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I. UVOD   

 

Dječji vrtić „Bambi“ osnovan je 2006. godine i započeo je s radom u objektu u Mariji Gorici, 

gdje je i danas matični objekt vrtića. Kroz desetljeće rada, vrtić je bio u ekspanziji razvoja te 

je proširen od jednog na današnjih šest objekata, od dvije na današnjih petnaest odgojnih 

skupina. Isto tako, razvoj se ogledao i u ponudi programa, pa tako vrtić danas ima, uz ranije 

verificirane programe, i jednu odgojnu skupinu s posebnim programom za djecu s teškoćama 

u razvoju i jednu odgojnu skupinu s alternativnim waldorfskim programom.  

U pedagoškoj godini 2018./2019. vrtić je započeo s radom 01.09.2018. Humanističko - 

razvojni program vrtića, koji je u skladu s Nacionalnim obrazovnim kurikulumom i 

Programskim usmjerenjem za rad s djecom predškolske dobi, kao i svim pozitivnim 

zakonskim propisima, odobren je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 

temeljem Rješenja i Suglasnosti na redoviti desetosatni program odgojno-obrazovnog rada s 

djecom predškolske dobi u DV Bambi, kao i svi drugi programi odgojno-obrazovnog rada 

koji se u vrtiću provode.  

Godišnje izvješće rada DV Bambi temeljni je dokument koji sadrži sve 

poslove i aktivnosti koje smo provodili u pedagoškoj godini 2018./2019. Obuhvaća programe 

odgojno-obrazovnog rada, programe zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane, dodatne 

programe i aktivnosti. Izvješće se temelji na analizi financijskog i materijalnog poslovanja, 

zdravstvenoj i pedagoškoj dokumentaciji, analizama i procjenama članova stručnog tima i 

odgojitelja, te diskusijama provedenima na Odgojiteljskim vijećima i aktivima. Fotografije 

važnih zbivanja u Vrtiću, prilozi u Ljetopisu Vrtića, kao i kompletna dokumentacija svjedoče 

o realizaciji Programa Vrtića.  

Kvalitetnu odgojnu praksu u protekloj pedagoškoj godini temeljili smo na suvremenim 

pedagoškim koncepcijama ili pristupima usmjerenima na dijete, njegove potrebe, prava i 

razvojne interese. Slijedeći djetetove interese i potrebe suvremene obitelji, vrtić je 

prilagođavao svoj ustroj i programsku strukturu. Orijentirali smo se na praćenje i podržavanje 

djetetova učenja te stjecanje djetetovih, ali i roditeljskih kompetencija unutar redovitog, 

obogaćenog i drugih programa, s posebnim naglaskom na umjetnički orijentiranom programu 

i okruženju za učenje. Tim djelatnika DV Bambi zajedno je pratio, dokumentirao i vrednovao 

odgojnu praksu u vrtiću. Stvaranjem bogatijeg materijalnog okruženja, razvojem programa i 

poticanjem projektnog rada, podržavali smo i pratili sve procese učenja djece.  
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U život djece u dječjem vrtiću uključivali smo i roditelje te gradili partnerski odnos 

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

karakteriziraju kvalitetni odnosi na svim razinama, nastojeći još više unaprjeđivati kvalitetu 

rada vrtića i zadovoljstvo naših korisnika. 

 

U pedagoškoj godini 2018./2019. najznačajniji su bili sljedeći događaji:  

 ustrojavanje i unaprjeđivanje odgojno-obrazovnog rada novog vrtićkog objekta u 

Trsteniku (Općina Marija Gorica) u tri odgojne skupine 

 proširenje djelatnosti, ustrojavanje i unapređenje odgojno-obrazovnog rada u vrtićkom 

objektu u Jakovlju  

 održavanja Dana otvorenih vrata u više vrtićkih objekata uz suradnje s Općinama u 

mjestima ustroja vrtićkih objekata 

 pojačani rad na marketingu i prezentiranju rada vrtića (rad na Web i FB stranici, Dani 

otvorenih vrata) 

 unaprjeđenje suradnje s roditeljima u smislu kvalitete i kvantitete ponuđenih oblika 

suradnje 

 pojačani rad s timom odgojitelja u nekim bitnim segmentima odgojno-obrazovnog 

rada kroz više oblika radnih sastanaka i edukacija unutar i izvan vrtića  

 dogovaranje predavanja vanjskih suradnika i suradnji u području stručnog 

usavršavanja, pojačano educiranje odgojitelja  

 uspješno provođenje nekoliko projekata u više jasličkih i vrtićkih odgojnih skupina, 

odnosno objekata 

 priprema za proširenje novog objekta u Pušći, Kumrovečka 98 A. 
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II. USTROJSTVO RADA 

 

Dječji vrtić “Bambi” obavljao je svoju redovitu djelatnost na šest lokacija, i to u: 

 Trsteniku, Bana Josipa Jelačića 1, 

 Pušći, Kumrovečka 98,  

 Pušći, Kumrovečka 98 a - poseban program za djecu s teškoćama u razvoju 

 Podsusedu, Mendlova 1, 

 Zaprešiću, Pavla Lončara 26, 

 Jakovlju, Adele Sixta 2. 

 

Tablica 1. Vrtićki objekti 

 

 

 

 

U 6 vrtićkih objekata ustrojeno je 15 odgojnih skupina djece, od toga 5 jasličkih i 10 vrtićkih 

skupina: 

 Trstenik: mješovita jaslička skupina, mlađa vrtićka skupina i starija vrtićka skupina 

 Pušća: mlađa jaslička skupina, starija jaslička skupina, mlađa vrtićka skupina, 

mješovita vrtićka skupina, mješovita vrtićka skupina, odgojno obrazovna skupina s 

posebnim programom za djecu s teškoćama u razvoju 

 Podsused: mješovita vrtićka skupina 

Dv Bambi  

Trstenik, B. 
J. Jelačića 1  

Zaprešić, P. 
Lončara 26 

 objekti 

Pušća, 
Kumrovečka 

98  

Podsused, 
Mendlova 1 

ped. god. 
2018./2019. 

Pušća, 
Kumrovečka 

98 A 

Jakovlje, A. 
Sixta 2 
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 Zaprešić: mješovita vrtićka skupina 

 Jakovlje: mlađa jaslička skupina, starija jaslička skupina, mlađa vrtićka skupina i 

starija vrtićka skupina 

 Program predškole za djecu koja nisu upisana u vrtić realiziran je u četiri odgojne 

skupine: jedna u Trsteniku, jedna u Pušći i dvije u Jakovlju 

 

 

 

Tablica 2. Odgojne skupine po vrtićkim objektima. 

 

 

 

 

 

 

 

DV BAMBI – OBJEKTI I ODGOJNE SKUPINE 

 

OBJEKTI 

TRSTENIK, 

B. J. Jelačića 

1 

PUŠĆA, 

Kumrovečka 

cesta 98 

PUŠĆA, 

Kumrovečka 

cesta 98 a 

ZAPREŠIĆ, 

P. Lončara 

26 

PODSUSED, 

Mendlova 1 

JAKOVLJE, 

A. Sixta 2 

 

 

 

 

ODGOJNE 

SKUPINE 

Mješovita 

jaslička  

1 - 2 god. 

Mlađa 

jaslička 

1 – 2 god. 

Skupina za 

djecu s TUR 

3 – 6 god. 

Mješovita 

vrtićka  

3 – 6 god. 

Mješovita 

vrtićka  

3 – 6 god. 

Mlađa 

jaslička 

 1 – 2 god. 

Mlađa 

vrtićka 

 3 – 4 god. 

Starija 

jaslička  

2 – 3 god. 

Starija 

vrtićka  

5 – 6 god. 

  Starija 

jaslička  

2 – 3 god. 

Starija 

vrtićka  

5 – 6 god. 

Mlađa 

vrtićka 

 3 -4 god. 

   Mlađa vrtićka  

4 – 5 god. 

 Srednja 

vrtićka  

4 -5 god. 

   Starija 

vrtićka  

5 – 6 god. 

UKUPNO 3 4 2 1 1 4 

SVEUKUPNO 15 
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Programi koji su se ostvarivali bili su sljedeći: 

1. Redoviti desetosatni program za djecu od navršene jedne godine života do polaska u 

školu 

2. Program predškole 

3. Program folklora 

4. Kraći program ranog učenja engleskog jezika 

5. Kraći program ranog učenja njemačkog jezika 

6. Alternativni poludnevni program prema koncepciji Rudolfa Steinera za djecu 

predškolske dobi 

7. Poseban program za djecu s teškoćama u razvoju 

 

 

Tablica 3. Programi po skupinama i objetima 

OBJEKT ODGOJNA 

SKUPINA 

DOB 

DJECE 

BROJ 

DJECE 

NAZIV 

PROGRAMA 

KRAĆI 

PROGRAMI 

VODITELJI 

PROGRAMA 

TRSTENIK Vile 1-3 god.  Redovit 10-satni  Barbara Brekalo 

Paula Ivančić 

 Vilenjaci 3-5 god.  Redovit 10-satni  Nikolina Tkalčević,      

Ana Kušan 

 Čarobna šuma 5-6 god.  Redovit 10-satni Folklor, Engleski 

jezik, Predškola 

Marina Šimunić,      

Danijel Engelman 

PUŠĆA I. Palčići 1-2 god.  Redovit 10-satni  Irena Gluhinić,       

Mihaela Herijan 

 Puževa kućica 2-3 god.  Redovit 10-satni  Marija Komorčec,      

Ivana Ivanović 

 Labuđe jezero 3-4 god.  Redovit 10-satni  Blanka Petreković,    

Bojana Milovac 

 Cvjetna livada 4-5 god.  Redovit 10-satni  Gordana Zubić,    

Valentina Sigur 

PUŠĆA II. Ježeva kućica 5-6 god.  Redovit 10-satni Folklor, Predškola Ana Čolak,          

Danijela Brkić 

 Zlatni taliri 3-6 god.  Poseban 

program za 

djecu s TUR 

 Petra Hruškar 

Asistentica Bianca 

Brekalo 

ZAPREŠIĆ Krijesnice 3-6 god.  Redovit 10-satni Folklor, Engleski 

jezik, Predškola 

Mirela Jurman,           

Klara Kasunić 
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PODSUSED Patuljci 3-6 god.  Waldorfski 

program 

Folklor, Njemački 

jezik, Predškola 

Nives Smolčić, 

Rebecca Smolčić         

Renata Brekalo 

JAKOVLJE Korjenčići 1-2 god.  Redovit 10-satni 

 

 Diana Zuber         

Ana Hlad  

 Mudre sovice 2-3 god.  Redovit 10-satni  Goranka Lazić,                  

Ana Ivček 

 Medin brlog 4-5 god.  Redovit 10-satni Njemački jezik Božica Hrestak,      

Nikolina Coha 

 Maca 

papučarica 

5-6 god.  Redovit 10-satni Folklor,  

Predškola, 

Njemački jezik  

Ana Štrumfin,            

Marija Puljek 

 

 

 

2.1. POSEBNI (KRAĆI) PROGRAMI, ALTERNATIVNI I PROGRAMI 

JAVNIH POTREBA  

 

Kraći program ranog učenja engleskog jezika provodio se u vrtićkim skupinama od 3 god. do 

polaska u osnovnu školu u objektima gdje su roditelji iskazali interes: Trstenik, Zaprešić, 

Jakovlje. Kraći program ranog učenja njemačkog jezika provodio se u vrtićkim skupinama od 

3 god. do polaska u osnovnu školu u objektima Podsused i Jakovlje.  

Alernativni waldorfski program provodio se u objektu Podsused, u mješovitoj vrtićkoj 

skupini.  

Programi javnih potreba su program predškole za djecu koja nisu upisana u vrtić i poseban 

program za djecu s teškoćama u razvoju. Program predškole provodio se u sljedećim 

objektima: Trstenik (jedna skupina), Pušća (jedna skupina) i Jakovlje (dvije skupine).  

Poseban program za djecu s teškoćama provodio se u novom objektu u Pušći u jednoj vrtićkoj 

odgojnoj skupini od 3 god. do polaska u školu. 

Potrebno je i dalje pratiti i unaprjeđivati kvalitetu provedbe dodatnih programa za djecu te 

proširivati ponudu različitih programa sukladno iskazanim interesima sudionika u procesu. 

Uspostava jasnog i racionalnog sustava zaduženja i njihova svrhovita raspodjela u sadržajnoj i 

vremenskoj dimenziji bila je bitna zadaća organizacije rada u svim procesima tijekom 

protekle godine. Mnogi su činitelji utjecali na njezinu djelotvornost, a posebice:  
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 broj upisane i prisutne djece po pojedinim skupinama, njihove i roditeljske potrebe 

za duljinom boravka u vrtiću 

 materijalno - tehnički uvjeti rada 

 

 

2.2. PROGRAM PREDŠKOLE 

 

Tablica 4. Podaci o programu predškole za djecu koja nisu upisana u vrtić 

OBJEKT BROJ 

GRUPA 

BROJ 

DJECE 

GODIŠNJI 

BROJ SATI 

VRIJEME 

REALIZACIJE 

VODITELJ 

PROGRAMA 

TRSTENIK 1 4 150 1.10.2017.-

31.05.2018. 

Ana Kušan 

PUŠĆA 1 6 150 1.10.2017.-

31.05.2018. 

Valentina 

Sigur 

JAKOVLJE 2 26 250 1.10.2017.-

31.05.2018. 

Ana Ivček, 

Diana Zuber 

 

Program predškole realizirao se u trajanju od 01. listopada 2018. do 31. svibnja 2019. u 

cjelovitom fondu od 250 sati u Jakovlju.  

U objektima Trstenik i Pušća program je realiziran u skraćenom fondu od ukupno 150 sati, u 

trajanju od 01. listopada 2018. do 13. lipnja 2019. zbog nadoknade satnice.  

Program je realiziran u poslijepodnevnim terminima ponedjeljkom i srijedom u objektima 

Jakovlje i Trstenik, te utorkom i četvrtkom u objektu Pušća. Nadopunjavan je s više vrtićkih i 

izvanvrtićkih aktivnosti. 

Za roditelje predškolaraca održana su dva roditeljska sastanka: prvi, uvodni sastanci bili su u 

listopadu a drugi, tematski sastanci bili su u veljači i ožujku kada smo ugostili predstavnike 

Osnovnih škola i liječničke timove u našim vrtićima s temom pripreme djece za polazak u 

školu, odnosno u Jakovlju je roditeljski sastanak bio organiziran u Osnovnoj školi Jakovlje.  

Kao što je i planirano, predškolarci i njihovi roditelji sudjelovali su u nekim oblicima 

obogaćivanja redovnog programa: školi klizanja, maloj sportskoj školi, gostovanju kazališta u 

vrtiću, posjetu kazalištu u Zagrebu, posjetu osnovnoj školi, završnoj priredbi i druženju te 

radionicama za roditelje i djecu.  
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2.3. PROGRAMI U PROVEDBI VANJSKIH SURADNIKA 

 

Ove godine u svim objektima kao dodatni sportski program djeci i roditeljima ponuđena je 

kraća sportska škola nogometa i rolanja koju provode vanjski suradnici. Mala sportska škola u 

organizaciji Sportskog društva „Kukuriku“ održana je u svim vrtićkim objektima, u trajanju 

od tjedan dana, od 13. do 17. svibnja 2019., osim u objektu Trstenik gdje se ovaj dodatni 

sportski program održavao kroz cijelu pedagošku godinu od početka listopada do kraja 

svibnja, dva puta tjedno. 

 

 

2.4. PRISUTNOST, ISPISI, SOCIOEKONOMSKI PROFIL DJECE 

 

Tablica 5 . Broj upisane djece na početku ped. god., u rujnu 2018.  

OBJEKT BROJ SKUPINA BROJ DJECE 

 JASLICE VRTIĆ JASLICE VRTIĆ 

TRSTENIK 1 2 15 49 (20+29) 

PUŠĆA 2 3 30 (14+16) 78 (23+26+27) 

PUŠĆA - TUR 0 1 0 5 

PODSUSED 0 1 0 18 

ZAPREŠIĆ 0 1 0 24 

JAKOVLJE 1 2 20 54 (26+28) 

Ukupno 4 10 65 228 

Sveukupno 14  293  

 

*NAPOMENA: Od 1.10.2019. u područnom objektu Jakovlje formirana je jedna nova 

odgojna skupina djece te je došlo do reorganizacije odgojno-obrazovnog rada i sastava 

odgojnih skupina.  

Broj upisane djece varirao je po objektima tijekom cjelokupne pedagoške godine.  

Tijekom cijele godine bilo je ispisa i upisa djece.  

Pri raspoređivanju djece po odgojnim skupinama uvažavali smo psihološko-pedagoške 

zakonitosti razvoja djece. U većini objekata, svi roditelji koji su predali zahtjeve za upis 

upisali su svoju djecu u željene objekte, ukoliko su ispunjavali propisane uvjete. Manji broj 

djece bio je na „listi čekanja“ do navršenih potrebnih godina za upis u pojedini objekt vrtića te 
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je upisan tijekom natječaja, tijekom pedagoške godine ili ukoliko se otvorilo slobodno mjesto 

u tijeku godine. Najviše neupisane djece bilo je u objektu u Jakovlju, dok je u drugim 

objektima na listama čekanja ostalo tek nekolicina djece.   

Tijekom godine upisalo se ukupno 111 djece, ne uključujući djecu upisanu u program 

predškole.  

Ispisalo se ukupno 27 djece (ne uključujući djecu upisanu u program predškole), zbog 

sljedećih najčešćih razloga: preseljenja, upisa u drugi dječji vrtić, zdravstvenih razloga, 

porodiljnog dopusta majke, nezaposlenosti roditelja i/ili nemogućnosti plaćanja.  

Nema deklarirane djece obitelji pripadnika nacionalne manjine i etničkih zajednica. Ima 

nekoliko dvojezičnih obitelji.  

U školu je ukupno otišlo 52 djece (5 u Podsusedu, 22 u Pušći, 7 u Trsteniku, 9 u Zaprešiću i 

10 u Jakovlju).  

 

Tablica 6 . Broj upisane djece na kraju ped. god., u lipnju 2019.  

OBJEKT BROJ SKUPINA BROJ DJECE 

 JASLICA VRTIĆ JASLICE VRTIĆ 

TRSTENIK 1 2 17 42 (19+23 ) 

PUŠĆA 2 3 34 (14+20) 64 (23+25+16) 

PUŠĆA - TUR 0 1 0 5 

PODSUSED 0 1 0 17 

ZAPREŠIĆ 0 1 0 23 

JAKOVLJE 2 2 40 (18+22)  49 (26+23) 

Ukupno 5 10 91 200 

Sveukupno 15  291  

 

 

2.5. PODACI O PRISUTNOSTI DJECE U SKUPINAMA TIJEKOM 

PEDAGOŠKE GODINE 2018./2019. 

