobi s jače izraženim rizičnim čimbenicima za pojavnost 

glasovno-govorno-jezičnih poremećaja. 

Područje rada: ODGOJITELJI 

Tijekom predmetne pedagoške godine, uz pridržavanje epidemioloških mjera radi suzbijanja 

bolesti COVID-19, provođena je suradnja s odgojiteljima individualno, te na odgojiteljskim 

vijećima. Suradnja je podrazumijevala upućivanje i educiranje odgojitelja za adekvatno 

uočavanje i otkrivanje djece s govorno –jezičnim teškoćama, te je odgojiteljima davana 

preporuka stručne literature. 

Područje rada: RODITELJI 

Tijekom predmetne pedagoške godine, uz pridržavanje epidemioloških mjera radi suzbijanja 

bolesti COVID-19, provođeno je savjetovanje roditelja (u pravilu - telefonski) te educiranje i 

usmjeravanje roditelja na postupke prema djetetu u obitelji, kao i upućivanje roditelja na dodatne 

preglede djece van predškolske ustanove (prema potrebi).  

Područje rada: DRUŠTVENA SREDINA 

U sklopu područja rada koji se odnosi na društvenu sredinu provođena je stručna suradnja (u 

pravilu - telefonski) sa srodnim odnosno specijaliziranim ustanovama za rad s djecom (Gradski 

ured za znanost, obrazovanje, kulturu i šport, Agencija za odgoj i obrazovanje, Klinika za dječje 

bolesti, COO Goljak, Centar za autizam, Edukacijsko–rehabilitacijski fakultet, Poliklinika 

SUVAG, druge ustanove i vrtići).  
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Područje rada: RAVNATELJ I STRUČNI TIM 

U smislu suradnje s ravnateljem i stručnim timom ostvarena je suradnja u izradi godišnjeg 

izvješća rada vrtića, u izradi godišnjeg plana i programa rada logopeda, te u izradi godišnjeg 

plana i programa rada vrtića. 

Područje rada: STRUČNO USAVRŠAVANJE 

U kontekstu stručnog usavršavanja stručni suradnik logoped kontinuirano je konzumirao stručnu 

literaturu, provodio pripreme za edukacije, sudjelovao u online predavanjima i surađivao s 

drugim institucijama. 

OSTALI POSLOVI 

Ostvarena je realizacija programa pod nazivom - „Kraći program odgojno obrazovnog rada s 

djecom predškolske dobi s glasovno-govornim teškoćama.“ 
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13.4. Izvješće o realizaciji programa rada edukacijskog rehabilitatora za pedagošku godinu 

2021./2022.  

Područje rada: DIJETE 

Iz Godišnjeg plana i programa realizirane su sljedeće zadaće s obzirom na područje rada 

usmjereno ka djeci: 

-  identifikacija i evidentiranje djece s posebnim potrebama,  

- opservacija djece u skupini 

- edukacijsko rehabilitacijsko testiranje djece s posebnim potrebama i školskih obveznika u 

suradnji sa stručnim timom 

- identificirano je 117-ero djece s posebnim potrebama 

- praćenje prilagodbe uključivanja djeteta s posebnim potrebama u skupine, opservacija 

djece koja su integrirana u redovne skupine. 

 

Procjenjivanje potreba djeteta s posebnim potrebama (definirane su teškoće, vršena je  

opservacija u skupini. Bilo je 2 opservacijskih ugovora. Opservacija je vršena u skupinama od 

strane edukacijskog rehabilitatora i odgojitelja. Identifikacijski, opservacijsko-dijagnostički kao i 

neposredni edukacijsko-rehabilitacijski rad uključivalo je 30-ero djece uključeno u redoviti i 

kontinuirani rad edukacijskog rehabilitatora. Provođen je individualni rad s djecom 1xtjedno te 

individualizirani rad u odgojno obrazovnim skupinama. Neposredni rad s djecom s posebnim 

potrebama provođen putem poticanja motoričkog, senzoričkog, spoznajnog i emocionalnog 

razvoja, te rad u skupini poticanje socio-emocionalnog razvoja.  

Od ukupnog broja 117 djece s posebnim potrebama bilo je 30 uključeno u  individualni 

edukacijsko rehabilitacijski tretman. Posebne potrebe koje su bile uključene u tretman bile su: 

motorički poremećaji, višestruke teškoće, intelektualne teškoće, poremećaji u ponašanju, 

poremećaji socijalne integracije i komunikacije, autizam i poremećaji iz autističnog spektra, 

ADHD, ADD te poremećaji jezika i jezičnog izražavanja.  

 Broje djece s Nalazom i mišljenjem prvostupanjskog tijela vještačenja bio je 6. 

Edukacijsko rehabilitacijski rad ostvaren je kroz individualizirani rad s djecom s posebnim 

potrebama te kroz edukacijsko rehabilitacijski rad u skupinama. Poticanje razvoja kroz poticanje 

govornog, socioemocionalnog, spoznajnog i senzomotoričkog razvoja djeca s posebnim 
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potrebama na temelju individualiziranih planova i programa svakog djeteta kroz zadane razvojne 

zadaće.  

U radu su korištene razna didaktička i rehabilitacijska sredstva i pomagala.  

Područje rada: ODGOJITELJI 

 

Upućivanje i educiranje odgojitelja za adekvatno uočavanje i otkrivanje djece s teškoćama, te 

educiranje o radu djece s posebnim potrebama. Pomoć i podrška odgojiteljima u suradnji s 

roditeljima djece s posebnim potrebama. 

Skupine u kojima su bila integrirana djeca s teškoćama u razvoju radila su po principu rotacije 

odgojitelja na tjednoj bazi rada ( odgojitelji su se izmjenjivali u radu s djecom s teškoćama u 

razvoju).   Edukacija odgojitelja ovisno o posebnim potrebama djeteta,  redovite tjedne 

konzultacije te praćenje rada u skupini. Preporuka stručne literature za odgojitelje. Provođene su 

tjedne i mjesečne konzultacije, te planiranja za rad u skupini s djecom s teškoćama u razvoju. 

Izrada individualnih  tromjesečnih planova, pisanje polugodišnjih i godišnjih izvješća za razvoj 

pojedinog djeteta i rad trećeg odgojitelja u skupini.  

 

Područje rada: RODITELJI 

 

Individualni razgovor s roditeljima djece s posebnim potrebama ( upoznavanje, informiranje o 

terapijama izvan vrtića, savjetodavni rad te edukacija i preporuka literature). Savjetodavni rad s 

roditeljima djece koja su u rehabilitaciji. 

 

Područje rada: DRUŠTVENA SREDINA 

 

Suradnja sa stručnim i specijaliziranim ustanovama za ostvarivanje što kvalitetnije suradnje u 

unapređivanje odgoja i obrazovanja. Specijalističke ustanove za rad s djecom s teškoćama u 

razvoju: SUVAG, Goljak, ,Gradski ured za obrazovanje i sport, Ministarstvo znanosti 

obrazovanja i sporta, ERF, Klinika za dječje bolesti. Agencija za odgoj i obrazovanje, Centar za 

socijalnu skrb, drugi dječji vrtići,Centar za autizam,  Udruga defektologa, Udruga LERI, HURID. 

 

Područje rada: RAVNATELJ I STRUČNI TIM 

 

Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i programa vrtića 2021./2022. 
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Suradnja u izradi godišnjeg izvješća rada vrtića 2021./2022. 

Suradnja u izradi individualnih odgojno obrazovnih planova i programa za djecu s teškoćama u 

razvoju. 

Izrada godišnjeg plana i programa rada edukacijskog rehabilitatora. 

Suradnja sa stručnim timom, sastanci stručnih timova. 

 

Područje rada: STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

Vijeće odgojitelja  

Sekcija edukacijskih rehabilitatora 

Aktivni i radni dogovori 

Praćenje stručne literature 

Čitanje stručne literature 

Priprema za edukacije 
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13.5.  Izvješće o realizaciji programa rada zdravstvenog voditelja za pedagošku godinu 

2021./2022. 