 

Od rujna 2018. do lipnja 2019.godine prosječna je prisutnost djece bila 80%, ovisno o objektu 

i mjesecu. Najmanja prisutnost bila je u ljetnim mjesecima, nešto manja u prosincu, a ostale 

mjesece u godini uglavnom je bila visoka prisutnost djece. Analize pokazuju da je kroz cijelu 

pedagošku godinu ukupno gledajući bila vrlo visoka prisutnost djece u vrtiću. Najveće 
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odsustvo djece bilo je u jasličkim skupinama zbog zdravstvenih razloga, odnosno oboljenja 

djece.  

 

Tablica 7. Podaci o odsutnosti djece po objektima kroz ped. god.  

VRTIĆKI OBJEKTI 

Izostanak djece 

– RANG (1 

najmanje 

odsutne djece  -

6 najviše 

odsutne djece) 

Trstenik Pušća Pušća - TUR Zaprešić Podsused Jakovlje 

 

4 

 

3 

 

1 

 

5 

 

6 

 

2 

 

 

2.6. BROJ ZAPOSLENIKA I NJIHOVA PRISUTNOST NA RADU 

 

Dječji vrtić “Bambi” imao je 55 zaposlenika tijekom 2018./2019. godine. Od toga: osnivač, 

ravnatelj/psiholog, pedagog, zdravstveni voditelj, rehabilitator, 29 odgojitelja, asistent, kuhar, 

pomoćna kuharica, 2 domara, 7 spremačica servirki, administrator, računovodstveni djelatnik, 

pravnik. Od toga je šest djelatnica na porodiljnom dopustu. 

Ovu pedagošku godinu obilježila su dulja bolovanja pojedinih djelatnika te je 5 djelatnika bilo 

dulje od mjesec dana na bolovanju. Ukupno je u protekloj pedagoškoj godini bolovanje 

koristilo 34 djelatnika. Na porodiljnom dopustu je šest odgojiteljica čije su zamjene 

realizirane zaposlenjem odgojitelja.  

Stručni tim činile su osnivačica, ravnateljica/psihologinja i pedagoginja. Rad pedagoginje i  

psihologinje bio je organiziran tako da je svaka stručna suradnica bila zadužena za obavljanje 

pedagoško-psiholoških poslova u određenim objektima vrtića: pedagoginja je vodila objekte 

Jakovlje i Pušću, a psihologinja Trstenik, Podsused i Zaprešić. 

Prema procjenama stručnog tima vrtića, timski rad odgojitelja i stručnih suradnika u svim 

objektima bio je funkcionalan, većina odgojitelja surađivala je na primjeren način i na 

odgovarajućim zadaćama sa pojedinim stručnim suradnikom. Odgojitelji su se redovito i s 

povjerenjem obraćali stručnom suradniku te se njihova suradnja može procijeniti kao vrlo 

zadovoljavajuća. Stručni suradnici trudili su se stalno biti na raspolaganju za sve problemske 

situacije, savjetovanje i suradnju. Redovito su održavani radni sastanci i timska planiranja, 

prilikom kojih su rješavana sva organizacijska, tehnička, pedagoška i druga pitanja te 

planiranje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada. Ukupno je u protekloj pedagoškoj godini 
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održano 15 radnih dogovora. Neki radni dogovori bili su namijenjeni svim odgojiteljima, a 

neki su bili prilagođeni odgojiteljima u jasličkim, odnosno vrtićkim skupinama. Odgojitelji su 

prisustvovali radnim dogovorima u manjim grupama u dva dnevna termina. Održano je i 

nekoliko radnih dogovora samo za odgojitelje pojedinog objekta ili skupine, ovisno o temi i 

sadržajima sastanka (rješavanje problemskih pitanja, dogovor za pojedina događanja, 

unaprjeđenje kvalitete rada, organizacija rada u određenom periodu i za vrijeme održavanja 

posebnih aktivnosti i sl.). Takvi, izvanredni radni sastanci, održani su više puta tijekom 

pedagoške godine, u sljedećim objektima: Pušća, Trstenik i Zaprešić. U ožujku 2019. održan 

je i jedan radni sastanak uvođenja u odgojno-obrazovni rad novih djelatnika u trenutku kada 

je u kraćem vremenskom periodu u vrtiću bila zaposlena nekolicina novih djelatnika, te je 

stručni tim na taj način uvodio u rad i upoznavao s organizacijom rada i kurikulumom vrtića 

nove suradnike. Održan je i jedan radni sastanak svih zaposlenika na temu Zaštite na radu 

kojega je vodila osnivačica vrtića. 

Prema planu ustanove, odgojitelji su sudjelovali u 8 stručnih aktiva.  

Održane su 3 sjednice Odgojiteljskog vijeća.  

Kontinuirano su održavani timski sastanci voditelja objekata ili tima odgojitelja pojedinog 

objekta i stručnih suradnika vrtića prilikom njihova boravka u tim objektima.   

Odgojiteljskim vijećima i stručnim aktivima prisustvovao je većinski broj članova. Radnim 

dogovorima redovito je prisustvovao većinski broj odgojitelja, međutim bilo je i dosta 

odgojitelja koji nisu redovito prisustvovali ovim sastancima. Od ukupnog broja organiziranih 

sastanaka u vrtiću u protekloj pedagoškoj godini (radni dogovori, Odgojiteljska vijeća i 

stručni aktivi), samo troje odgojitelja izostalo je do 2 puta, dok su ostali članovi tima izostali 

više od 3 puta (od 3 do 9 puta). Potrebno je nadalje proraditi na unaprjeđivanju redovitog 

prisustvovanja ovim oblicima suradnje kod svih djelatnika vrtića te isticati ovu radnu 

obavezu.  

Rad s pripravnicima realiziran je sukladno Programima stažiranja pripravnika koji 

prvenstveno obuhvaćaju hospitacije, ogledne aktivnosti pripravnika i suradnju s članovima 

Povjerenstva za praćenje pripravnika. U protekloj pedagoškoj godini u vrtiću su stažirale dvije 

odgojiteljice – Nikolina Tkalčević i Ana Čolak- koje su nakon završenog stažiranja i 

realiziranog Programa stažiranja pripravnika uspješno položile stručni ispit. Obje pripravnice 

kontinuirano su praćene od strane Povjerenstva za praćenje pripravnika te su uspješno 

realizirale svoje programe prema planu.  

U ovoj pedagoškoj godini studentsku praksu u DV Bambi obavile su 4 studentice sukladno 

uputama za obavljanje studentske prakse te u suradnji sa stručnim suradnicima vrtića i 
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imenovanim mentorima. Procjenjuje se da su sve studentice uspješno završile svoju 

studentsku praksu. 

 

Tablica 8. Struktura zaposlenika u ped. god. 2018./2019. 

 

RB. RADNO MJESTO BROJ RADNIKA  

STRUČNI RADNICI 

1. osnivač 1 

2. ravnatelj/psiholog 1 

3.  pedagog 1 

4. zdravstveni voditelj 1 

5. edukator-rehabilitator 1 

6. odgojitelj 29  

7. asistent 1 

ADMINISTRATIVNI RADNICI 

8. administrator 1 

9. administrativno-

računovodstveni 

djelatnik 

 

1 

10. pravnik 1 

POMOĆNO TEHNIČKI RADNICI 

11. spremačica servirka 7 

12. kuhar 1 

13. pomoćna kuharica 1 

14. domar 2 

 UKUPNO 49 

 

*6 djelatnica je na porodiljnom dopustu  

 

 

2.7. PRAĆENJE REALIZACIJE RADNOG VREMENA 

 

Prema Pravilniku o načinu vođenja evidencije o radnom vremenu, imenovane su osobe za 

vođenje evidencije. Uz propisani obrazac odgojitelji vode i pomoćne evidencijske liste u koje 



17 

 

upisuju ostvarivanje rada sukladno strukturi iz Godišnjeg plana i programa rada vrtića. 

Ostvarivanje rada prati, u suradnji sa stručnim suradnicima, osnivačica vrtića.   

 

 

2.8. RADNO VRIJEME VRTIĆA I DJELATNIKA 

Početak radnog vremena vrtića razlikovao se s obzirom na objekte, sukladno potrebama 

roditelja.  

 

Tablica 9. Radno vrijeme vrtića po objektima 

 

RADNO 

VRIJEME 

VRTIĆKI OBJEKTI 

TRSTENIK PUŠĆA PODSUSED ZAPREŠIĆ JAKOVLJE 

6,00-17,00 6,00-17,00 6,45-16,30 6,45-17,00 5,30(6,00)-17,00 

 

 

Tablica 10. Jutarnje i poslijepodnevno dežurstvo po objektima 

OBJEKT JUTARNJE DEŽURSTVO POSLIJEPODNEVNO 

DEŽURSTVO 

TRSTENIK 6,00-7,00 15,45-17,00 

PUŠĆA Kumrovečka 98 6,00-7,00 16,00-17,00 

PUŠĆA Kumrovečka 98 a 6,00-7,00 16,00-17,00 

PODSUSED 6,45-7,00 16,30-17,00 

ZAPREŠIĆ 6,45-7,00 16,30-17,00 

JAKOVLJE 6,00 (5,30)-7,30 15,45-17,00 

 

Trajanje dežurstva i preklapanja (zajedničkog rada oba odgojitelja) usklađivano je s 

potrebama djece pojedinih skupina/objekata tijekom pedagoške godine. U svim objektima 

jutarnje dežurstvo organizira se u jednoj grupi, osim u Pušći u dvije grupe. Prisutnost djece na 

dežurstvu kreće se od 10 do 20 i taj broj i dalje dosta varira, dok u Podsusedu i Zaprešiću, 

objektima s jednom vrtićkom skupinom, dežurstvo i dalje koristi tek nekolicina djece. 

Poslijepodnevno dežurstvo prosječno koristi od 20 do 25 roditelja u Pušći, Trsteniku i 

Jakovlju, a u Podsusedu i Zaprešiću tek dvoje, troje roditelja. Dežurstvo se organizira prema 

potrebama roditelja na način da se pri upisu djece u vrtić roditelji anketiraju o potrebi 

dežurstva te se prema tome i određuje njegovo trajanje.  
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Preklapanja odgojitelja i ovoj pedagoškoj godini bila su planirana sukladno potrebama djece 

vezanima uz period prilagodbe, broj djece u skupini, duža bolovanja, odlazak djece na izlet ili 

školu klizanja i slično. Takve i slične situacije nalagale su adekvatniju organizaciju rada 

pravilnom preraspodjelom satnice neposrednog rada i primjerenom organizacijom radnog 

vremena.  

Radno vrijeme svih ostalih zaposlenika usklađeno je prema potrebama roditelja i djece. Svi 

djelatnici radili su tijekom godine na poslovima na koje su bili raspoređeni na početku godine.  

Tjedni i godišnji fond sati za realizaciju odgojno-obrazovni djelatnici ostvarivali su u 

neposrednom radu, u pripremanju za rad te u ostalim poslovima. Realizacija je evidentirana 

svakodnevno, a sumirana mjesečno. 

Radno vrijeme stručnih suradnica bilo je uglavnom u jutarnjoj smjeni, ponekad u 

popodnevnoj smjeni. Svi stručni suradnici boravili su u svojem uredu u administrativnom 

središtu ponedjeljkom, dok se za ostale dane dogovarao tjedni plan rada i raspored njihova 

boravka, odnosno obilaska područnih objekata.  

Obje stručne suradnice radile su u punom radnom vremenu od 8,00 do 15,00 sati. Psihologinja 

radi dio satnice i kao ravnateljica vrtića. Zdravstvena voditeljica radila je u nepunom radnom 

vremenu od 2 sata dnevno, u pravilu od 8,00 do 10,00 sati ili popodne od 14,00 do 16,00 sati. 

 

Tablica 11. Radno vrijeme odgojitelja po objektima i skupinama 

OBJEKT SKUPINE RADNO VRIJEME 

TRSTENIK 1 mješovita jaslička 

2 mješovite vrtićke 

7,30-13,00 

10,15-15,45 

PUŠĆA, Kumrovečka 98 2 mješovite jasličke 

2 mješovite vrtićke 

7,30-13,00 

10,15-15,45 

PUŠĆA, Kumrovečka 98a 1 vrtićka 

 

1 skupina s posebnim 

programom 

7,00-12,00 

10,00-16,00 

 

7,00-12,30 

PODSUSED 1 mješovita vrtićka 7,00-12,30 

11,00-16,30 

ZAPREŠIĆ 1 mješovita vrtićka 7,00-12,30 

11,00-16,30 

JAKOVLJE 2 jasličke 

2 mješovite vrtićke 

7,30-13,00 

10,15-15,45 
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2.9. RAD ODGOJITELJSKOG VIJEĆA 

 

U ovoj pedagoškoj godini održane su tri sjednice Odgojiteljskog vijeća na kojima je uvijek 

bila prisutna većina članova, gotovo sto posto. Teme i sadržaji rada Odgojiteljskog vijeća bili 

su sljedeći: 

 prijedlog i usvajanje Godišnjeg plana rada ustanove; 

 razmatranje i donošenje kalendara proslava, blagdana i radosnih zbivanja, plana 

sportsko-rekreativnih programa, plana naobrazbe i stručnog usavršavanja te suradnje s 

roditeljima, koji su sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada Vrtića; 

 prijedlog i usvajanje Kurikuluma dječjeg vrtića 

 donošenje Plana i programa uvođenja pripravnika, Programa stažiranja i imenovanje 

mentora te članova Povjerenstva za praćenje pripravnika, preimenovanja mentora i 

članova Povjerenstva za praćenje pripravnika; 

 donošenje Plana stručnog usavršavanja - individualni, u kolektivu i izvan ustanove; 

 izvještavanja sudionika stručnih skupova i seminara izvan ustanove; 

 stručna usavršavanja različite vrste i tematike (predavanja, izvješća sa stručnih 

skupova, radionice, prezentacije); 

 suradnja s neposrednim okruženjem vrtića u smislu sudjelovanja u akcijama, 

proslavama, događajima; 

 informiranje o promjenama u ustroju rada i organizaciji rada; 

 sustav kvalitete poslovanja prema normi ISO 9001:2008; 

 prorada protokola postupanja; 

 informiranje o objavi natječaja za upise djece u Dv „Bambi“ za pedagošku godinu 

2019./2020. te o rezultatima natječaja po njegovu završetku; 

 predstavljanje nove literature, slikovnica, video i audio materijala; 

 aktualnosti u radu s djecom, organizacija kraćih programa, raznih obilježavanja, 

nastupa i sl.;  

 zajedničko rješavanje stručne problematike, organizacijske i druge aktualnosti;  

 donošenje ljetnog plana rada i organizacija rada ljeti;  

 valorizacija i samovrednovanje; 

 prijedlog i usvajanje završnog Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada 

ustanove 
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2.10. RAD UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Na sjednicama Upravnog vijeća je u prosjeku prisustvovalo 90% članova. U ovoj pedagoškoj 

godini održano je 14 sjednice Upravnog vijeća. Teme i sadržaji rada Upravnog vijeća bili su 

sljedeći: 

 donošenje i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada vrtića, Kurikuluma dječjeg 

vrtića i Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada vrtića; 

 izvješće o inventurama u vrtiću;  

 kadrovska problematika (natječaji, oglasi); 

 donošenje odluka o početku rada područnih objekata, odnosno skupina, 

 sklapanje ugovora o radu (rad na određeno i neodređeno vrijeme); 

 rješavanje zakonskih i ostalih aktualnosti;  

 usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća;  

 donošenje Odluke o objavi natječaja za upis djece u Dv „Bambi“ za ped. god. 

2019./2020. te Odluke o upisu djece po završetku natječaja; 

 donošenje novih protokola, pravila rada i drugih važnih dokumenata. 

 

Članovi Upravnog Vijeća aktivni su i dobri poznavatelji predškolske djelatnosti. Stručno, 

savjesno i odgovorno obnašaju svoju ulogu. Pružaju veliku pomoć u ažuriranju tekuće 

problematike svojim savjetima, akcijama i stručnošću. 

 

 

2.11. RAD STRUČNOG TIMA 

 

Članovi stručnog tima su osnivačica, ravnateljica/psihologinja, pedagoginja i zdravstvena 

voditeljica. Sastanci stručnog tima odvijali su se jednom tjedno (ponedjeljkom) i gotovo 

uvijek u punom sastavu, a nerijetko i izvanrednim sastancima prema potrebi. Stručni suradnici 

redovito su pratili realizaciju programa, potrebe skupina, odnosno djece; rad odgojitelja i 

drugih vrtićkih službi, raspravljali i dogovarali sva vrtićka događanja i obilježavanja; 

raspravljali o svim poteškoćama, prigovorima i nesukladnostima, problemskim situacijama, 

diskutirali o njima i donosili odluke u skladu s protokolima, redovito unaprjeđivali rad vrtića. 
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Stručni suradnici vodili su dnevnike rada i razne evidencije, kao i drugu dokumentaciju 

stručnog tima, te su redovito pregledavali i preostalu vrtićku pedagošku i drugu 

dokumentaciju. Pratili su razvoj i potrebe djece te intenzivno surađivali s roditeljima i 

odgojiteljima na tome. Kontinuirano su održavali sastanke s roditeljima. Također, održavali 

su i radne dogovore/planiranja s odgojiteljima, obilazili vrtićke objekte i skupine i neposredno 

boravili u njima, procjenjivali odgojno-obrazovni rad na razne načine i nastojali ga 

unaprjeđivati. Realizirali su plan stručnog usavršavanja ustanove stalno potičući odgojitelje na 

permanentno stručno usavršavanje i izvan ustanove. 

Poseban interes stručnog tima u ovoj pedagoškoj godini u radu s odgojiteljima bio je 

unaprjeđenje područja suradnje s roditeljima. Na tome se radilo kroz neposredno praćenje i 

unaprjeđivanje oblika suradnje te kroz stručna usavršavanja. 

I ove godine radilo se na unaprjeđenju rada odgojne skupine djece s teškoćama u razvoju u 

Pušći i senzibiliziranju šire javnosti o djeci s teškoćama u predškolskim ustanovama. Stručni 

tim organizirao je humanitarne akcije; u Pušći je održana aukcija i izložba slika djece s 

teškoćama u razvoju u sklopu Dana otvorenih vrata, ali takve akcije održavale su se i u 

ostalim vrtićkim objektima gdje su također bile vrlo uspješne. Za prikupljeni novac 

nabavljena je kvalitetna didaktika za rad skupine djece s teškoćama.  

Također se intenzivno radilo na predstavljanju rada vrtića roditeljima i široj zainteresiranoj 

javnosti kroz organiziranje Dana otvorenih vrata u nekim objektima i promociju u medijima i 

na društvenim mrežama. U Podsusedu je u travnju održan Dan otvorenih vrata i sajam starih 

zanata. U Pušći je u sklopu Dana Općine Pušća u svibnju održan Dan otvorenih vrata s 

izložbom radova djece, aukcijom slike djece s teškoćama u razvoju, degustacijom vrtićke 

hrane te zanimljivim predavanjem i radionicama za roditelje i širu javnost „Zašto su važne 

gestovne pjesme?“ kojeg je vodila osnivačica vrtića, gđa. Renata Brekalo. Događaji su bili 

posjećeni, a posjetitelji su izrazili zadovoljstvo viđenim. 

Pedagoginja i psihologinja obavljale su pedagoško-psihološke poslove u objektima u njihovoj 

nadležnosti. Psihologinja Emina Paratušić obavljala je i poslove ravnateljice Dječjeg vrtića 

Bambi. Nadgledala je objekte Trstenik, Podsused i Zaprešić. Pedagoginja je nadgledala 

objekte Pušća i Jakovlje. Obje stručne suradnice uspješno su realizirale godišnje planove 

pojedinog stručnog suradnika.  

Pretežiti poslovi stručnih suradnica bili su: 

 praćenje napredovanja i razvojnog statusa djece te pravilno poticanje njihova razvoja u 

skladu s individualnim potrebama 
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 boravak u skupinama i neposredan rad s djecom i odgojiteljima, praćenje odgojno-

obrazovnog rada i interveniranje po potrebi 

 suradnja s odgojiteljima na postavljanju razvojnih zadaća i praćenje njihova 

ostvarenja, kao i zadovoljavanja potreba i prava djece 

 timsko planiranje odgojno-obrazovnog rada, praćenje i vrednovanje 

 vođenje upisa u vrtić na redovitom natječaju, tijekom pedagoške godine i razgovora s 

roditeljima zainteresiranima za upis 

 obavljanje inicijalnih razgovora sa zainteresiranim roditeljima i djecom 

 praćenje prilagodbe i razvojnog statusa novoupisane djece  

 praćenje boravka djece s teškoćama u razvoju u vrtiću, njihovog napredovanja i 

razvoja, izrada individualiziranih planova i programe za pojedino dijete, predlaganje 

razvojnih zadaća i aktivnosti te savjetovanje odgojitelje i roditelja o tome 

 prisustvovanje sastancima s roditeljima i održavanje redovitih konzultacija prema 

potrebi i dogovoru; upućivanje roditelja na određene poteškoće u razvoju kod pojedine 

djece te na odgovarajuće obrade i tretmane 

 prisustvovanje radionicama i drugim neformalnim oblicima suradnje s roditeljima 

 savjetodavni rad 

 organiziranje i vođenje stručnih usavršavanja unutar ustanove i upućivanje na ista 

izvan ustanove 

 organiziranje i vođenje radnih dogovora i timskih planiranja 

 praćenje rada objekata i vođenje radnih sastanaka s odgojiteljima 

 praćenje rada odgojitelja i pedagoške dokumentacije skupina, vrednovanje rada 

odgojitelja 

 praćenje rada odgojitelja pripravnika kao članice Povjerenstva za stažiranje 

 uvođenje u rad novih djelatnika i informiranje o načinu rada vrtića, sustavu kvalitete 

poslovanja vrtića i kurikuluma vrtića 

 rad na uređenju prostornog konteksta vrtića i pripremi aktivnosti i poticaja 

 obogaćivanje i unaprjeđivanje redovitog programa različitim sadržajima, aktivnostima 

i dodatnim programima u suradnji s osnivačicom 

 sudjelovanje u svim aktivnostima i oblicima obogaćivanja redovnog programa (izleti i 

posjete, nastupi, proslave i razna obilježavanja, završne priredbe)  

 vođenje liste čekanja za sve objekte te evidencije s popisima djece po skupinama i 

objektima  
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 vođenje pedagoške dokumentacije i dokumentiranje odgojno-obrazovnog rada, 

vođenje bilježaka o svim aktivnostima i događajima 

 izrada svih važnih dokumenata vrtića - Godišnjeg plana i programa rada vrtića, 

Završnog izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa vrtića, Kurikuluma dječjeg 

vrtića i Protokola postupanja  

 testiranje spremnosti djece predškolaraca za školu i pisanje stručnih mišljenja 

 psihološko testiranje djece po potrebi 

 analize razvojnih lista i upitnika posebnih potreba upisane djece 

 izrada i analiza anketa zadovoljstva roditelja i odgojitelja. 

 

Zdravstvena voditeljica  radila je na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu 

s ravnateljem, stručnim suradnicima, odgojiteljima, roditeljima, tehničkim i pomoćnim 

osobljem i ostalim čimbenicima, sudjelovala je u ostvarivanju tih zadataka. Brinula je o njezi i 

skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece, pratila provedbu sistematskih zdravstvenih pregleda tj. 

potvrde o sistematskom pregledu novoupisane djece, analizirala i poticala edukativne 

aktivnosti (odgajatelje, roditelje), pratila je pojavu pobolijevanja djece u skupinama te razloge 

izostajanja iz vrtića. Kod pojave zarazne bolesti (jednog ili više djece), surađivala je s 

Epidemiološkom službom NZZJZ i sudjelovala u provedbi protuepidemijskih mjera. 

Organizirala je i provodila zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje u cilju stjecanja 

pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja: prema djeci, roditeljima, 

odgajateljima, kuharicama i ostalim djelatnicima. Sudjelovala je u organiziranju, stvaranju 

adekvatnih uvjeta i osiguravanju pravilne prehrane u ustanovi za sve vrste programa prema 

HACCP sustavu, brinula o stvaranju i provođenju mjera HACCP sustava, izrađivala jelovnike 

s energetsko-prehrambenom i zaštitnom podlogom za sve vrste programa, za djecu narušenog 

zdravlja i sl. Sudjelovala je u stvaranju uvjeta, atmosfere u skupini u smislu prepoznavanja, 

poticanja i djelovanja na mijenjanje i usvajanje pravilnih prehrambenih navika kod djece; 

pratila primjenu normativa, valorizirala i predlagala adekvatna unapređenja. Provodila je 

antropometrijska mjerenja djece, utvrđivala stanje uhranjenosti te predlagala preventivne 

mjere na razini skupine i djeteta. Brinula je o osiguranju i provedbi higijensko – sanitarnih 

uvjeta u unutarnjim i vanjskim prostorima ustanove, u suradnji s odgajateljicama poticala je, 

razvijala i doprinosila usvajanju kulturno-higijenskih navika kod djece i brinula da budu 

osigurana dovoljna sredstva za opću higijenu djece. Pratila je provedbu čistoće unutarnjeg i 

vanjskog prostora, dezinfekciju predmeta, prostora i igračaka. Organizirala je i pratila 
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provedbu realizacije sanitarnih pregleda i higijenskog minimuma djelatnika prema propisima 

o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Surađivala je s korisnicima usluga putem 

edukativnih letaka, pisane i usmene komunikacije. Redovito je obilazila objekte i skupine, 

pritom surađujući s odgojiteljima i drugim osobljem te pratila uvjete i zadovoljavanje potreba 

djece. Predlagala je aktivnosti, metode rada u skladu sa svojim djelokrugom. Vodila je i 

pratila zdravstvenu dokumentaciju vrtića sukladno Pravilniku o obrascima zdravstvene 

dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću. Radila je i ostale poslove 

prema nalogu ravnatelja.  

Poboljšanje uvjeta rada svakog djelatnika, te unapređivanje informiranosti djelatnika i 

kvalitete odnosa među odraslima u vrtiću bila je i dalje će biti bitna zadaća u području 

ustrojstva rada. Svjesni značaja izgrađivanja kvalitetne i otvorene komunikacije svih 

djelatnika, i u protekloj godini nastojali smo unaprjeđivati suradničke odnose, educirati se u 

području komunikacijskih vještina i poticati otvorenu, asertivnu komunikaciju, što je dobra 

osnova za postavljanje odgojno-obrazovnih ciljeva i strategije razvoja vrtića uopće. Ističemo 

da je potrebno i dalje poticati suradničku klimu i timsko ozračje.   

 

 

 

III. MATERIJALNI UVJETI RADA 
 

 Izvori financijskih sredstava DV „Bambi“ bili su: 

a) sredstva iz proračuna Općine Marije Goricež 

b) sredstva iz proračuna Općine Brdovec 

c) sredstva iz proračuna Općine Pušće 

d) sredstva iz proračuna Općine Kraljevec na Sutli 

e) sredstva iz proračuna Oćine Dubravica 

f) sredstva iz proračuna Općine Jakovlje 

g) sredstva iz proračuna Općine Bistra 

h) sredstva iz proračuna Grada Zaprešića 

i) sredstva iz proračuna Grada Zagreba 

j) sredstva iz proračuna Grada Krapina 

k) sredstva iz proračuna grada Samobora 

l) uplate roditelja 
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Od plana za osiguravanje i unapređenje materijalnih uvjeta rada odrađeno je sljedeće: 

  

1. Opremanje i dopuna odgojnih skupina didaktičkim i drugim sredstvima  

Tijekom godine nadopunjavali su se centri aktivnosti i potrošni materijal. Kontinuirano su se 

nabavljala i izrađivala sredstva i materijali za uređenje prostora vrtića, poput slikovnica, 

knjiga, igračaka, didaktike. Većina odgojitelja svojim je radom i kreativnošću oplemenila 

prostorni kontekst. Također, većina odgojitelja je u suradnji s roditeljima prikupljala razna 

(pedagoški neoblikovana i druga) sredstva za rad, ali i ostali djelatnici sudjelovali su u 

prikupljanju i donošenju neoblikovanog i prirodnog materijala. 

Redovito smo dopunjavali centre aktivnosti odgojnih skupina didaktičkim sredstvima, osobito  

prirodnim sredstvima i pedagoški neoblikovanim materijalom poput panjeva, drvenih 

oblutaka, raznih prirodnih tkanina, nepredene vune, filca, prirodnina i sl. Kupili smo veći broj 

knjiga i slikovnica za sve skupine. Također se dopunjavala nova skupina u objektu Jakovlje 

namještajem, igračkama i priborom. 

Za skupinu djece s TUR od sredstava proizašlih iz uspješnih humanitarnih akcija kupljeno je 

sljedeće:  led prozor za crtanje, svjetleći panel, prozirna posuda za istraživanje, silikonske 

kocke i Kuc kuc priča. 

 

2. Osiguravanje materijalnih i drugih tehničkih uvjeta  

Osiguravali smo materijalne i druge tehničke uvjete koji doprinose sigurnom i stimulativnom 

boravku djece i djelatnika u vrtiću: redovitim servisiranjem i ispitivanjem instalacija, strojeva 

i aparata, zaključavanjem unutarnjeg prostora, svakodnevnom kontrolom dvorišta i igrališta i 

sl. Tijekom godine obavljeno je razmještanje i prilagođavanje postojećeg namještaja 

dostupnijim i poticajnijim djeci, u skupinama, hodnicima, u blagovaoni i dvorani. Uredski i 

potrošni materijal nabavljan je kontinuirano. Nabavljen je klima uređaj u objektu Zaprešić.  

 

3. Kupnja opreme igrališta 

U svim objektima redovito je uređivano dvorište i okoliš, posađeno je ukrasno bilje i trava. U 

objektu Jakovlje popravljeno je nekoliko sprava u vrtićkom dvorištu dok je u objektu Zaprešić 

vrtićko dvorište prošireno te je postavljen novi tobogan.  

Uređeni su novi cvjetnjaci i obojane su gume, te su postavljene kao poligoni na svim 

igralištima. Postavljene su nove tende i suncobrani na igralištima. Oslikana su igrališta za 

pokretne igre. 
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I u protekloj godini odgojitelji svih objekata zajedno s djecom posadili su svoje vrtove i 

cvjetnjake koje su redovito njegovali i zalijevali te pratili nikle plodove. U tome su im 

pomogli roditelji i djeca svojim angažmanom i trudom na organiziranim radionicama. 

Angažiranjem kreativnih sposobnosti svih zaposlenika, osobito odgojitelja, te timskim radom, 

renovirat će se postojeći inventar i dalje oplemenjivati prostorni kontekst.  

Osobiti naglasak i dalje treba staviti na korištenje ambalažnog, otpadnog i prirodnog 

materijala za oplemenjivanje prostora, učenje i izražavanje djece. 

 

 

 

 

IV. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE 

DJECE I DJECA S POSEBNIM POTREBAMA  
 

 

4.1. POSEBNE POTREBE 

Stručni tim redovito je prikupljao informacije o djeci, njihovim oboljenjima i mogućim ili već 

postojećim posebnim potrebama.  

Za identifikaciju posebnih potreba korišteni su podaci iz više različitih izvora: razgovora s 

roditeljima (pri upisu u vrtić i tijekom ped. godine), inicijalnih razgovora, dostupne 

medicinske i druge dokumentacije, bilješki i zapažanja djetetova ponašanja od strane 

odgojitelja i stručnih suradnika, postojećih upitnika, lista praćenja, suradnjom s drugim 

ustanovama i individualnog rada s djecom.  
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Tablica 12. Evidencija posebnih potreba  

POSEBNE POTREBE 

 

  BR. DJECE 

ZDRAVSTVENE 

TEŠKOĆE 

 

 

 

 

Oštećenje vida 6 

Oštećenje sluha 1 

Alergije 6 

Febrilne konvulzije 7 

Plućne bolesti 2 

Neurorizična djeca 10 

Motoričke smetnje 3 

GOVORNE I 

JEZIČNE 

TEŠKOĆE 

Lakše artikulacijske teškoće 42 

Mucanje 9 

Brzopletost 4 

Jezične poteškoće (rječnik, gramatika…) 6 

Neadekvatan razvoj govora (usporen, zaostao….) 14 

SNIŽENO 

INTELEKTUALNO 

FUNKCIONIRANJE 

Kognitivne/ spoznajne poteškoće 1 

Lošija spoznajna razvijenost 3 

Poteškoće s razumijevanjem 6 

RAZVOJNI 

POREMEĆAJI 

Deficit pažnje 8 

Hiperaktivnost 6 

Agresivnost 9 

Česti ispadi bijesa 8 

Enureza  2 

Tikovi 2 

Ritmički pokreti glavom ili cijelim tijelom 1 

Učestala masturbacija 8 

Grize nokte, čupka kosu, siše palac… 9 

Selektivni mutizam 3 

Poremećaj hranjenja 5 

Nisko samopouzdanje 6 

Izrazita napetost, uznemirenost, nervoza 5 

Izrazita povučenost 5 

Izolacija (ne uključuje se u aktivnost/igru s dr. djecom) 4 

Teškoće u socijalnoj interakciji 1 

Jaki strah 2 

Teška adaptacija 7 

Česti napadaji plača 8 

Stereotipna igra 6 

Nezainteresiranost 7 

Nesamostalnost 11 

Neposlušnost 13 

Nerazvijena grafomotorika 34 

Motorna nespretnost 9 

OBITELJSKA 

SITUACIJA 

Dijete rastavljenih roditelja 7 

Loša socioekonomska situacija 1 

Zanemarena djeca 1 

Obiteljske situacije koje mogu djelovati na dijete (prinova 

u obitelji, odsutnost roditelja, selidba….) 

13 
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Rezultati procjene stručnog tima o psihofizičkom statusu i potrebama djeteta 

za odgovarajućim programima i uvjetima koje dječji vrtić može ponuditi, za pedagošku 

godinu 2018./19. su slijedeći: 

 12 djece identificirano je za opservaciju  

 7 djece ima teškoće u razvoju, s rješenjem nadležnog tijela vještačenja 

 19 djece upućeno je na stručne procjene, neki rezultati procjene su dobiveni, a neki se 

još čekaju 

 za svu djecu s teškoćama u razvoju izrađen je IOOP ili Plan podrške kojeg redovito 

izrađuju i vrednuju timski stručni suradnici, odgojitelji i roditelji 

 5 djece s teškoćama upisano je u odgojnu skupinu s posebnim programom. 

 

Psihofizički razvoj djece praćen je kroz bilješke o neposrednom odgojno-obrazovnom radu s 

djecom, vođenje razvojne mape djeteta i razvojnih listi za svako pojedino dijete, ali i 

neposrednim uvidima/opservacijama stručnih suradnika u svim odgojnim skupinama.  

Protekom opservacijskog perioda, roditelji su informirani postoji li i dalje potreba za 

praćenjem i poticanjem razvoja u nekom području te su po potrebi upućeni na dijagnostiku u 

vanjske ustanove. Potrebno je i dalje motivirati roditelje na obavljanje raznih obrada i 

donošenje dokumentacije o provedenim dijagnostičkim postupcima. Također, kontinuirano 

davati odgojiteljima pisane informacije o razvoju, navikama i posebnim potrebama djece, kao 

i izrađivati IOOP-e ili Planove podrške za djecu s posebnim potrebama.  

U rješavanju problema posebnih potreba djece surađivalo se s  raznim institucijama i 

stručnjacima: s Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba, Poliklinikom za rehabilitaciju 

slušanja i govora Suvag, Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom, Klinikom za dječje 

bolesti „Klaićeva“, Psihijatrijskom bolnicom za djecu i mladež „Kukuljevićeva“ i dr. ali i s 

nekim stručnjacima koji rade u privatnoj praksi. 

Analiza dokumentacije koja prati rad s djecom s posebnim potrebama, ukazuje na najveći broj 

intervencija u govorno-jezičnom i socio-emocionalnom razvoju te u području djetetove 

pažnje. Odgojitelji uočavaju sve češću motoričku nespretnost i odstupanja u grafomotorici 

kao i nesamostalnost u području brige o sebi.  

Stručni suradnici u suradnji s odgojiteljima pratili su razvoj sve djece, s naglaskom na djecu s 

posebnim potrebama, te su kroz opservacije i praćenje neposrednog odgojno-obrazovnog 
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procesa, kao i praćenje zapažanja odgojitelja i razvojnih listi koje odgojitelji vode za svako 

pojedino dijete, izrađivali analize i poduzimali određene mjere kada je to bilo potrebno. 

U cilju što ranije identifikacije djece s posebnim potrebama potrebno je i dalje ulagati napore i 

poticati stručnu suradnju kako bi se kvalitetnije objedinili podaci o dječjem razvoju, a samim time 

i omogućilo pravodobno reagiranje. Potrebno je više senzibilizirati i uključivati roditelja u proces 

identifikacije posebnih potreba, prevencije i rane intervencije. Posebnu pažnju potrebno je 

posvetiti edukaciji i jačanju stručnih kompetencija odgojitelja, poticanju suradničkog odnosa i 

jasnom definiranju uloga pojedinih članova odgojno - obrazovnog procesa u odnosu na djecu s 

posebnim potrebama.  Također, potrebno je i dalje senzibilizirati djecu, ali i roditelje, na posebne 

potrebe djece. Identifikacija posebnih potreba u što ranijoj dobi, pravodobno reagiranje i 

poduzimanje potrebnih mjera te ostvarivanje što kvalitetnije suradnje zaposlenika vrtića, roditelja 

i stručnjaka iz vanjskih ustanova i dalje je važna zadaća rada ustanove. 

Tijekom 2018./19. provedeno je ukupno 111 inicijalnih razgovora s roditeljima uz 

prisutnost djeteta, odnosno za svu djecu s predanim valjanim zahtjevom za upis.  