 

Njega i skrb za tjelesni rast i razvoj djece u vrtiću realizirana je kroz nekoliko zadaća: 

• Identifikacija djece sa zdravstvenim teškoćama 

• Unapređivanje zdrave prehrane kroz planiranje prehrane te praćenje uhranjenosti 

• Unapređivanje rada u području tjelesnog razvoja djeteta kroz praćenja zdravlja i                      

pobola djece te praćenje dnevnog ritma 

• Zbrinjavanja i evidencije povreda kod djece 

• Provedena su antropometrijska mjerenja 

• Praćenje i kontrolu procijepljenosti djece 

• Sudjelovanje i provođenje odgojno-zdravstvenih programa 

• Unapređivanje primarnog preventivnog programa o sigurnosti i zaštiti djece 

• Sanitarno-ekološko održavanje vrtića 

• Provedene su aktivnosti s djecom koje se odnose na očuvanje zdravlja općenito, pružanje 

prve pomoći, očuvanje, usne šupljine i higijene tijela, aktivnosti koje se odnose na 

higijenu prostora u kojima borave. 

• Praćene su tjelesne aktivnosti, rekreativni programi, izleti. 

• Praćenje pobola djece u skupini i vrtiću. 

 

OSTVARENI  ZADATCI I AKTIVNOSTI U ODNOSU NA DJECU: 

 

• Prikupljane su informacije o zdravstvenom statusu djece 

• Provedeni su inicijalni razgovori i analiza podataka o novoprimljenoj djeci 

• Tijekom godine evidentirano je vrlo mali broj ozljeda. Sve ozljede su sanirane prema 

protokolu od strane odgojitelja i zdravstvene voditeljice. 

• Kroz niz zadaća i aktivnosti provedene su mjere sigurnosti djece za vrijeme boravka na 

zraku i u prostorijama. 

• Planirani su jelovnici prema dobi, kalorijskim potrebama i normativima, te 

specifičnostima u prehrani djeteta. 

• Vođena je dokumentacija i provođena edukacija kod djece sa posebitostima u prehrani. 

• Provedena su antropometrijska mjerenja. 



54  

• Provedene su aktivnosti s djecom koje se odnose na očuvanje zdravlja općenito, pružanje 

prve pomoći, očuvanje, usne šupljine i higijene tijela, aktivnosti koje se odnose na 

higijenu prostora u kojima borave. 

• Praćenje pobola djece u skupini i vrtiću. 

 

OSTVARENI ZADATCI I AKTIVNOSTI U ODNOSU NA ODGOJITELJE: 

 

• Edukacija odgojitelja o djeci sa posebitostima u prehrani i posebnim potrebama. 

• Provedena je edukacija odgojitelja s ciljem podizanja kvalitete kulturno higijenskih 

navika te općenito njege, zdravlja i zaštite djece. 

• Svakodnevno izmjenjivanje informacija vezano za način i kvalitetu konzumiranja obroka. 

• Edukacija odgojitelja o očuvanju zdravlja kako svog tako i dječjeg te o važnosti 

preventive. 

• Ukazivalo se na važnost praćenja napredovanja ili stagniranja djeteta u razvoju te 

pravodobna izmjena informacija o djetetu. 

• Edukacija odgojitelja u sprečavanje širenja zaraznih  bolesti, te zaštite  sebe i djece. 

• Dogovaranje i provođenje zajedničkih aktivnosti u skupinama. 

• Svakodnevna komunikacija i suradnja u/s promjena kod djece ili tekuće problematike. 

 

OSTVARENI ZADACI I AKTIVNOSTI U ODNOSU NA RODITELJE: 

 

• Roditelji su upućeni na potrebu i važnost dobre suradnje sa djelatnicima vrtića. 

• Isto tako na suradnju sa odgojiteljima i redovitom izvještavanju o uočenim zdravstvenim 

promjenama kod djeteta te donošenje ispričnica. 