 

Procjena spremnosti djece za polazak u školu 

Tijekom ove pedagoške godine vrtić je polazilo ukupno 61 dijete školskih obveznika u 

redovnom 10-satnom programu, 2 djece u posebnom programu za djecu s TUR te 36 djece u 

programu predškole. Na početku pedagoške godine psihologinja i pedagoginja su na stručnom 

aktivu s odgojiteljima skupina u kojima su školski obveznici informirale odgojitelje o 

aspektima dječje spremnosti za školu, načinima poticanja te spremnosti, ali i detaljima oko 

provođenja psihologijskog testiranja u svrhu procjene spremnosti za školu.  

Tijekom siječnja i veljače provedeno je psihologijsko testiranje sve djece školskih obveznika 

Testom spremnosti za školu (TSŠ), koji ispituje različite konstrukte prediktivne za uspješnost 

u prvom razredu osnovne škole, poput grafomotorike, vizualne percepcije, okulomotorne 

koordinacije, numeričkog rezoniranja te poznavanja činjenica. Nakon testiranja održane su 

konzultacije s odgojiteljicama s ciljem razmjene informacije vezane uz rezultate testiranja i 

funkcioniranje djece u skupini. Prema potrebi, održane su i konzultacije s roditeljima na 

kojima su im preneseni rezultati testiranja te dane smjernice i materijali s aktivnostima za 

poticanje vještina spremnosti za školu koje su se pokazale nedovoljno razvijenima. Ove 

preporuke donesene su na temelju poznavanja djeteta od strane odgojitelja, psihologijskog 

testiranja u vrtiću, dodatnih informacija o djetetu od strane roditelja te su primarno služila kao 

povratna informacija roditeljima i odgojiteljima o trenutnoj spremnosti djeteta za školu te 

potrebi dodatnog poticanja pojedinih područja u odgojnoj skupini, ali i izvan vrtića. Na 
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zahtjev roditelja, odnosno, Osnovne škole, izdano je 6 psihologijskih mišljenja o spremnosti 

za školu. 11 djece je dobilo Rješenje o odgodi upisa u Osnovnu školu.  

 

4.2. ZDRAVSTVENO PRAĆENJE 

Nastavljena je suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo. Redovito su obavljane dezinfekcije 

prostora i igračaka te materijala, deratizacije, dezinsekcije, kao i redovita prozračivanja i 

čišćenja prostora vrtića. Obavljane su mikrobiološke analize prema Pravilniku te su redovito 

obavljani sanitarni pregledi djelatnika vrtića. Oboljelih zaposlenika nije bilo. Tijekom godine 

nije bilo težih ozljeda, dogodilo se više lakših ozljeda (porezotine, lakši padovi, dječji ugrizi i 

sl.).   

Redovito su provođene preventivne mjere u svrhu očuvanja zdravlja djece, i to sljedeće 

aktivnosti: 

 pravilna prehrana 

 dostupnost vode tijekom cijelog dana i uvođenje uvijek dostupnih bočica za vodu 

umjesto plastičnih čaša 

 redovit boravak na zraku 

 zaštita od sunca 

 redovita jutarnja tjelovježba 

 zadovoljavanje kriterija kvalitetnog provođenja dnevnog odmora (prozračen boravak, 

označeni kreveti na istome mjestu, uvođenje pidžamica za odmor, postupno ustajanje) 

 redovito pranje i dezinfekcija igračaka 

 redovito provjetravanje sobe dnevnog boravka 

 praćenje temperature sobe dnevnog boravka 

 održavanje higijene unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića 

 uvid i praćenje zdravstvenog stanja djece po odgojnim skupinama 

 pružanje prve pomoći bolesnom ili ozlijeđenom djetetu i izolacija 

 evidencija pobola putem liječničkih ispričnica, poduzimanje odgovarajućih mjera i 

analiza podataka 

 praćenje utjecaja prehrane na tjelesni rast i zdravlje djece putem antropometrijskog 

mjerenja  

 

 

 



31 

 

4.3. PRAĆENJE I ANALIZA POBOLA 

Provođene su redovite evidencije zdravlja djece, posebice procijepljenosti i pobola djece 

unutar kojih su prevladavale respiratorne infekcije. 

U svim objektima djeca su obolijevala od vodenih kozica te je zabilježena pojava ušiju, zbog 

čega su poduzete preventivne mjere i educirani su roditelji. Uvidom u vođenu evidenciju 

izostanaka djece dobili smo pokazatelje o učestalosti oboljenja u ukupnim izostancima djece. 

Kontinuirano smo educirali  roditelje o pridržavanju pravila kod bolesti i važnosti donošenja 

ispričnica nakon bolesti djeteta, što sve pridonosi primjeni preventivnih mjera i sprječavanju 

širenja bolesti u većim razmjerima. 

 

Tablica 13. Evidencija pobola u ped. god. 2018./2019. 

 

 

4.4. ANTROPOMETRIJSKA MJERENJA 

Antropometrijska mjerenja su pokazala da su djeca u prosjeku viša i teža od važećih standarda 

te da nema većeg broja zabilježene pretile niti pothranjene djece u vrtiću. Visina i težina 

poželjno uhranjene djece, kreće se obično između 25- og  i 75 - og percentila, a djecu čije su 

vrijednosti visine i težine ispod 5 - og i  iznad 95- og percentila potrebno je dalje pratiti, no u 

našem slučaju takvih nema. 

 

 

 

 

 

OBJEKT 

Zarazne 

bolesti 

AOO-B99 

Bolesti dišnog 

sustava JOO-

H99 

Bolesti oka i 

uha 

HOO-H95 

Bolesti 

probavnog 

sustava 

KOO-K93 

Ostalo 

 

PUŠĆA 40 213 47 0 41 

JAKOVLJE 24 154 30 0 55 

TRSTENIK 77 163 29 0 24 

ZAPREŠIĆ 3 27 14 0 41 

PODSUSED 7 10 1 0 3 
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4.5. STOMATOLOŠKI PREGLED 

Djeca  vrtićkih i mješovitih vrtićkih skupina redovito peru zube nakon ručka.  

U svim vrtićkim skupinama zdravstvena voditeljica je, uz odgojitelje, poučavala djecu 

pravilnoj higijeni zubića, a većina djece vrtićke dobi bila su u posjeti stomatologu. U objektu 

Pušća stomatologinja je posjetila djecu vrtićkih skupina. 

 

4.6. LIJEČNIČKI PREGLED 

Sva upisana i dulje odsutna djeca (više od 60 dana) obavila su liječničke preglede i donijela 

liječničke potvrde za boravak u kolektivu. U svim skupinama planirano je i realizirano 

ostvarivanje zadaća i aktivnosti za poučavanje djece i osvješćivanje važnosti pravilne njege 

zubiju i usne šupljine te higijene i zdravlja uopće. Djeca su poučavana različitim 

prevencijskim metodama očuvanja zdravlja. 

 

4.7. KULTURNO HIGIJENSKE NAVIKE 

Poticale su se i razvijale kroz redovite odgojno-obrazovne programe i ciljeve.  

Dodatno, kroz kraći odgojno-zdravstveni program Bontončić, kojeg su odgojitelji svih 

skupina integrirali u svoj neposredni rad, djeca su poučavana kulturno-higijenskim navikama 

na razne kreativne načine i kroz različite aktivnosti. Procjenjuje se da su djeca usvojila 

sljedeće: 

Kod jela - djeca se pristojno ponašaju za stolom, ne pričaju za vrijeme jela, u vrtićkim 

skupinama samostalno poslužuju hranu te pospremaju sami svoj pribor. Usvojeno je molim-

hvala, izgovara se zahvala prije jela i čekanje na zajednički početak jela. U svim objektima 

postigla se potpuna samostalnost pri prehrani vrtićke djece, u nekim objektima i mlađe djece. 

U nekim objektima trebalo bi još više proraditi na ovom vidu samostalnosti djece. Svako 

dijete ima svoje mjesto za stolom, hrana je poslužena na stolu i djeca ju samostalno uzimaju. 

Sva djeca poštuju postavljena pravila kod jela. 

Kod osobne higijene - sva djeca prije i poslije jela peru ruke, isto tako kada dođu iz parka i 

prema potrebi kroz dan. Sva djeca, osim najmlađe, idu samostalno na toalet i primjereno 

obavljaju veliku i malu nuždu. Pravovremeno i savjetodavno kontinuirano se radi na poticanju 

djece u osamostaljivanju kod osobne higijene. 

Kod upotrebe toaleta - puštanje vode, odvikavanje od pelena - u vrtićkim skupinama tek 

nekoliko djece koristi pelene (uglavnom pri spavanju) i zna se dogoditi da se neko dijete 
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ponekad pomokri u krevet. Odgojitelji na to paze i pravilno usmjeravaju dijete i roditelje, te 

stručni suradnici savjetodavno interveniraju po potrebi. 

Jasličke skupine koriste pelene i kod spavanja. Stariju djecu u jasličkoj skupini pokušava se 

odviknuti od pelena, ali samo uz podršku i u suradnji s roditeljima. I tu se trudimo djelovati 

savjetodavno. 

Kod spremanja igračaka i drugih predmeta - svako dijete pomaže pri pospremanju igračaka 

u njihovoj sobi te se na toj zadaći kontinuirano radi u svim skupinama. To je važna zadaća u 

vrtićkim skupinama, ali nastojimo takve vrijednosti njegovati od najranije dobi. Pravilo 

„svaka igračka ima svoje mjesto“ je vrlo važno načelo našega kurikuluma. 

 

 

4.8.  PREHRANA 

Dječji vrtić „Bambi“ posjeduje vlastitu kuhinju iz koje se vrši transport hrane u ostale objekte. 

U kuhinji rade kuhar i jedna pomoćna kuharica. Prehrana je usklađena sa svim važećim 

normativima u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, sukladno  „Prehrambenom standardu za 

planiranje prehrane djece u dječjim vrtićima – jelovnici i normativi“ (Ljiljana Vučemilović i 

Ljuba Vujić Šisler). Rukovodeći se smjernicama da je prehrana ključni činitelj pri određivanju 

zdravlja tijekom života čovjeka, jelovnici su prilagođeni potrebama, pa i željama djece. Pri 

planiranju jelovnika, uvijek se vodi računa o zdravoj ishrani i planiranju raznovrsnog i 

zdravog jelovnika. Zbog prednosti vlastite kuhinje, uveli smo raznovrsnije miješane pahuljice, 

zobenu kašu te zdrave domaće namaze od sireva i jaja ili tune, kao i domaće paštete od krtog 

pilećeg mesa. Vrlo često pečemo (zdrave) kolače poput kolača od mrkve. Sve više uvodimo 

zdrave žitarice u planiranje obroka. Kako bismo još više unaprijedili rad kuhinje, redovito 

anketiramo roditelje o njihovu zadovoljstvu vrtićkom prehranom te nastojimo uvažavati 

njihove sugestije. Provedena je anketa među starijom djecom, te im je omogućeno da odaberu 

najdraža jela koja se češće pripremaju, sve u svrhu njihovog zadovoljstva. Roditelji su 

uglavnom zadovoljni ponuđenom hranom i izborom jela. Odgojitelji izražavaju zadovoljstvo 

postignutim rezultatima u samostalnosti, a osobito ističu napredak u prihvaćanju hrane koju 

kod dolaska u vrtić djeca nisu jela. 

Četvero djece ima alergiju na jaja, dvoje na kikiriki, troje na kravlje mlijeko, jedno na 

orašaste plodove, jedno na soju i jedno na jagode. Za tu djecu pripremaju se obroci po 

uputama liječnika, prilagođeni njihovim potrebama.  

Uvažavamo potrebe djece, odnosno roditelja u pripremanju konzistencije hrane ili vrste hrane.  
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Obroke pripremamo vodeći se dobi i potrebama djece, tako da se oni ponekad kombiniraju za 

jaslice, odnosno vrtić. Nekoliko djece ima poteškoća u ishrani; međutim zajedničkim 

akcijama s roditeljima nastojalo se pomoći toj djeci, dopunom ili zamjenom obroka pri 

izrazitom odbijanju određenog jela i obrnuto ograničavanjem prejedenja. 

 

4.9. BRIGA ZA SKRB DJELATNIKA 

Redovito je provođeno: 

 Sistematski pregledi 

 Periodične sanitarne kontrole 

 Upotreba zaštitne obuće i odjeće 

 

Dječji vrtić održava HACCP sustav i Sustav kvalitete poslovanja prema normi ISSO 

9001:2008. 

U tom smislu održano je više edukacija i sastanaka djelatnika vrtića iz područja HACCP i ISO 

9001, pružanja prve pomoći, zdrave prehrane i sl.  

Održano je stručno usavršavanje iz područja pružanja prve pomoći za djelatnike u svim 

objektima, također se ponovilo predavanje Rad na siguran način i održala su se predavanja 

vezana za protupožarne vježbe koje su održane u svim objektima. 
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V. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD    

 

 

5.1. INICIJALNI RAZGOVORI 

I ove godine provedeni su inicijalni razgovori prema Inicijalnom upitniku, kojeg roditelji 

ispunjenog donose na inicijalni razgovor. Cilj je upoznavanje psihofizičkog razvoja djeteta na 

temelju procjena roditelja, priložene dokumentacije i zapažanja stručnih suradnika o 

ponašanju djeteta tijekom razgovora, kako bi se pronašao primjereni oblik uključivanja u 

program vrtića. Inicijalni upitnik omogućava dobivanje vrlo detaljne slike o djetetu i 

njegovom razvoju, a razgovor i bilješke o djetetu vode svi stručni suradnici. 

Inicijalne razgovore s roditeljima novoupisane djece redovito su i svrsihodno vodili stručni 

suradnici vrtića. Za inicijalni razgovor izrađen je protokol vođenja prema upitniku kojeg 

ispunjavaju roditelji.  

 

5.2. RAZDOBLJE PRILAGODBE 

Prije samog početka pedagoške godine posebna pažnja posvećena je pripremi 

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

osjećali ugodno i dobrodošlo. S odgojiteljima je pred početak pedagoške godine održano 

nekoliko stručnih aktiva pripreme za odgojno-obrazovni rad: priprema za rad u jasličkim 

skupinama, priprema za rad u vrtićkim skupinama i u skupinama gdje se provodi program 

predškole. Tijek prilagodbe propisan je u posebnom protokolu postupanja sukladno kojemu 

tijekom godine provodimo organizaciju prilagodbe s ujednačenom duljinom i tijekom boravka 

djeteta prvih dana u različitim skupinama: dva tjedna u jasličkim skupinama, jedan tjedan u 

vrtićkim skupinama. Za praćenje prilagodbe osmislili smo poseban protokol vođenja bilježaka 

o djetetu, međutim često se vode i dodatne bilješke za određenu djecu (najčešće su to djeca s 

nekim posebnim potrebama), uz redovite bilješke u pedagoškoj dokumentaciji. Roditeljima 

omogućavamo neposredan boravak u odgojnoj skupini na početku prilagodbe, nastojeći ih što 

aktivnije uključiti u proces odvajanja djeteta od roditelja, razvoj odnosa privrženosti i osjećaja 

povjerenja u bliske odrasle osobe. Stručni suradnici uz neposredno praćenje i suradnju s 

odgojiteljima, aktivno surađuju i s roditeljima novoupisane djece, počevši od savjetovanja 

prilikom inicijalnog razgovora, sve do edukativnog roditeljskog sastanka na temu prilagodbe 

djece na vrtić. S odgojiteljima se timski dogovaraju aktivnosti, sadržaji i poticaji tijekom 
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prilagodbe, kao i primjerena komunikacija usmjerena na stvaranje odnosa uvažavanja i 

poštovanja roditelja te podrške cijeloj obitelji u ovom tako osjetljivom razdoblju.  

 

5.3. REDOVITI PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I 

KRAĆI PROGRAMI 

Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje dijete shvaća kao kreativno 

biće sa specifičnim stvaralačkim i izražajnim potencijalima, a vrtić je mjesto podržavanja i 

poticanja različitih modaliteta izričaja. Rana i česta izloženost umjetničkim sadržajima 

pridonose uspostavljanju raznovrsnih interakcija među djecom, omogućuje i razvoj 

asertivnosti i prosocijalnih vještina (brigu za druge, osamostaljivanje, donošenje odluka, 

poštivanje pravila, zadovoljavanje svojih potreba ne narušavajući potrebe drugih…). 

Dijete u umjetnosti kreira i stvara kada otkriva jezične strukture, kada artikulira sadržaj, kada 

zamišlja i oblikuje sliku, pjesmu, igru, ples, predmet, stvara umjetnička djela. Takva djela 

nastaju kada dijete u radu ima slobodu i kada se od njega očekuje neposrednost, originalnost, 

različitost. To su osobine dječje umjetnosti koje potičemo i cijenimo, po kojima ju 

vrednujemo. Dijete može biti kreativno u različitim količinama i na različitim umjetničkim 

područjima, a djetetov urođeni osjećaj za umjetnički red treba oblikovati i razvijati socijalnim 

i kulturnim okruženjem. Tako smo u kurikulumu našeg dječjeg vrtića svakodnevno stvarali 

umjetničko okruženje za dijete u kojemu se ono moglo izraziti, poticati i razviti svoje 

potencijale.  

Zadaće odgojno-obrazovnog rada za ovu pedagošku godinu proizašle su iz općeg odgojno-

obrazovnog cilja vrtića, a to je kvalitetan život djece i odraslih te cjelovit razvoj djece u svim 

područjima razvoja (motorika i zdravlje, socioemocionalni razvoj, spoznajni razvoj te 

komunikacija i izražavanje), prema suvremenim spoznajama teorije i napredne prakse 

predškolskog odgoja, koje smo planirali ostvariti prema sljedećim osnovnim postavkama: 

primjenom temeljnih načela Nacionalnog obrazovnog kurikuluma i Nacionalnog programa za 

ljudska prava i prava djeteta te osiguravanjem vrtića kao mjesta kreativnog i stručno - 

kompetentnog djelovanja.  

Od prioritetnih područja djelovanja koja smo postavili na početku pedagoške godine, 

ostvareno je sljedeće: 

 uspješno je započela s radom nova vrtićka skupina u objektu Jakovlje gdje je došlo do 

proširenja jedne skupine. 
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 intenzivno se radilo  na unaprjeđenju komunikacije i drugih oblika suradnje s 

roditeljima 

 senzibiliziralo se i educiralo odgojitelje o poteškoćama u razvoju i ponašanju kod 

djece predškolske dobi i pravilnim pristupima te načinima odgojno-obrazovnog rada s 

njima kroz rad sa stručnim suradnicama.  

 provedeno je više uspješnih projekata u skupinama.  

 

Također nam je bilo važno usmjeravati pozornost odgojitelja na promatranje djeteta i 

njegovih potreba, te na zadovoljavanje djetetovih potreba i dječjih prava. Ovo područje 

procjenjivali smo neposrednim boravkom stručnih suradnika u skupinama te vođenjem check 

listi. Za određenu djecu odgojitelji su vodili dodatne bilješke i sastavljali pisana mišljenja o 

djetetovu psihofizičkom razvoju. Svi odgojitelji vode razvojne liste za svu djecu, a vrednuju 

ih stručni suradnici. Može se zaključiti da odgojitelji u velikoj mjeri uspješno promatraju i 

bilježe potrebe djece, kao i njihova prava i interese - procjene stručnih suradnika na temelju 

bilježaka i check listi pretežito su visoke u ovom aspektu odgojno-obrazovnog rada. 