• Prikupljeni su važni podatci o djeci, zdravstvenom stanju i posebnim potrebama djece. 

• Osigurani su uvjeti za boravak roditelja u skupini u vrijeme adaptacije. 

• Provođene su individualne edukacije o prevenciji i zaštiti zdravlja. 

• Provedene su individualne konzultacije prema potrebi. 

 

OSTVARENI ZADACI I AKTIVNOSTI U ODNOSU NA STRUČNI TIM I          

RAVNATELJA 

 

• Međusobna izmjena informacija i novosti za zdrave stilove življenja. 

• Konzultacije o poduzimanju mjera za unaprjeđivanje zdravlja djece i djelatnika 
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• Razmjena informacija i međusobno informiranje 

• Dogovarane su zajedničke  strategije u cilju promaknuća  zdravstvene zaštite  djece 

• Zajednički su predlagane i provedene mjera usmjerene na kvalitetno i potpuno 

zadovoljavanje  potreba djece 

• Dogovarali smo i  utvrđivali potrebu za materijalnim sredstvima  potrebitih za pravilno  

odvijanje procesa rada 

• Surađivali smo na usklađivanju plana i programa rada sa  ostalim stručnim  suradnicima  

• Dogovarani su  načini izrade godišnjeg plana i  programa vrtića, izradi godišnjeg izvješća 

• Surađivali smo u  rješavanju  problema u svrhu ostvarivanja plana i  programa 

 

ZAKLJUČAK 

 

Primarni zadatak nam je bio očuvati tjelesno i mentalno zdravlje djeteta, osigurati optimalne 

uvijete za tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj te uspješan daljnji odgoj i 

obrazovanje. Predškolskoj djeci i djeci u razvoju je nužno osigurati prehranu s raznovrsnim 

izborom namirnica te dostatnom količinom obroka kao preduvjet za pravilan  rast i razvoj, , 

dobru tjelesnu kondiciju, mentalne sposobnosti i imunološke funkcije.                                                             

Odlična suradnja i komunikacija svih radnih skupina vrtića te uložen trud u održavanju sigurnosti 

djece , pojačano provođenje i evaluacija sanitetsko-higijenskih mjera,  osigurala je sretan i 

siguran boravak djeteta u vrtiću. 

 

14. GODIŠNJE IZVJEŠĆE RAVNATELJA 

 

 

U ovoj pedagoškoj godini 2021./2022. realizirane su sve zadaće iz sljedećih područja rada: 

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE 

Zadaće realizirane u potpunosti.  

 

ADMINISTRATIVNO FINANCIJSKO POSLOVANJE I MATERIJALNI UVJETI 

U cijelosti, u skladu sa zakonskim propisima te kriterijima financiranja od strane 

Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade ostvareni su predviđeni troškovi za rad.  

Što se tiče poboljšanja materijalnih uvjeta rada jedan dio smo učinili iz dijela vlastitih 

sredstava, dok smo veći dio realizirali sredstvima dobivenim od Gradskog ureda za obrazovanje, 
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sport i mlade. Krajem ljeta nabavljen je novi namještaj za jasličku sobu dnevnog boravka u 

područnom objektu Trepčanska te su obavljeni sanacijski radovi na obje sobe dnevnog boravka i 

u sanitarnim čvorovima istog objekta.  Prije ljeta servisirani su svi klima uređaji u vrtiću. Sitne 

popravke i dekorativne radove odradili smo unutar kuće u suradnji s domarima.  

 

USTROJSTVO RADA VRTIĆA 

U cijelosti su realizirane zadaće bez primjedbe od strane roditelja ili radnika vrtića.  

 

VRTIĆ 

Sve zadaće u potpunosti su ostvarene, a najbolji pokazatelj nam je zadovoljstvo 

odgojitelja i roditelja. Postigli smo značajan uspon u promišljanju, planiranju i radu s djecom. 