U ovoj godini kao bitne zadaće definirane su sljedeće 

 promicanje i educiranje o individualizaciji u programu vrtića kroz praćenje razvojnog 

stupnja, sposobnosti, interesa i potreba djece te unaprjeđenju znanja i vještina 

odgojitelja u individualizaciji odgojno-obrazovnog rada, osobito s djecom s posebnim 

potrebama, kroz: ciljane edukacije,  neposredno praćenje odgojno-obrazovnog rada i 

pedagoške dokumentacije, timske refleksije o individualiziranim zadaćama i 

postupcima na radnim dogovorima, bilježenje i vrednovanje individualiziranih zadaća 

i aktivnosti u suradnji sa stručnim timom 

 stručno usavršavanje odgojitelja u područjima i aktivnostima koje se u vrtiću 

naglašeno provode, s naglaskom na unaprjeđenju suradnje s roditeljima i komunikacije 

s roditeljima, kao i u provođenju umjetničkih aktivnosti u vrtiću 

 poticanje samostalnosti djece u brizi o sebi i u prehrani.  

 

Na posljednjoj zadaći procjenjujemo da treba i dalje intenzivnije raditi, uz dodatni specifičan 

cilj poticanja kompletne samostalnosti pri prehrani djece vrtićke dobi i uzimanju obroka. 

U odgojno-obrazovnom radu vodili smo se načelima programskog usmjerenja Korak po 

korak. Sadržaji i teme razrađivani su globalnim planiranjem na početku godine, prvenstveno u 

skladu s dobi djece i njihovim razvojnim potrebama te na temelju vrtićkog Kurikuluma.  
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Uz globalno i tromjesečno planiranje, odgojno-obrazovni rad planirao se i tjednim timskim 

planiranjima, te su se tako nastojali pratiti i planirati individualizirani i dodatni zadaci i 

aktivnosti. Razvojne zadaće planirale su se i prema specifičnim potrebama djece, odnosno 

skupine. U pripremanju poticaja i uređenju prostora sobe dnevnog boravka (u opremanju 

centara aktivnosti) nastojalo se pretežito koristiti pedagoški nestrukturirane i prirodne 

materijale te što više poticati kreativnost i sudjelovanje djece. Globalni planovi odgojno-

obrazovnog rada skupina sadržavali su neke zajedničke aktivnosti prema Kurikulumu dječjeg 

vrtića za tekuću pedagošku godinu.  

Odgojno-obrazovni rad realiziran je kroz stalne aktivnosti:  

1. Godišnji ritam aktivnosti koji prati izmjenu godišnjih doba i određenih blagdana i 

svetkovina u četiri ciklusa: jesenski, zimski, proljetni i ljetni; 

2. Tjedni smjenski rad odgojitelja sa pojedinim sklopom aktivnosti kojeg određuje:  

 stalni tjedni ritam aktivnosti (ponedjeljak: pripovijedanje priča, utorak: likovne 

aktivnosti, srijeda: aktivnosti oblikovanja i modeliranja te pečenje kruha, četvrtak: 

glazbene aktivnosti, petak: dramsko-scenske aktivnosti);   

 stalni dnevni ritam aktivnosti (slobodna igra, doručak, slobodna igra, jutarnji krug, 

glavna aktivnost, užina, boravak na zraku, ručak, poslijepodnevni odmor, užina, 

slobodna dječja igra ili aktivnosti na otvorenom).  

I nadalje se u svim skupinama, primjereno dobi djece, potiču radne aktivnosti poput sadnje 

vrta, cvijeća i bilja, izrađivanja vlastitog pekmeza, izrade hranilišta za životinje zimi, čišćenje 

i temeljito spremanje sobe dnevnog boravka petkom... Ove godine intenzivnije smo uređivali 

vanjske prostore vrtića, sadili vrtove i cvjetnjake, bojali i ukrašavali vanjske rekvizite na 

vrtićkim igralištima i sl. I dalje u našim objektima odgojitelji redovito s djecom mijese i peku 

kruh. Još više se potiču specifične aktivnosti poput ručnog rada, šivanja, filcanja, tkanja, 

vezenja i izrade igračaka od prirodnih materijala. 

Prostor za boravak djece funkcionalno se uređivao po centrima aktivnosti, omeđenima i 

označenima, te opskrbljavao odgovarajućim poticajima koji su se redovito nadopunjavali. 

Izradu poticaja i pripremu prostornog okruženja nastavili smo unaprjeđivati i ove pedagoške 

godine, fotografirajući i prezentirajući izrađene poticaje na timskim sastancima. Krajem 

pedagoške godine započeli smo sa snimanjem i fotografiranjem raznolikih aktivnosti djece 

koje bismo prezentirali kroz FB stranicu vrtića. Važno nam je bilo da prostor i dalje bude 

harmoničan i umirujući, ugodan i topao (ugodnih boja u skladu s prirodom, tj. godišnjim 

dobom te pretežito prirodnih materijala). Vodeći se interesima djece, neki centri aktivnosti 

preoblikovani su u druge centre, a neki su pridodani postojećoj strukturi soba dnevnog 
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boravka. Odgojitelji su s ljubavlju i vrijedno izrađivali igračke, lutke, igre i druge poticaje 

pretežito od prirodnih materijala te su redovito opremali prostore vrtića i estetski ih oblikovali 

sukladno godišnjem dobu, svetkovinama i značajnim događajima. Pri tome su učestalo 

surađivali s roditeljima. 

Centri aktivnosti koji su bili najzastupljeniji su sljedeći: 

 centar slikovnica ili knjižnica 

 centar građenja 

 obiteljski centar 

 centar kuhinje 

 centar za stolno-manipulativne igre 

 predčitački i predmatematički centri 

 likovni centar 

 centar za scensko-dramski izraz 

 istraživački centar ili centar prirode 

 glazbeni centar 

 taktilni ili senzorički centar 

 mirni kutak ili centar osame 

 centar šivanja, tkanja, vezenja 

 centar za predškolarce 

 pokretni centri -  za obilježavanje blagdana  i svetkovina te promjena u prirodi  tzv. 

„stolovi godišnjih doba“ pomno uređivani u skladu s obilježjima i bojama prirode. 

 

Razne svečanosti, događaji i značajniji datumi obilježeni u radu s djecom, roditeljima i širim 

okruženjem vrtića kojima smo obogaćivali redovit program vrtića bili su sljedeći: 

 rujan – izlet u Etno selo Kumrovec, dvorac Veliki Tabor i seosko imanje Grešna 

gorica; jesenske svečanosti; pečenje pekmeza 

 listopad – Dječji tjedan, Kestenijada (druženje i igre za djecu i roditelje uz pečenje 

kestena), Dani kruha i zahvalnosti za plodove zamlje (svečani doručak uz goste i 

neformalna radionica, druženje s roditeljima), pečenje pekmeza; Svjetski dan hrane 

obilježen prigodnim sklopovima aktivnosti 

 studeni –  kazališna predstava Lutkarskog studia „Suncokret“ – lutkarski mjuzikl 

Duška Mucala  Slon bonton  u vrtiću; Međunarodni dan prava, Međunarodni dan 

borbe protiv nasilja među djecom – obilježeno prigodnim sklopovima aktivnosti, 
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tradicionalna manifestacija za roditelje i djecu Martinje u objektima Zaprešić i 

Podsused 

 prosinac i siječanj – obilježavanje sv. Lucije  i drugih adventskih blagdana – Božić, 

N. Godina i sv. Tri kralja prigodnim običajima i aktivnostima; tradicionalna 

manifestacija za roditelje i djecu u objektima Zaprešić i Podsused  Paljenje prve 

adventske svijeće, humanitarna akcija – prikupljanje sredstava za opremanje odgojne 

skupine s posebnim programom za djecu s teškoćama; blagdanske kreativne radionice 

i predstave odgojitelja za djecu i roditelje uz aktivnu suradnju s roditeljima; 

obilježavanje sv. Nikole prigodnom tradicionalnom manifestacijom i darivanjem 

djece; glazbeno-scenski nastupi na božićnim sajmovima Općina Pušće i Marije Gorice 

naših vrtićanaca; posjet štićenika Staračkog doma Zlatno doba vrtićkoj skupini u 

objektu Pušća; posjet članova motorističke udruge Moto Mrazovi djeci u objektu 

Jakovlje; nastup klauna Jape s mađioničarkom predstavom za radosni ulazak u novu 

godinu za sve vrtićance; prigodno obilježavanje Svjetskog dana smijeha i 

Međunarodnog dana zagrljaja 

 veljača -  kreativne radionice za djecu i roditelje – druženje i izrada grupnih maski za 

Fašnik, nastup na Zaprešićkom fašniku, mini projekt  Šalji poruku – svakodnevne 

dječje ljubavne poruke za mame i tate povodom Valentinova; škola klizanja na ŠRC 

Šalata u periodu od dva tjedna od 25.2.-8.3.  

 ožujak – povodom Svjetskog dana kazališta, Svjetskog dana pripovijedanja i 

Međunarodnog dana dječje knjige organizirani posjet kazalištu Mala scena s 

predstavom Muka malog vuka i prigodnim sklopovima aktivnosti; obilježavanje 

Svjetskog dana voda, prvog dana proljeća i Dana žena prigodnim aktivnostima; 

 travanj – Dani otvorenih vrata u objektu Podsused – sajam starih zanata, proljetne ili 

uskrsne radionice za roditelje i radne aktivnosti u vrtiću: sadnje vrtova (voća i povrća), 

cvijeća i bilja; obilježavanje Dana planeta zemlje prigodnim aktivnostima 

 svibanj – izlet vrtićanaca u Park znanosti u Oroslavju te na izletište u Villu Zelenjak u 

Kumrovcu, posjet predškolaraca osnovnim školama, posjet djece objekta Trstenik 

Planetariju u OŠ A. Kovačića, posjet i sportski susreti djece objekta Trstenik s djecom 

OŠ A. Kovačića, eko radionice za djecu objekata Pušća i Jakovlje s vanjskim 

suradnicima  i Općinama partnerima; obilježavanje prigodnim aktivnostima Majčinog 

dana i kreativne radionice u objektima Trstenik i Jakovlje; nastup vrtićanaca objekta 

Jakovlje na Danima općine Jakovlje; Otvorena vrata vrtića u Pušći u sklopu Dana 
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općine Pušća uz prigodan program, radionice i predavanja za roditelje, aukciju slika i 

humanitarnu akciju za skupinu s posebnim programom za djecu s TUR te nastup 

klauna Jape 

 lipanj  - završne priredbe i druženja/oproštaji od predškolaraca, profesionalno 

fotografiranje djece u vrtiću; obilježavanje Dana očeva prigodnim aktivnostima  

 

Ove pedagoške godine djeca su imala mogućnost sudjelovati u dva dodatna sportska 

programa: školu klizanja za predškolarce u trajanju od dva tjedna na ŠRC Šalata u Zagrebu i 

Malu sportsku školu Sportskog društva Kukuriku koja se odvijala u svim vrtićkim objektima 

u kraćem trajanju od tjedan dana i u cjelogodišnjem trajanju u objektu Trstenik od listopada 

do lipnja. 

Cilj nam je i u ovoj godini bilo oživotvoriti i osigurati kvalitetno provođenje kurikuluma 

vrtića, svih načela i pravila rada. Radni sastanci odgojitelja i stručnih suradnika kao redovit 

oblik komunikacije i suradnje održavali su se redovito, kako bismo nastale probleme mogli 

što bolje i brže riješiti, kako bismo timski planirali i vrednovali odgojno-obrazovni rad i 

timski organizirali sva događanja i aktivnosti. Na taj način rješavali smo sva bitna 

organizacijska, stručno pedagoška i druga pitanja ili eventualne poteškoće u svakodnevnom 

radu. Kako bismo osigurali nesmetani tijek informacija do svakog djelatnika, i ove godine 

odredili smo voditelje objekata s kojima se također redovito surađivalo.  

Može se zaključiti da je planirani odgojno-obrazovni rad za ped. god. 2017./2018. uspješno 

realiziran te da je većina planiranih aktivnosti i zadaća uspješno ostvarena.  

Uz redoviti desetsatni program, u vrtićkim skupinama, realizirani su i kraći programi ranog 

učenja stranih jezika – engleskog i njemačkog jezika, te programi folklora i predškole. 

Njihova realizacija bila je u prijepodnevnim terminima, program engleskog jezika i program 

predškole održavali su se dva puta tjedno, a program folklora i program njemačkoga jezika 

jedanput tjedno. Za svaki program vodile su se bilješke i evaluacije u pedagoškoj 

dokumentaciji skupina.  

 

5.4. WALDORFSKI PROGRAM 

Odgojno-obrazovna skupina „Patuljci“ s alternativnim waldorfskim programom u Dječjem 

vrtiću Bambi“ (objekt u Podsusedu) realizirala je svoj program u pedagoškoj godini 

2018./2019. Realizacija programa ostvarena je u desetosatnom dnevnom programu (7-17 sati) 

prema  planiranom Programu rada skupine. U skupini je tijekom pedagoške godine bilo 
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upisano 20 djece (mješovita skupina od 3 godine do polaska u školu). Djeca su redovito 

pohađala vrtić bez dužih izostajanja osim u slučaju bolesti. Nosioci programa su odgojiteljice 

sa dodatnom edukacijom iz Waldorfske pedagogije.  

U planiranju i realizaciji Programa skupine sudjelovali su: osnivačica, ravnateljica, članovi 

stručnog tima vrtića, zdravstvena voditeljica, odgojiteljice vrtićke skupine, tehničko osoblje i 

roditelji. Program je proveden u objektu „Podsused“ koji se sastoji od sobe dnevnog boravka s 

pripadajućim prostorom za poslijepodnevni dnevni odmor, kupaonicom za djecu i 

garderobom. Soba dnevnog boravka opremljena je namještajem primjerenim za ostvarivanje 

programa, didaktičkim sredstvima s naglaskom na prirodnim materijalima, centrom gradnje 

(neoblikovani materijali od drva), obiteljskim centrom (prirodne tkanine, waldorfske lutke, 

neoblikovani materijali..), glazbenim centrom (razni glazbeni instrumenti ), dramskim 

centrom (lutke od nepredene vune i filca- ručni rad), knjižnicom, centrom šivanja i ručnog 

rada te intimnim prostorom za odvijanje rada predškole za djecu predškolske dobi. Prostor je 

redovito nadopunjavan različitim materijalima potrebnim za rad u skladu sa tjednim 

planiranim aktivnostima. U opremanju knjižnice sudjelovali su roditelji i Knjižnica grada 

Zagreba u Podsusedu sa prikladnom donacijom. 

Tijekom provedbe plana i programa alternativne pedagogije svakodnevno smo koristili 

prostor terase i vrta (za boravak na otvorenom) koji je adekvatno opremljen spravama od 

prirodnih materijala za razvoji i poticaj motorike te osnovnih oblika kretanja. Za boravak na 

zraku korišteni su i parkovi u okolici te šumica i voćnjak u blizini objekta. Boravak na 

otvorenom realiziran je i u brojnim šetnjama u bližoj okolici vrtića. 

Planiranje zadaća odgoja i naobrazbe provodili smo prema planiranom globalnom 

(godišnjem) planu, tromjesečnom planu i tjednom planiranju. Provedba i planiranje odgojno 

obrazovnog rada bilježeno je u propisanoj pedagoškoj dokumentaciji. Individualizirane 

poticaje i zadaće planirali smo u kraćim vremenskim razdobljima (tromjesečno, mjesečno, 

tjedno,  dnevno) prema razvojnim potrebama svakog pojedinog djeteta u skupini. U svim 

planiranjima poštivali smo i provodili načela rada waldorfske pedagogije (epohe prema 

godišnjim dobima, svetkovine, izbor poticaja, materijala, didaktike). Primjenjivali smo 

holistički pristup poticanja razvoja te smo uravnoteženo djelovali na unapređenje tjelesnog i 

psihomotornog razvoja, socio-emocionalnog razvoja, spoznajnog razvoja, govorno-jezičnog 

razvoja i komunikacije te brige o sebi. Naglasak je stavljen na osamostaljivanje djeteta te 

socijalnu interakciju djece u skupini međusobno, te svakog pojedinog djeteta i odgojitelja uz 

stvaranje čvrste emotivne veze. 
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Prema načelima waldorfske pedagogije rad u skupini strukturiran je prema tjednom i 

dnevnom ritmu. Naglasak je stavljen na izmjenu umjetničkih (pričanje bajki i priča, likovne 

aktivnosti, modeliranje, glazbene aktivnosti i dramatizacije) i radnih aktivnosti (životno 

praktične aktivnosti, ručni rad). U provođenju aktivnosti poštivali smo izbor prirodnih 

materijala za rad. Tematske cjeline vezane su za epohalni pristup rada waldorfske pedagogije 

(jesen-Miholje, Martinje; zima-Advent, Sv. Nikola, Božić, Sajam zanata; proljeće-Uskrs; 

ljeto). Sukladno planu i programu rada Dječjeg vrtića Bambi realiziran je posjet kazalištu 

Mala scena za djecu godinu i dvije do škole. U skupini je također boravila gostujuća kazališna 

predstava i mađioničar. Sukladno planu i programu vrtića u suradnji sa Klizačkim savezom 

grada Zagreba provedena je Škola klizanja na Šalati za djecu predškolske dobi. U vrtiću je 

organizirana Škola športa (nogomet i rolanje) za sve uzraste. U Školi sporta sudjelovalo je 

osamnaestero djece različitih dobnih uzrasta. 

U suradnji s Gradskom knjižnicom Podsused jedanput mjesečno provođeni su posjeti 

knjižnici s planiranim interaktivnim radionicama. Za djecu predškolske dobi organiziran je 

posjet Osnovnoj školi „Ban Josip Jelačić“. Za djecu predškolske dobi svakodnevno je na 

individualnoj razini provođena priprema djeteta za polazak u školu. Program predškole 

provođen je prema principima i načelima rada waldorfske pedagogije. Prema principima i 

načelima rada waldorfske pedagogije u suradnji s roditeljima obilježene su sljedeće 

svetkovine: Miholje, Martinje, Advent, Sveti Nikola, Božić, Sajam zanata i Uskrs. Završnom 

priredbom s  prigodnim programom obilježen je kraj pedagoške godine te ispraćaj 

predškolske djece.  

Kroz suradnju sa zdravstvenom voditeljicom osiguravali smo i unapređivali higijenske uvjete 

te radili na programu primarne prevencije i zdravstvene zaštite djece. Svaka dva mjeseca smo 

provodili antropometrijska mjerenja. Poticali smo samostalnost u aktivnostima pranja ruku i 

odlaska na toalet. Kontinuirano smo pratili i unapređivali prehranu djece. Uvodili smo nove 

namirnice. Uz svakodnevnu voćnu užinu dva puta tjedno uvedena je konzumacija svježeg 

povrća. U pripremi obroka sudjelovala su djeca iz skupine. Tijekom cijele pedagoške godine 

djeca u skupini su bila dobrog zdravstvenog stanja. Tijekom cijele godine djeca su 

svakodnevno, redovito boravila na zraku (minimalno jednom dnevno). U skupini je 

svakodnevno provođena jutarnja tjelovježba. 

Tijekom pedagoške godine s roditeljima smo ostvarili izuzetno dobru suradnju kroz različite 

oblike rada i komunikacije. Roditelji su bili aktivno uključeni u odgojno-obrazovni rad. 

Održana su tri roditeljska sastanka:  
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 listopad 2018. Informativni - upoznavanje s Godišnjim planom i programom rada 

odgojne skupine. 

 veljača 2019. Tematski - predavanje  u organizaciji Kreativnog centra Košnica. 

 svibanj 2019. Informativni - prikaz rada, osvrt na proteklu pedagošku godinu, 

valorizacija odgojno- obrazovnog rada. 

U travnju smo u suradnji s roditeljima organizirali Dane otvorenih vrata vrtića uz prigodne 

aktivnosti za djecu i predavanja za roditelje. Tijekom godine također smo organizirali 

zajednička druženja (vezana uz svetkovine). S roditeljima smo svakodnevno izmjenjivali 

informacije o boravku i razvoju djece. Redovito su provođene individualne informacije na 

kojima su sudjelovali svi roditelji iz skupine (individualno) s ciljem boljeg upoznavanja, 

praćenja  i zadovoljavanja djetetovih potreba na individualnoj razini. 

Suradnju sa bližim i daljnjim okruženjem smo ostvarivali redovito kroz različite oblike rada. 

S osnivačicom smo surađivali u vidu materijalnih i organizacijskih uvjeta ostvarivanja 

odgojno-obrazovnih aktivnosti i boravka djece u vrtiću. Suradnja sa psihologinjom u vidu 

praćenja i konzultacije o psihofizičkom razvoju djece, prilagodbe, zrelosti za školu, planiranja 

razvojnih zadaća i suradnje s roditeljima. Suradnju s pedagoginjom smo ostvarili u vidu 

planiranja, oblikovanja poticajnog prostornog okruženja u skupini, planiranja odgojno- 

obrazovnog rada te planiranja stručnog usavršavanja i izvještavanja. Suradnju sa 

zdravstvenom voditeljicom smo ostvarivali u vidu praćenja zdravstvenog statusa djece u 

skupini. 

 

5.5. POSEBAN PROGRAM  ZA DJECU S TUR 

U odgojno – obrazovnoj skupini s posebnim programom za djecu s teškoćama u razvoju u 

ped. god. 2018./2019. bilo je upisano petero djece: troje djece u dobi od 4 i 7 godina  te dvoje 

djece u dobi od 6 godina. Kod troje djece primarna je teškoća autizam u kombinaciji s lakšim 

teškoćama, kod jednog djeteta primarna je teškoća smanjena intelektualna sposobnost u 

kombinaciji s lakšim teškoćama, a kod jednog djeteta su prisutne poteškoće u ponašanju te 

otežana glasovno – govorna komunikacija. Djeca su redovito pohađala vrtić bez dužih 

izostajanja, osim u slučaju bolesti i/ili pohađanja terapija. 

U skupini su radile edukacijska rehabilitatorica i asistentica. . 

Program se odvijao pet sati dnevno, od 7,00 do 12,00 sati prema Programu rada skupine i 

Individualnim odgojno-obrazovnim programima izrađenima za svako dijete u skupini. U 

planiranju i realizaciji Programa skupine, uz rehabilitatoricu, sudjelovali su: osnivačica, 
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ravnateljica i članovi stručnog tima. Program smo provodili u područnom objektu DV Bambi 

u Pušći. Soba dnevnog boravka skupine opremljena je osnovnim namještajem, brojnim 

didaktičkim materijalima, centrom kuhinje i tržnice te pločama za poticanje vještina grube 

motorike i okulomotorike. Tijekom pedagoške godine sobu smo opremili pilates loptom, 

daskama za balansiranje, LED prozorom za crtanje, svjetlećim panelom, staklenom posudom 

za istraživanje, silikonskim kockama te KUC KUC pričom. Soba je na tjednoj razini izradom 

poticaja od strane rehabilitatorice obogaćivana materijalima za poticanje taktilne, slušne, 

vidne, proprioceptivne i vestibularne percepcije, grafomotoričkih i grubomotoričkih vještina, 

pažnje i vidne diskriminacije. Prostor je redovito nadopunjavan različitim materijalima 

potrebnima za rad, vezanima za planirane tjedne aktivnosti, vizualnim materijalima, slikama, 

karticama za pojedine teme u skladu s Godišnjim planom te interaktivnim radnim listićima. 

Planiranje zadaća odgoja i naobrazbe bilježili smo u pedagoškoj dokumentaciji za razdoblje 

prilagodbe u rujnu te u nastavku godine tromjesečno. Individualizirane odgojno-obrazovne 

programe izrađivali smo za određeno vremensko razdoblje (tri mjeseca) na temelju 

promatranja igre i komunikacije djeteta u grupi i tijekom provođenja integracije. Prema 

tromjesečnom planiranju, u tjedno i dnevno planiranje uvodili smo aktivnosti i poticaje koji su 

usmjereni na poticanje pojedinih vještina unutar razvojnih područja za svako dijete te poslove 

nužne za realizaciju planiranih aktivnosti. Zadaće su planirane individualno za svako dijete, s 

ciljem poticanja (unaprjeđenja) tjelesnog i psihomotornog razvoja, socioemocionalnog 

razvoja, spoznajnog razvoja, govorno-jezičnog razvoja i komunikacije te brige o sebi. Rad s 

djecom provodio se grupno i individualno, a organiziran je prema tjednom i dnevnom ritmu 

skupine. Tijekom grupnog rada provodili smo umjetničke aktivnosti (čitanje priča, likovne 

aktivnosti, aktivnosti oblikovanja, glazbene aktivnosti te dramatizacija), raznovrsne igre te 

društvene aktivnosti s ciljem poticanja razvoja grupnog identiteta, osjećaja pripadnosti grupi, 

ali i s ciljem usvajanja pravila ponašanja u grupi te poticanja razvoja socijalnih vještina 

(čekanje u redu, izmjenjivanje uloga za vrijeme igre, dijeljenje igračaka, postizanje 

kompromisa, suradnja). Kroz individualni rad provodile su se aktivnosti s ciljem poticanja 

govorno-jezičnog razvoja, spoznajnog razvoja i pažnje te stimulacija svih osjetila s ciljem 

poticanja senzomotornog razvoja.  

Sva djeca skupine pokazala su napredak u svim razvojnim područjima, posebno u području 

govorno-jezične komunikacije, spoznajnog razvoja te socioemocionalnog razvoja kao i na 

području socijalizacije. 

Tijekom pedagoške godine u kontinuitetu se provodila djelomična integracija djece u 

redovnoj vrtićkoj skupini. Nakon mjesec dana prilagodbe i pripreme sve djece, skupina je tri 
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dana u tjednu (utorak, srijeda i petak) provodila glavne aktivnosti (likovni, oblikovanje i 

dramatizacija) zajedno sa djecom redovite skupine. Temeljem promatranja ponašanja, igre i 

komunikacije djece obje skupine te u dogovoru rehabilitatorice, odgojiteljica i stručnog tima, 

vrijeme provedeno u integraciji se postepeno produljivalo na više dnevnih aktivnosti (užina, 

slobodna igra). Ciljevi provođenja djelomične integracije bili su usmjereni na poboljšanje 

simboličke igre, načina komunikacije, socijalnih vještina te raspon igara koje dijete preferira 

kod djece s teškoćama u razvoju, dok su za djecu redovne vrtićke skupine ciljevi usmjereni na 

jačanje empatije, socijalne osjetljivosti, smanjenje generalizacije i predrasuda te jačanje 

socijalnih vještina. Temeljem opservacije djece od strane svih uključenih u proces djelomične 

integracije vidljivo je da je došlo do napretka na postavljenim zadaćama. S roditeljima obje 

skupine održan je zajednički roditeljski sastanak na kojem su prisutni pokazali visoki stupanj 

slaganja s provođenjem programa djelomične integracije te zadovoljstvo zbog uključenosti 

njihove djece. Djelomična integracija se također provodila i tijekom radionica za roditelje i 

djecu, obilježavanja različitih svečanosti te prisustvovanjem na svim izletima i predstavama 

tijekom pedagoške godine. 

Tijekom pedagoške godine s roditeljima je ostvarena dobra suradnja kroz različite oblike rada 

i komunikacije. Roditelji su bili aktivno uključeni u odgojno-obrazovni rad naročito tijekom 

provođenja djelomične integracije, sudjelovanjem u inicijalnoj i završnoj procjeni, valorizaciji 

putem anketa, prikupljajući i donoseći materijale i sredstva za rad. S roditeljima smo 

svakodnevno izmjenjivali informacije o ponašanju djeteta u vrtiću i kod kuće, raspoloženju 

tijekom boravka u vrtiću, zapažanjima rehabilitatorice, novim postignućima i dr. bitnim 

temama. Sa svim roditeljima su održana po dva individualna razgovora tijekom godine na 

kojima smo roditelje upoznali s IOOP-om, pružili osvrt na isti kao i davali naputke i primjere 

vježbi koje mogu provoditi kod kuće. 
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5.6. PROJEKTI 

 

Tablica 14 . Prikaz projekata po skupinama i objektima u ped. god. 2018./2019. 

 

 

OBJEKT/ODGOJNA SKUPINA: 

 

 

NAZIV PROJEKTA: 

TRSTENIK:   

Mješovita jaslička Mali bontončić 

Mlađa vrtićka Uvažavanjem različitosti do kulture mira 

Starija vrtićka Škole za Afriku 

PUŠĆA I:  

Mlađa jaslička Razvoj senzomotorike u jaslicama 

Starija jaslička Senzomotorika u jaslicama 

Mlađa vrtićka Poticanje govorno-jezičnog razvoja 

Srednja vrtićka Knjižnica 

PUŠĆA II:  

Starija vrtićka Škole za Afriku 

ZAPREŠIĆ: mješovita vrtićka Zanimanja 

PODSUSED: mješovita vrtićka Stari zanati 

JAKOVLJE:  

Mlađa jaslička Razvoj senzomotorike u jaslicama 

Starija jaslička Boje 

Mlađa vrtićka Kuća 

Starija vrtićka Škole za Afriku 

 

U protekloj pedagoškoj godini poticali smo i razvijali projekti rad u svim odgojnim 

skupinama i to raznovrsne tematike. Procjenjujemo da su neki projekti bili vrlo uspješni, a 

neki manje uspješni, te svakako nastojimo i dalje poticati provođenje i unaprjeđivanje 

projekata u svim odgojnim skupinama uz kontinuirano vrednovanje i praćenje na timskim 

radnim dogovorima. Kao i svake godine, i ove godine odgojitelji su prezentirali svoje projekte 

na radnim sastancima, aktivima i vijećima. UNICEF-ov projekt Škole za Afriku proveli smo u 

trima starijim vrtićkim skupinama u objektima Pušća, Jakovlje i Trstenik. Vrlo smo 

zadovoljni i ponosni postignućima i sakupljenim financijskim sredstvima koje smo donirali za 

škole u Africi. Projekt Knjižnica nastavak je sada već duge vrtićke tradicije i provodi se u 
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vrtićkim skupinama već nekoliko pedagoških godina. Ove godine na temelju dječjih interesa i 

ideja proizašli su i neki novi, zanimljivi i vrlo uspješni projekti. Cjelogodišnji, cjeloviti i 

kompleksni projekti koji su procijenjeni s vrlo visokim postignućima su Senzomotorika u 

jaslicama u objektu Pušća, projekt Boje u objektu Jakovlje i projekt Uvažavanjem različitosti 

do kulture mira u objektu Trstenik.  

 

 

5.7. AKTIVNOSTI UTEMELJENE NA PROGRAMU ODGOJA I 

OBRAZOVANJA ZA LJUDSKA PRAVA 

Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava kontinuirano smo 

implementirali u sve aspekte odgojno – obrazovnog rada i života djeteta u vrtiću, vodeći se 

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

za svoja prava. Program odgoja i obrazovanja za ljudska prava ove pedagoške godine 

realizirali smo kroz svakodnevne životne situacije, planski stvorene situacije i aktivnosti 

vezane uz različite aspekte prava. Tijekom godine primjenjivani su sklopovi aktivnosti iz 

područja prava djece, humanih vrijednosti, tolerancije, različitosti, samozaštite djece od 

nepoznatih osoba i u potencijalno opasnim situacijama, „ispravan dodir“ i dr.  

Prigodnim i primjerenim aktivnostima s djecom obilježili smo datume koji su važni za 

promicanje ljudskih prava: Dječji tjedan u listopadu, Međunarodni dječji dan, Međunarodni 

dan tolerancije, Dan prava djeteta, Dan ljudskih prava, Međunarodni dan protiv nasilja među 

djecom, Svjetski dan osoba s Down sindromom, Dan svjesnosti o autizmu, Dan klimatskih 

promjena (Climate strike day) i dr. 

Aktivnostima i projektima iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za 

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

odnose među djecom, poučili ih strategijama konstruktivnog i nenasilnog rješavanja 

problema, kao i nekim oblicima/tehnikama samozaštite.  

Kod roditelja i odraslih u vrtiću povećali smo senzibilitet prema ljudskim pravima i 

različitostima. 

 

5.8. PROGRAM ODGOJA ZA OKOLIŠ I ODRŽIVI RAZVOJ 

Primjena Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj  

odvijala se kroz planski stvorene situacije učenja o okolišu  i održivom razvoju te kao 

integralni dio određenih odgojnih područja. Primjerenim aktivnostima obilježili smo Dan 
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hrvatskih voda, Međunarodni dan zaštite životinja, Dane kruha – dane zahvalnosti za plodove 

zemlje, Svjetski dan hrane, Dan jabuka, Međunarodni dan zaštite močvara, Svjetski dan šuma, 

Svjetski dan voda, Svjetski dan meteorologije, Svjetski dan zdravlja, Dan planeta Zemlje, Dan 

zaštite prirode, Svjetski dan zaštite okoliša. Reciklirali smo otpad i pravilno ga razvrstavali u 

eko otoke. Izrađivali smo eko kutiće u više vrtićkih objekata, istraživali i bilježili spoznaje 

djece. Posebice smo obilježili dan klimatskih promjena (Climate strike day) s mini projektom 

provođenja zanimljivih istraživačkih i drugih umjetničkih aktivnosti na ovu temu uz obavezne 

zelene majice koje su odjenula sva djeca i djelatnici. 

Surađivali smo s Općinama u mjestima djelovanja naših vrtića te smo u svibnju 2019. ugostili 

predstavnike Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i tvrtke Perritum usluge koji su 

za djecu objekata Pušća i Jakovlje održali zanimljiva interaktivna predavanja o čuvanju 

prirode, pravilnom zbrinjavanju otpada i recikliranju, te su nam ujedno darovali kutije za 

razvrstavanje otpada - manje eko otoke. Ti eko otoci i radionice u kojima su djeca od 3. do 6 

god. sudjelovala bili su izvrstan poticaj za nastavak aktivnosti iz ovog područja interesa. 

Radionice za djecu edukativnog su karaktera i dio su projekta „Informiraj! Reduciraj! 

Recikliraj!“ kojeg je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.  

 

5.9. PROMET I PROMETNA KULTURA 

Ove godine nažalost otkazana nam je suradnja s prometnim policajcima iz Službe za 

prevenciju PP Zaprešić. O prometu i prometnoj kulturi učili smo i vježbali kroz primjerene 

sklopove aktivnosti koje su za vrtićke skupine pripremili odgojitelji.  

 

5.10. SPECIFIČNE AKTIVNOSTI 

U više vrtićkih objekata provodimo aktivnost „Dijete tjedna“. Svaki tjedan jedno dijete 

predstavlja se s malim plakatom njegovih fotografija i tekstova o njemu, te djeca njegove 

skupine kažu po jednu lijepu misao o tom djetetu koja se također stavlja na plakat: zašto su ga 

izabrali za dijete tog tjedna i što im se kod njega sviđa. Sva djeca tijekom pedagoške godine 

jedanput budu „dijete tjedna“. Ovom stalnom aktivnošću želimo poticati samopouzdanje i 

samopoštovanje kod djece, jačati pozitivnu sliku o sebi, osjećaj pripadnosti skupini i grupnu 

koheziju. Roditelji i djeca s oduševljenjem prihvaćaju ovu aktivnost. 

U našem vrtiću provodi se jedinstvena proslava dječjih rođendana na isti način za svako 

dijete. Kada dijete slavi rođendan, taj dan posvećen je isključivo njemu, taj dan nema 

uobičajenih aktivnosti. Roditelji ispunjavaju upitnik o djetetovom životu i donose u vrtić 
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djetetove prve stvarčice, odjeću i fotografije (iz čega se priprema plakat o djetetu) te 

odgojitelji uz prikladne rituale čitaju djetetu posve osobnu rođendansku priču. Dijete izabire 

dva pomagača- prijatelja u skupini koji mu pomažu u čašćenju djece i pri donošenju torte 

(ukoliko ju ima). Dijete također izabire pjesme i igre koje će se taj dan izvoditi.  

Vrtićki rituali i zaduženja važno su obilježje našeg programa. Svaka odgojna skupina ima 

vlastite rituale i sustav određenih zaduženja za djecu. Oni djeluju umirujuće i povezujuće na 

djecu te se uz njih dnevne aktivnosti lakše provode. Najčešći rituali koji su se u protekloj 

godini provodili su pjevanje gestovnih pjesama za različite nakane, paljenje i gašenje svjećice 

ili lanterne za početak i kraj jutarnjeg kruga, sviranje glazbalom za početak podnevne priče za 

laku noć (svaki puta drugo dijete), svakodnevni jutarnji pozdrav, svakodnevna zajednička 

zahvala prije ručka... Najčešća zaduženja koja su se u protekloj godini provodila su: čuvar 

glazbala, dijeljitelj paste za zube, čuvari centara aktivnosti, redari, svakodnevno odabiranje 

djeteta koje postavlja vremenski kalendar, koje dijeli i prikuplja pribor za jelo, koje čisti 

stolove nakon ručka i sl. 

„Jutarnji krug“ svakodnevna je i važna vrtićka aktivnost. Događa se svakodnevno, u svim 

skupinama, od najranije dobi, uvijek u isto vrijeme – između 8,00 i 9,00 sati. To je 

svakodnevni „sastanak“ skupine u kojemu se djeca pojedinačno pozdravljaju, razgovaraju, 

rješavaju probleme, dogovaraju se što će se i s kime taj dan igrati, dogovaraju se za neka 

tjedna događanja i aktivnosti, čitaju se terapeutske priče ovisno o cilju, pjevaju pjesme i 

gestovne igre, dogovaraju grupna pravila i sl. Neke skupine u jutarnjem krugu imaju i 

pomoćna sredstva kao što je „čarobni štapić“ kojeg uzima dijete koje govori ili „govornica“ 

za dijete koje želi nešto s drugima podijeliti.  