No, to je dugotrajan proces na kojem moramo raditi, kao i na stvaranju „zajednice koja uči“, uz 

postizanje ozračja u kojem je dijete u centru pozornosti, uz veće uključivanje šire lokalne 

zajednice, a posebno roditelja s kojima želimo graditi partnerski odnos u cilju zajedničkog 

djelovanja na odgoj i obrazovanje djece.  

 

SURADNJA S RODITELJIMA 

 

Suradnja s roditeljima nam je veoma bitna te se trudimo ostvariti uzajaman odnos 

povjerenja jer nam prepuštaju brigu o njihovoj djeci. Ostvarena je uspješna suradnja s roditeljima. 

Potreban je kontinuiran rad i učestali razgovori. Sve nastale probleme ili pojedinačna 

nezadovoljstva roditelja riješili smo na opće zadovoljstvo s obje strane. Ured ravnatelja 

svakodnevno je otvoren i dostupan roditeljima.  

 

SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 

 

Ove pedagoške godine doista smo bili otvoreni za suradnju sa svim relevantnim 

institucijama. Zadovoljni smo suradnjom s Gradskim uredom za energetiku, zaštitu okoliša i 

održivi razvoj, Gradskom četvrti Gornja Dubrava, Osnovnom školom na našem području, 

Učiteljskim fakultetom u Zagrebu, Gradskim uredom za obrazovanje, sport i mlade i s kulturnim 

institucijama, Agencijom za odgoj i obrazovanje i Sindikatima. 

Tijekom ove pedagoške godine pojačano smo surađivali sa Sindikatom  radnika u 
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predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske. Naime, nova predstavnica Sindikata iz naše 

ustanove aktivno je angažirana oko problematike u struci i sustavu te je razmjena informacija i 

dijalog redovit. Nadamo se i daljnjoj ugodnoj i podržavajućoj suradnji.  

 

INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

Ove pedagoške godine dio radnog, a i slobodnog vremena utrošio sam na stručno 

usavršavanje s ciljem stjecanja znanja posebno iz dijela uloge ravnatelja te menadžerske 

učinkovitosti. Svoje profesionalno usavršavanje i promišljanje usmjerio sam na razgovore i 

promišljanja sa stručnim timom vrtića te na zajedničko planiranje daljnjih poteza na dobrobit 

vrtića. Također, sudjelovao sam naskupu za ravnatelje u organizaciji Agencije za odgoj i 

obrazovanje u Vodicama.  

 

SAMOVREDNOVANJE VLASTITOG RADA 

 

Od početka djelovanja na mjestu ravnatelja Dječjeg vrtića „Pčelica“ (01.03.2012.) 

mišljenja sam kako smo učinili veliki pomak u radu vrtića ulaganjem vremena u razvijanje 

međuljudskih odnosa i zadovoljan sam postignutim. Vrijeme i novac smo uložili u uređenje 

unutrašnjeg i vanjskog dijela ustanove.  

Kroz planirane programe trudili smo se ostvariti djelatnost njege, odgoja, naobrazbe, 

zdravstvene zaštite, pravilne prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi uz poštivanje 

njihovih prava. Posebnu pozornost i brigu posvetili smo djeci s teškoćama u razvoju, njihovoj 

prilagodbi te razvoju u odgojno-obrazovnoj ustanovi.  

Otvoren sam za kvalitetne i konstruktivne prijedloge te sam svjestan činjenice da je timski 

rad bitan za posao koji obavljam. Problemske situacije rješavam komunikacijski, dobrom 

argumentacijom, uvažavanjem različitosti u mišljenjima. Djelatnici doprinose suradnji dobrom 

pripremom i obavljanjem svakodnevnih zadaća iz svog područja rada te uzajamnim povjerenjem 

i timskim radom.  