Projekt „Knjižnica“ u vrtićkim skupinama stalna je višegodišnja aktivnost u svim vrtićkim 

skupinama, a odnosi se na više aktivnosti kroz cijelu pedagošku godinu u smislu formiranja i 

njegovanja centra knjižnice sa knjigama i slikovnicama koje nam često donose djeca i 

roditelji, iskaznicama i zaduženjima knjižničara, ali i aktivnošću za djecu i roditelje „Putujuća 

priča“ koja se kroz godinu u kovčežiću prenosi od obitelji do obitelji, čita i bilježe se dojmovi. 

Ovaj projekt uključuje i čitav niz aktivnosti poput istraživačkih aktivnosti o nastanku papira, 

knjige, pisma, jezika, vrstama knjiga i sl., raznih predčitačkih aktivnosti, aktivnosti izrade 

mini slikovnica, slikopriča, dramatizacija priča, gostujuće roditelje u skupini koji čitaju priče i 

sl. 
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VI. SURADNJA S RODITELJIMA 

 

Suradnja s roditeljima u ped. god. 2018./2019. bila je jedno od prioritetnih područja 

unaprjeđenja. Ovo područje prepoznali smo kao izuzetno važno jer roditelje držimo kao 

partnere u zajedničkoj zadaći, a to je briga, skrb, odgoj i obrazovanje djece te smo mišljenja 

kako ove odnose i stavove o njima, komunikaciju i na kraju oblike suradnje stalno treba 

propitivati i unaprjeđivati. Tijekom godine više puta smo se stručno usavršavali kroz stručne 

aktive i radne sastanke u području suradnje s roditeljima, unaprjeđivanju komunikacijskih 

vještina i jačanju kompetencija odgojitelja za ovo područje rada. Odgojitelji su na početku 

godine izradili plan suradnje s roditeljima, a na kraju godine taj plan je evaluiran. Cilj je bio 

roditeljima ponuditi što više oblika suradnje kako bi  svaka obitelj pronašla onaj odgovarajući 

oblik za sebe, te što je više moguće uključiti roditelje u život i rad skupina, odnosno vrtića.  

Suradnja s roditeljima realizirana je prema planiranom godišnjem planu suradnje više 

ponuđenih raznovrsnih oblika suradnje: suradnja pisanim putem, svakodnevnom usmenom 

komunikacijom, mjesečnim individualnim razgovorima, roditeljskim sastancima,  

neformalnim oblicima suradnje poput raznih obilježavanja i druženja, suradnja na 

manifestacijama, radionicama u druženju ili organizaciji, boravak roditelja u skupinama, 

pratnja na izletima i događanjima...  

 

6.1. SKUPNI OBLICI SURADNJE S RODITELJIMA 

U svakoj skupini vrtića održana su po tri roditeljska sastanka u godini, dva obavijesna i 

jedan tematski.  U nekim objektima/skupinama održani su i dodatni roditeljski sastanci.          

U rujnu su u svim skupinama održani uvodni, obavijesni sastanci za roditelje.  

U veljači i ožujku u Trsteniku, Pušći i Jakovlju održani su roditeljski sastanci za roditelje 

djece predškolaraca (vrtićkih skupina i programa predškole) s temom Spremnost djece za 

školu kada smo ujedno ugostili predstavnike osnovnih škola i liječničke timove, a stručni 

suradnici škola i vrtića izlagali su prezentacije o zrelosti, odnosno spremnosti djece za školu. 

Roditelji su imali priliku pitati sve što ih zanima o sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, 

upisima, organizaciji rada škola, dogovoriti termine pregleda kod liječnika i u školama  i dr.  

Tematski roditeljski sastanci održani su u siječnju u svim skupinama (osim u dvjema vrtićkim 

skupinama u Pušći i vrtićkoj skupini u Podsusedu). Teme i koncepte tih sastanaka izradili su 

odgojitelji u suradnji sa stručnim suradnicima. Na tim roditeljskim sastancima obrađivala se 
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tema koja je bila u skladu s potrebama pojedine skupine, a nerijetko i prijedlog roditelja 

pojedine skupine.  

U dvjema vrtićkim skupinama u Pušći i vrtićkoj skupini u Podsusedu u veljači je održan 

roditeljski sastanak na temu Odgoj srcem – opuštajuće i povezujuće aktivnosti u radu s 

djecom kojeg su vodile vanjske suradnice vrtića, Tamara Vučković, prof. i Tihana Fraculj, 

prof. iz Kreativnog centra Košnica.  

U svibnju su održani posljednji, obavijesni roditeljski sastanci u svim skupinama i objektima 

prilikom kojih su odgojitelji valorizirali i prezentirali ukupan odgojno-obrazovni rad.   

Također su održana četiri uvodna roditeljska sastanka za roditelje novoupisane djece, 

prilikom kojih je prezentiran rad DV „Bambi“ od strane svih stručnih suradnica koje su 

prezentirale način rada dječjeg vrtića, govorile o prilagodbi djece na vrtić te o zdravstvenim 

pravilima u vrtiću. 

 

Tablica 16. Roditeljski sastanci koje vode stručni suradnici 

 

TEME  DATUM  NOSITELJI  
BR. 

RODITELJA 

Spremnost djece za školu – za 

roditelje djece školskih obveznika 

objekata Zaprešić i Podsused 

 

veljača 

2019. 
Stručni suradnici 7 

Sastanak za roditelje 

novoprimljene djece – 

prezentacija rada DV Bambi, 

Prilagodba djece na vrtić, 

Zdravstvena pravila 

lipanj 

2019. 
Stručni suradnici 30 

 

Tablica 17. Roditeljski sastanci odgojitelja na nivou skupina 

 

TEME RODITELJSKIH 

SASTANAKA: 
DATUM: 

 

NOSITELJI: 

 

ODGOJNE 

SKUPINE: 

1. Informativni roditeljski 

sastanak na početku godine  

Tijekom rujna 

2018. 

Odgojitelji i stručni 

suradnici 

Sve odgojne 

skupine 

2. Komunikacijski roditeljski 

sastanak sa stručnom 

temom 

Tijekom siječnja 

i veljače 2019. 

Odgojitelji Sve odgojne 

skupine* 
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3. Tematski roditeljski 

sastanak Odgoj srcem – 

vanjski predavači 

Veljača 2019. 

Stručni suradnici, 

vanjski predavači 

Tamara Vučković i 

Tihana Fraculj, 

Kreativni centar 

Košnica 

 

Vrtićke skupine u 

objektima Pušća i 

Podsused 

4. Tematski roditeljski 

sastanak – Spremnost za 

školu – vanjski suradnici i 

stručni tim vrtića – za 

roditelje djece školskih 

obveznika 

Tijekom veljače i 

ožujka 2019. 

Stručni suradnici, 

vanjski suradnici: 

stručni timovi 

Osnovnih škola A. 

Kovačića, M. Gorica, 

Jakovlje i Pušća, 

liječnički timovi za 

upis djece u školu 

Vrtićke skupine u 

svim objektima – 

samo za roditelje 

djece školskih 

obveznika i 

roditelje djece iz 

programa 

predškole 

5. Završni sastanak na kraju 

pedagoške godine -  

Prikaz rada i realizacije 

odgojno – obrazovnog 

rada; Ljetna organizacija 

rada; Valorizacija rada 

Tijekom svibnja 

2019. 

 

 

Odgojitelji i stručni 

suradnici 

 

 

Sve odgojne 

skupine 

*osim 2 vrtićke skupine u Pušći i vrtićke skupine u Podsusedu koje su imale roditeljski sastanak na 

temu Odgoj srcem (Kreativni centar Košnica) 

 

 

Tablica 18. Teme komunikacijskih roditeljskih sastanaka po objektima/skupinama u 

ped. god. 2018./2019. 

 

 

OBJEKT/ODGOJNA 

SKUPINA 

 

 

TEMA SASTANKA: 

 

POSTOTAK 

PRISUTNIH 

RODITELJA 

TRSTENIK:    

Mješovita jaslička Poticanje samostalnosti kod djece jasličke dobi 81% 

Mlađa vrtićka Granice u odgoju 78% 

Starija vrtićka Razvojne karakteristike dobi od 3.-6. god. i 

kućni poslovi za predškolsku djecu 

62% 

PUŠĆA I:   

mlađa jaslička Neprihvatljiva ponašanja djece jasličke dobi  12% 

starija jaslička Granice u odgoju 26% 

mlađa vrtićka Odgoj srcem - opuštajuće i povezujuće 

aktivnosti u radu s djecom 

50% 

srednja vrtićka Odgoj srcem - opuštajuće i povezujuće 

aktivnosti u radu s djecom 

50% 
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PUŠĆA II:   

starija vrtićka Integracija djece s TUR u redovitu skupinu – 

zajednički sastanak i prikaz rada 

86% 

skupina za djecu s TUR Integracija djece s TUR u redovitu skupinu – 

zajednički sastanak i prikaz rada 

80% 

ZAPREŠIĆ: mješovita vrtićka Tko postavlja granice u odgoju 32% 

PODSUSED: mješovita vrtićka Odgoj srcem – opuštajuće i povezujuće 

aktivnosti u radu s djecom 

40% 

JAKOVLJE:   

mlađa jaslička Neprihvatljiva ponašanja djece jasličke dobi 53% 

starija jaslička Strahovi i faza prkosa kod djece u dobi od 2-3 

godine 

55% 

mlađa vrtićka Disciplina bez drame 69% 

starija vrtićka Socioemocionalna zrelost predškolskog djeteta 

i kako ju poticati 

38% 

 

Prosječna prisutnost na roditeljskim sastancima u 2018/19. god. bila je: 10 roditelja 

(50% prosječnog broja upisane djece po grupi). Ako usporedimo broj prisutnih roditelja u 

odnosu na protekle godine uočavamo da je nešto manji nego proteklih godina te da bi na 

poticanju ovog oblika suradnje svakako trebalo u nadolazećem razdoblju proraditi. Također, 

uočava se da je postotak prisutnosti roditelja na roditeljskim sastancima u jasličkim 

skupinama puno manji u odnosu na postotak prisutnost roditelja u vrtićkim skupinama te bi 

također trebalo proraditi na mijenjanju stavova roditelja (dosta roditelja iskazuje stav da je 

formalna suradnja nepotrebna kod djece najranije dobi jer djeca još ne govore, ne sudjeluju u 

vrtićkim dodatnim programima i sl.) i poticanju suradnje s vrtićem uopće u ranoj, jasličkoj 

dobi.  

 

6.2. INDIVIDUALNI OBLICI SURADNJE S RODITELJIMA 

Na inicijativu roditelja, a često i odgojitelja, redovito su obavljani individualni razgovori 

odgojitelja s roditeljima. Svaki odgojitelj ponudio je roditeljima po tri termina na mjesec kroz 

pedagošku godinu te je održano prosječno 10-ak individualnih razgovora kroz godinu po 

odgojitelju, odnosno prosječno 20-ak razgovora kroz godinu po skupini.  

Najčešće teme razgovora bile su sljedeće:  
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 Interesi, ponašanje djeteta u vrtiću, prijatelji, socijalni i emocionalni razvoj djeteta, 

kako izgleda dan u vrtiću... 

 Posebne potrebe djeteta, jake i slabe strane, individualni zadaci  

 Spremnost djeteta za školu, usvojenost potrebnih kompetencija 

 Zdravstveno stanje djeteta 

 Praćenje prilagodbe djeteta  

 Rješavanje problemskih situacija i sl. 

 

O individualnim razgovorima odgojitelja s roditeljima svjedoče bilješke u pedagoškoj 

dokumentaciji skupina, ali i pisana izvješća odgojitelja. Roditelji su se cijelu godinu 

samoinicijativno prijavljivali za ove razgovore, a neki su bili pozvani od strane odgojitelja ili 

stručnih suradnika. Može se zaključiti da ovaj oblik suradnje vrlo dobro funkcionira, većina 

roditelja se samoinicijativno prijavljuje za informacije te je većina roditelja prisustvovala 

ovom obliku suradnje. Odgojitelji valoriziraju prisutnost roditelja na ovom obliku suradnje te 

samoinicijativno pozivaju roditelje koji nisu koristili informacije.  

 

Tablica 15. Broj individualnih razgovora odgojitelja i roditelja po skupinama 

 

OBJEKT/ODGOJNA SKUPINA: 

 

 

Broj održanih 

individualnih razgovora u 

ped. god. 2018./2019. 

 

Broj neodržanih 

individualnih razgovora 

u ped. god. 2018./2019. 

TRSTENIK:    

mješovita jaslička 16 2 

mlađa vrtićka 15 2 

starija vrtićka 22 6 

PUŠĆA I:   

mlađa jaslička 15 2 

starija jaslička 15 4 

mlađa vrtićka 14 8 

srednja vrtićka 14 9 

PUŠĆA II:   

starija vrtićka 22 5 

 ZAPREŠIĆ: mješovita vrtićka 20 5 

PODSUSED: mješovita vrtićka 20 2 
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JAKOVLJE:   

mlađa jaslička 4 12 

starija jaslička 21 1 

mlađa vrtićka 26 0 

starija vrtićka 12 17 

 

 

6.3. OSTALI OBLICI SURADNJE S RODITELJIMA 

Pisana komunikacija odvijala se putem Kutića za roditelje koji su redovito nadopunjavani 

različitim obavijestima, letcima, zahvalama roditeljima i sl., ali i prikazima odgojno-

obrazovnog rada i aktivnosti skupina. Kutići za roditelje bili su u nekim skupinama bogatiji i 

sadržajniji, dok se u nekim skupinama ovaj oblik suradnje još treba poticati. Stručni suradnici 

redovito su obilazili vrtićke objekte i pregledavali kutiće te po potrebi usmjeravali odgojitelje 

na ono što treba popraviti, zamijeniti ili dodati.  

Roditelji su učestalo imali priliku dobiti tiskane materijale vrtića: Priručnik za roditelje, Pismo 

dobrodošlice, razne letke i edukativne pisane sadržaje različitih tematika poput info letka o 

logopedskom tretmanu, prilagodbi djece vrtiću, promicanju zdravlja djece, psihološko-

pedagoškom kutku i sl.  

Svakodnevna usmena komunikacija odvijala se redovito i svrsihodno. Svi odgojitelji 

svakodnevno prenose informacije o djeci roditeljima. Potrebno je i dalje osvještavati kod 

odgojitelja i roditelja koje obavijesti se prenose putem takve suradnje i u kojoj mjeri te na 

kakav način. Potrebno je više pratiti i voditi redovitu evidenciju o tome provodi li se usmena 

komunikacija sa svim roditeljima kroz godinu i pozivati roditelje na individualne razgovore 

jer često roditelji nisu u mogućnosti dolaziti u vrtić po djecu pa se gotovo uopće ne susreću s 

matičnim odgojiteljima. Na ovom području posebice smo radili na stručnim aktivima na 

kojima smo održavali vježbe komunikacijskih vještina. 

Redovito smo ažurirali web stranicu vrtića, a u protekloj godini ponajviše smo unaprijedili rad 

Facebook stranice vrtića na kojoj se sada redovito izvještava o programu, životu i radu vrtića. 

Suradnja putem e-maila i Whats App grupa nije bila u velikoj mjeri zastupljena u 

protekloj godini. Whats App grupe nemamo u našem vrtiću, ali znamo da ih roditelji 

pojedinih skupina koriste za međusobnu komunikaciju. Ove godine započeli smo s 

komunikacijom putem e-maila s roditeljima djece pojedinih objekata s novom newsletter 

aplikacijom. U planu je učestalije koristiti i ove oblike suradnje s roditeljima. 
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Neformalni oblici suradnje u protekloj godini bili su sljedeći: tradicionalna Kestenijada u 

svim objektima, Dani kruha prilikom kojih su roditelji sudjelovali donošenjem kruha i peciva 

koja su sami ispekli, kreativne radionice za roditelje – jesenska, zimska i proljetna; druženja 

povodom različitih nastupa i sajmova, na završnim priredbama i svečanostima te završne 

priredbe i interna druženja odgojitelja, djece i roditelja, radionice povodom Majčinog dana u 

pojedinim objektima, odnosno skupinama; roditelji gosti u skupini. Kroz razne manifestacije i 

svetkovine poput Dana kruha, Fašnika, sv. Nikole, Adventa, Martinja, Uskrsa i drugih 

blagdana i značajnih datuma ili pripremom različitih kreativnih radionica, roditelji su pozivani 

na suradnju; neki roditelji bili su pratitelji na izletima, neki suradnici u manifestacijama 

(primjerice za izradu grupnih maski za maškare, u organizaciji blagdanskih radionica – kao 

zbor roditelja koji pjevaju i sviraju, kao radna akcija roditelja koji sade vrt, cvijeće i uređuju 

naša vrtićka dvorišta, kao suradnici na završnim priredbama i dječjim nastupima). Neki 

roditelji su se vrlo aktivno uključivali u odgojno-obrazovne aktivnosti u skupinama donoseći 

razni pedagoški neoblikovani materijal ili izrađujući isti kod kuće sa svojom djecom te 

opskrbljujući centre aktivnosti raznim materijalima. Dosta roditelja pratilo nas je i podržavalo 

na sajmovima i nastupima koje smo imali u sklopu raznih manifestacija općina, a također i u 

blagdanskim humanitarnim akcijama koje smo održali. Ostvarena je odlična suradnja na 

UNICEF-ovom projektu Škole za Afriku. Također, ostvarena je aktivna suradnja na 

provođenju pojedinih projekata skupina, primjerice u sklopu projekta Zanimanja u mj. 

vrtićkoj skupini objekta Zaprešić, projekta Boje u st. jasličkoj skupini objekta Jakovlje i 

projekta Knjižnica u srednjoj vrtićkoj skupini objekta Pušća. Svakako, roditelji su na razne 

aktivne načine sudjelovali u provođenju svakog vrtićkog projekta. U objektu Podsused, 

zajedničkim snagama i organizacijom, te neposrednim aktivnim sudjelovanjem, ostvaren je 

Dan otvorenih vrata prilikom kojeg su roditelji aktivno prezentirali svoja zanimanja i umijeća. 

Aktivna suradnja na kreativnim radionicama i u interaktivnom predavanju, kasnije i u sklopu 

aukcije slike za skupinu djece s TUR bila je i prilikom Dana otvorenih vrata u objektu Pušća. 

Može se zaključiti da su roditelji aktivno surađivali s djelatnicima vrtića te da su u dosta 

velikom postotku sudjelovali u ponuđenim oblicima suradnje. Većina roditelja rado prihvaća 

pozive odgojitelja za raznolikom suradnjom, bilježi se porast broja roditelja i ponuđenih 

mogućnosti za njihovim aktivnim sudjelovanjem u životu i radu vrtića u protekloj pedagoškoj 

godini. Ove godine sudjelovanje roditelja u odgojnim skupinama bilo je zaista raznoliko i 

često: od suradnje na uređenju prostornog konteksta vrtića i u donošenju i izradi poticaja, do 

aktivnog sudjelovanja u programu vrtića (kroz projekte, kroz čitaonice u sklopu vrtićkih 

centara Knjižnica, kroz sudjelovanje u programu prezentirajući zanimanje, hobi ili poseban 
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interes roditelja, do zajedničke organizacije vrtićkih događanja poput nastupa na Fašniku, 

blagdanskih radionica, završnih priredbi, sajma starih zanata u sklopu Dana otvorenih vrata u 

objektu Podsused i sl.).  Roditelji su u protekloj godini u vrtiću bili aktivni sudionici 

programa,  pjevači, svirači, kreativci, opskrbljivači, glumci i čitači, suorganizatori, pratitelji... 