OSTALI POSLOVI I ZADAĆE 

Sudjelovanje u radu Udruge ravnatelja. 
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15.  ZAKLJUČAK 

 

Zahvaljujemo na suradnji i pruženoj stručnoj i profesionalnoj pomoći Gradskom uredu za 

obrazovanje. Posebna zahvala Voditeljici Odjela za predškolski odgoj i obrazovanje gospođi 

Martini Glasnović na iskazanoj potpori i profesionalnoj pomoći u svakom segmentu rada, a 

posebno na profesionalnoj i ljudskoj podršci u svim izvanrednim i netipičnim situacijama. Zatim, 

stručnim savjetnicama za predškolski odgoj Dubravki Vuletić i Hedi Šlogar. Zahvale upućujemo 

i višoj savjetnici za ravnatelje u predškolskoj ustanovi pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, prof. 

Ingi Seme Stojnović.  

 
U 2021./2022. godini dio starijih djelatnika otišlo je u mirovinu te smo svoj kolektiv 

obogaćivali novim mladim djelatnicima, koji su pokazali veliku želju i elan za daljnji rast i 

napredak. Stoga u sljedećoj pedagoškoj godini očekujemo da će cjelokupno obogaćeno ozračje 

dovesti do unapređivanja i obogaćivanja odgojno-obrazovnog procesa i cjelokupne kvalitete 

života svih u našem vrtiću.  

 

Specifičnost pedagoške godine 2021./2022. bila je iznenadna pojavnost velikog broja 

djece s posebnim potrebama u vrtićkom kolektivu. Naime, zbog COVID mjera HZJZ tijekom 

upisa nije se provodio inicijalni razgovor s roditeljima i djecom te zbog toga nije bila moguća 

rana identifikacija djece s posebnim potrebama. Nadamo se povećanju ljudskih resursa kako bi 

mogli kvalitetno odgovoriti na posebne potrebe djece. 

U svim ovim situacijama davali smo maksimum svojih ljudskih i profesionalnih kvaliteta 

te u novu pedagošku godinu ulazimo spremni za nove izazove, ali i s nadom kako će ona proteći 

mirno i prije svega pedagoški kvalitetno.  
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16. PRILOZI 

 

PRILOG 1. IZVJEŠĆE O LJETNOJ ORGANIZACIJI RADA 2021./2022. god.  

 

Promišljajući o realiziranim zadaćama tijekom ljetnih mjeseci (srpanj, kolovoz), u odnosu na 

postavljene zadaće (prepoznavanje i zadovoljavanje djetetovih potreba, poticanje cjelovitog 

razvoja djeteta, osobito socio-emocionalnog i tjelesno-zdravstvenog razvoja, poštivanje 

djetetovih prava, razvoj djetetovih kompetencija), na Odgojiteljskom vijeću 29. 08. 2022. 

zaključili smo da su postavljene zadaće uspješno realizirane i da se odgojno-obrazovni rad 

tijekom ljeta odvijao bez većih poteškoća.  

 
Odgojno-obrazovni rad se tijekom ljetnih mjeseci odvijao u centralnom objektu, u ulici Josipa 

Hamma 2. Tijekom srpnja odgojno-obrazovni rad započeli smo u tri odgojnih skupina u 

jaslicama i sedam odgojnih skupina u vrtiću. Krajem srpnja broj djece se smanjio te smo do kraja 

kolovoza odgojno-obrazovni rad ostvarivali u šest odgojnih skupina u vrtiću i tri odgojne skupine 

u jaslicama. Vremenske prilike omogućile su djeci boravak na zraku uz mnogobrojne aktivnosti. 

Također, vodila se briga o rashlađivanju i prozračivanju prostorija te o zadovoljavanju djetetove 

potrebe za tekućinom. Zadaće socio-emocionalnog aspekta razvoja ostvarivale su se u stvaranju 

uvjeta za djetetov osjećaj prihvaćenosti, pripadanja i sigurnosti.  

 

Tijekom ovog ljeta susreli smo se s velikom dolaznošću djece s posebnim potrebama. 

Povećana dolaznost djece s posebnim potrebama predstavljala je izazov za organizaciju rada i za 

usklađivanje godišnjeg odmora djelatnika. U budućnosti stavit ćemo naglasak na poboljšanje 

dobre suradnje s roditeljima djece s posebnim potrebama u svrhu usklađivanja potreba svih 

sudionika u odgojno obrazovnom procesu. 