Svi roditelji su se aktivno uključivali u proslavu djetetovog rođendana ispunjavajući upitnik 

za rođendane i donoseći djetetove prve stvari.  

I nadalje planiramo unaprjeđivati područje suradnje s roditeljima u smislu kvalitete i 

kvantitete oblika suradnje.  

U tu svrhu planiramo roditeljima ponuditi : 

 I dalje uključivanje roditelja u provedbu različitih aktivnosti u vrtiću (npr. pričaonice) 

u skupini, roditelji gosti u skupini  

 aktivno uključivanje roditelja u organizaciju različitih događanja, svetkovina, proslava 

 otvorena vrata – roditelj u vrtiću kroz nekoliko dana 

 priređivanje predstave roditelji za djecu 

 poticanje suradnje putem novih, suvremenih medija 

 

Tablica 19 . Prikaz radionica i neformalnih druženja djece i odraslih u vrtiću i izvan njega. 

Radionice i neformalna druženja 

djece i odraslih u vrtiću ili izvan 

vrtića u dogovoru sa stručnim 

timom – prema interesu djece, 

roditelja i odgojitelja 

TEMA/SADRŽAJ RADIONICE: ODGOJNE SKUPINE: DATUM: 

Dani kruha i zahvalnosti za plodove 

zemlje – kreativna radionica i druženje 

Jasličke i vrtićke skupine u 

objektima Pušća, Trstenik i 

Jakovlje 

Listopad 

 

Martinje - manifestacija 

Mješovite vrtićke u 

objektima Podsused i 

Zaprešić 

Studeni 

 

Adventski vrt - manifestacija 

Mješovite vrtićke u 

objektima Podsused i 

Zaprešić 

Prosinac 

 

Božićne radionice/druženja  - kreativne 

radionice i druženje 

Jasličke i vrtićke skupine u 

objektima Pušća, Trstenik i 

Jakovlje 

Prosinac 

 

Božićni sajmovi Općina M. Gorica i 

Pušća – nastupi djece 

Vrtićke skupine objekata 

Trstenik i Pušća 
Prosinac 

 

Zaprešićki fašnik – kreativne radionice 

izrade grupnih maski 

Mješovita vrtićka skupina u 

Zaprešiću 
Veljača 

 

Dani otvorenih vrata – radionice, 

Sve skupine objekta Pušća, 

mješovita vrtićka skupina 

Travanj 

Svibanj 
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interaktivna predavanja objekta Podsused (sajam 

starih zanata) 

 

Proljetne radionice – kreativne radionice 

ili radionice sadnje bilja, vrtova 

Sve skupine objekta Pušća, 

Trstenik i Jakovlje, 

mješovita vrtićka skupina 

objekta Zaprešić 

Travanj 

 

Kreativne radionice povodom Majčinog 

dana 

Radionice iznenađenja za 

majke u starijoj vrtićkoj 

skupini objekta Trstenik te 

u vrtićkim skupinama 

objekta Jakovlje 

Svibanj 

 

Završne priredbe i druženja 
Sve skupine i objekti Lipanj 

 

 

 

6.4. EDUKATIVNO SAVJETODAVNI RAD S RODITELJIMA 

Stručni suradnici održavali su i u protekloj pedagoškoj godini redovite individualne razgovore 

s roditeljima, i to na obostranu inicijativu. Najčešće teme bile su: davanje zapažanja 

roditeljima o procjeni djetetova psihofizičkog razvoja, upućivanje na obrade i dijagnostiku, 

odgojno savjetovanje, rješavanje pojedinih problemskih situacija, poput ozljeda djeteta ili 

situacijama u skupinama, procjena spremnosti za školu, prorade IOOP-a i Planova podrške za 

djecu, utvrđivanje i dogovaranje primjerenog trajanja djetetova boravka u vrtiću, savjetovanja 

u odgoju djece, i sl. Zdravstvena voditeljica kontaktirala je roditelje zbog sljedećih najčešćih 

tema razgovora: informiranje o bolestima i dijagnozama, savjetovanje, prosvjećivanje o 

bitnim zdravstvenim temama, upućivanje na zdravstvena pravila i protokole, razgovori prije 

upisa oko cijepnih kartona, razgovori o cijepljenju u sklopu praćenja procijepljenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

VII. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA 

 

Ove godine intenzivnom smo surađivali sa sljedećim ustanovama i pojedincima: 

1. Jedinice lokalne uprave i samouprave 

2. Gradski ured u Zaprešiću i Zagrebu 

3. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 

4. Agencija za odgoj i obrazovanje 

5. Hrvatski zavod za zapošljavanje 

6. Centar za socijalnu skrb Zaprešić 

7. Policijska postaja Zaprešić 

8. Sanitarna inspekcija 

9. Zavod za javno zdravstvo 

10. Domovi zdravlja  

11. Liječnici i stomatolozi na području objekata 

12. Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba 

13. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb 

14. Osnovne škole na području objekata 

15. Župnici pojedinih općina i župa 

16. Udruge na području objekata 

17. Gradske i prigradske knjižnice 

18. ŠRC Šalata  

19.  „Kukuriku“ škola športa 

20. Muzejima, dječjim kazalištima, izvođačima za djecu… 
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VIII. STRUČNA USAVRŠAVANJA 

 

8.1. STRUČNA USAVRŠAVANJA UNUTAR USTANOVE 

Stručno usavršavanje i naobrazba djelatnika unutar ustanove realizirano je prema planiranom 

godišnjem planu. Odgojitelji su realizirali i evaluirali svoje Individualne planove i programe 

stručnog usavršavanja. 

Stručna usavršavanja koja su organizirana i realizirana unutar vrtića kroz ped. god. 

2018./2019. su sljedeća: 

 

 ODGOJITELJSKA VIJEĆA: 

1. Sjednica OV: Prijedlog i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada ustanove za 

ped. god. 2018./2019., Organizacija rada, Raspored prilagodbe 

Voditelji: osnivačica i stručni tim 

Organizator: Dv Bambi, Pušća, 11.10.2018. 

Trajanje: plan 2 sata – realizacija 2 sata 

2. Sjednica OV: Evaluacija odgojno-obrazovnog rada u ped. god. 2018./2019., 

Odluka  o rasporedu rada odgojitelja po skupinama, radne upute odgojiteljima za 

ljetni period, prezentacije projekata: Senzorika u jaslicama - st. jaslička skupina 

objekta Pušća i Boje – st. jaslička skupina objekta Jakovlje 

Voditelji: osnivačica i stručni tim, odgojiteljice Marija Komorčec, Ivana Ivanović, 

Ana Ivček 

Organizator: DV Bambi, Zaprešić, 3.7.2019. 

Trajanje: plan 2 sata – realizacija 2 sata 

3. Plan upisa u ped. God.  

4. Sjednica OV: Prijedlog i usvajanje Izvješća o realizaciji godišnjeg plana i 

programa rada ustanove za ped. god. 2018./2019. Vrednovanje i evaluacija nekih 

bitnih aspekata rada u protekloj pedagoškoj godini, radne upute za sljedeću 

pedagošku godinu i smjernice za poboljšanje nekih aspekata rada 

Voditelji: osnivačica i stručni tim 

Organizator: DV Bambi, Pušća, 30.8.2019.  

Trajanje: plan 1,5 sat – realizacija 1,5 sat 
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 STRUČNI AKTIVI: 

 

1. STRUČNI AKTIV: Stručni aktiv pripreme za odg.-obraz. rad u jasličkim 

skupinama 

Oblici rada: prezentacija, predavanje 

Voditelji: stručni suradnici DV Bambi 

Organizator: DV Bambi, Pušća, 6.9.2018.  

Trajanje: plan 1 sat – realizacija 1 sat 

 

2. STRUČNI AKTIV: Stručni aktiv pripreme za odg.-obraz. rad u vrtićkim 

skupinama 

Oblici rada: prezentacija, predavanje, pisani materijali 

Voditelji: stručni suradnici DV Bambi  

Organizator: DV Bambi, Pušća, 6.9.2018. 

Trajanje: plan 1 sat – realizacija 1 sat 

 

3. STRUČNI AKTIV: Stručni aktiv pripreme za odg.-obraz. rad u programu 

predškole 

Oblici rada: prezentacija, predavanje, pisani materijali 

Voditelji: stručni suradnici DV Bambi 

Organizator: DV Bambi, Pušća, 18.10.2018. 

Trajanje: plan 1 sat – realizacija 1 sat. 

 

4. STRUČNI AKTIV: Odgoj srcem – Opuštajuće i povezujuće aktivnosti u radu 

s djecom 

Oblici rada: prezentacija, predavanje, vježbe  

Voditelji: Tihana Lipovec Fraculj i Tamara Vučković, Kreativni centar Košnica. 

Organizator: DV Bambi, Pušća, 3.10.2018. 

Trajanje: plan 3 sata – realizacija 3 sata.  

 

5. STRUČNI AKTIV: Problemi u ponašanju – rehabilitatorica; Kompetentnost i 

spremnost odgojitelja za rad u inkluzivnim skupinama - prikaz istraživanja - 

psihologinja 

Oblici rada: prezentacije, predavanja, vježbe 

Voditelji: stručni suradnici DV Bambi: rehabilitatorica i psihologinja 

Organizator: DV Bambi, Pušća, 27.11.2018. 

Trajanje: plan 2 sata – realizacija 2 sata. 

 

6. STRUČNI AKTIV: Suradnja s roditeljima 

Oblici rada: prezentacija, izlaganja odgojitelja, demonstracija radnih materijala. 

Voditelji: stručni suradnici DV Bambi, odgojitelji: Klara Kasunić i Mirela 

Jurman, Nives Smolčić i Rebeka Smolčić, Ana Štrumfin i Marija Puljek, Blanka 

Petreković, Nikolina Tkalčević, Paula Ivančić, Barbara Brekalo 

Organizator: DV Bambi, Pušća. 6.3.2019. Zaprešić 

Trajanje: plan 2 sata – realizacija 2 sata. 

 

7. STRUČNI AKTIV: Razvojne mape  - prezentacija - psihologinja. CAP 

program i aktivnosti s djecom utemeljene na tom programu – prezentacija 

- Božica Hrestak. Komunikacijske vježbe (suradnja s roditeljima) – 

radionica - pedagoginja 
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Oblici rada: prezentacije, predavanja, prikazi aktivnosti s djecom, radionica 

komunikacijskih vještina.  

Voditelji: stručni suradnici DV Bambi, odgojiteljica Božica Hrestak.  

Organizator: DV Bambi, Pušća, 27.3.2019. Pušća.  

Trajanje: plan 2 sata – realizacija 2,5 sata. 

 

8. STRUČNI AKTIV: Dramske igre za djecu predškolske dobi 

Oblici rada: prezentacija, predavanje, vježbe 

Voditelji: Tihana Lipovec Fraculj, Kreativni centar Košnica 

Organizator: DV Bambi, Pušća, 2.4.2019. 

Trajanje: plan 3 sata – realizacija 3 sata u dvije grupe odgojitelja i stručnih 

suradnika vrtića. 

 

 

 

8.2. STRUČNA USAVRŠAVANJA IZVAN USTANOVE 

Izvan ustanove nastojalo se ravnopravno prisustvovati stručnim usavršavanjima. Većina 

odgojitelja i stručnih suradnika - 22 djelatnika - prisustvovalo je nekom obliku stručnog 

usavršavanja izvan ustanove.  

Četiri odgojiteljice prisustvovale su na seminarima Gorana Kneževića iz folklora Dječje 

folklorno stvaralaštvo i njegova scenska primjena.  

Dvjema odgojiteljicama ponuđeno je pohađanje dodatnog stručnog waldorfskog studija, te 

nekolicini odgojitelja i dodatni stručni studij Montessori pedagogije. U kratkoročnom planu, 

odnosno sa sljedećom pedagoškom godinom, je uključivanje pojedinih odgojitelja u navedene 

studije alternativnih pedagogija. 

Neki djelatnici sudjelovali su  u seminarima AZOO ili drugih institucija, prema individualnim 

interesima. Kroz cijelu pedagošku godinu, osnivačica i stručni suradnici upućivali su sve 

djelatnike na prijavljivanje i prisustvovanje stručnim usavršavanjima izvan ustanove, bilo u 

organizaciji AZOO i dr., bilo nekih drugih institucija, udruga ili pravnih osoba. 

Dva predavanja/radionice vanjskih predavača organizirana su i održana unutar vrtića te je i u 

daljnjem planu dogovaranje takvih edukacija. 
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Tablica 21. Prikaz edukacija i broj odgojitelja koji su prisustvovali izvan ustanove u ped. god. 

2018./2019.  

TEME SEMINARA/EDUKACIJA, ORGANIZATOR, 

MJESTO, DATUM: 

BROJ 

ODGOJITELJA I 

STRUČNIH 

SURADNIKA: 

Dijalog u pedagoškom procesu - učimo smisleno razgovarati – D. 

Kosanović, Familylab Hrvatska, Europski dom, Zagreb, 15.11.2018. 
8 

Konferencija „Mliječni zub“ – U potrazi za skrivenim talentima, 

Zagreb, 16.11.2018.  
1 

Konferencija „Inspire me „ – City Plaza Zagreb, 16.11.2018. 2 

Postupci i praksa ostvarivanja, održavanja i unapređivanja 

kvalitete u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, 

AZOO, DV Rožica, V. Trgovišće, 6.2.2019. 

2 

Baj(kaj)mo i pri(ča)jmo s ma(što)m – Dan bajki i priča – Hr. 

Knjižničarsko društvo, Srednja škola Krapina i Gradska knjižnica 

Krapina – okrugli stol, radionice, Krapina, 30.3.2019. 

9 

Odgoj za humanost od malih nogu – područje humanih vrednota i 

zaštite zdravlja, Gradsko društvo Crvenoga križa Zaprešić, 

5.9.2018.  

1 

Praktična edukacija „Funkcionalno razmišljanje i znanje kao 

prioritet 21. Stoljeća“ i NTC radionica „Kako igrom uspješno 

razvijati djetetov IQ“ – Ranko Rajović, Izdavačka kuća Harfa, 

Zagreb, 30.11. i 1.12.2018.  

4 

Umjetnost komunikacije s djecom – Dragana Aleksić, Relax Kids 

4ALL, Zagreb, 3.3.2019. 
1 

Gestovne i prstovne igre – stručni skup, DV Nikole Zrinskog, 

Zagreb, 15.4.2019. 
2 

Mentalno zdravlje djece - Nataša Jokić-Begić, Gradska knjižnica 

Zaprešić, Zaprešić, 6.5.2019.  
3 

Dječje folklorno stvaralaštvo i njegova scenska primjena – Goran 

Knežević, Zagreb 
4 

Brinemo li dovoljno o darovitoj djeci? – okrugli stol u sklopu 12. 

tjedna psihologije, Gradska knjižnica Zaprešić, Zaprešić, 21.2.2019. 
1 

Edukacija iz integrativne psihoterapije, Hrvatska udruga 

integrativne psihoterapije:  Projektivne identifikacije, Transfer i 

kontratransfer, Sram, Teorije odnosa Zagreb, 23.11.2018. – 

1 
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12.5.2019. 

Klinička praksa za rad s autističnim djetetom prema Mifne terapiji, 

The early intensive holistic center for autistic child and his family, 

Piatra Neamt, Rumunjska, 10.06.2019. – 3.7.2019. 

1 

Praćenje razvoja djeteta i planiranje uz pomoć razvojnih mapa, 

Pučko otvoreno učilište Korak po Korak, Zagreb, 26.1.2019. i 

10.04.2019. 

1 

Business coaching tehnike, Zagreb, 16.03.2019. 1 

 

Na kraju godine odgojitelji su anonimno ispunili anketu s ciljem procjene zadovoljstva 

vrtićem u kojoj su između ostalog ocijenili zadovoljstvo stručnim usavršavanjem unutar 

vrtića. Prosjek ocjena prikazan je u tablici 22. 

 

Tablica 22. Zadovoljstvo odgojitelja stručnim usavršavanjem unutar vrtića u ped. god. 

2018./2019. 

 BROJ 

ODGOJITELJA 

PROSJEČNA 

OCJENA 

Zadovoljstvo stručnim usavršavanjem unutar vrtića 16 4,69 

 

Neki od prijedloga koje odgojitelji navode za teme stručnih usavršavanja su Montessori 

pedagogija, dramske igre, pričanje priča i likovne radionice. 

 

8.3. STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA 

Stručno-pedagošku praksu u DV Bambi u ped. god. 2018./2019. obavilo je 5 studentica. Za 

svaku od njih imenovana je mentorica te ih je pratila stručna suradnica pedagoginja, sukladno 

uputama za praksu dobivenih s Fakulteta. Sve studentice uspješno su završile svoju stručno-

pedagošku praksu te su ocijenjene s vrlo visokim procjenama.  

 

Pripravnici 

U ped. god. 2018./2019. svoj su program pripravničkog stažiranja uspješno završile dvije 

odgojiteljice pripravnice te su pristupile polaganju stručnog ispita. To su odgojiteljice Ana 

Čolak i Nikolina Tkalčević. Povjerenstvo za stažiranje procijenilo je da je program stažiranja 
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obje pripravnice uspješno realiziran te da su spremne za polaganje. Jedna pripravnica 

uspješno je položila stručni ispit iz prvog pokušaja, a druga pripravnica iz drugog pokušaja.  

 

Stručna literatura 

Stručno usavršavanje poticalo se i nabavom te upućivanjem na suvremenu stručnu literaturu. I 

ove godine vrtićka biblioteka obogaćena je novom literaturom i časopisima koji su uvijek 

dostupni kolektivu, a ponekad su pojedini edukativni materijali i knjige nabavljani i na 

inicijativu odgojitelja ili stručnih suradnika. Kupljen je novi interaktivni paket radnih 

materijala „Kutija puna osjećaja“ te se u sljedećem obrazovnom razdoblju intenzivnije planira 

koristiti. Na temelju analize Individualnih programa stručnog usavršavanja vidljivo je da se u 

protekloj godini ponajviše konzultirala sljedeća stručna literatura: 

 D. J. Siegel, T. P. Bryson, Razvoj dječjeg mozga, Harfa, Zagreb, 2015.  

 D. J. Siegel, T. P. Bryson, Disciplina bez drame, Planetopija, Zagreb, 2017. 

 M. Diamond, J. Hopson, Čarobno drveće uma, Ostvarenje, Hrvatska, 2006. 

 B. Starc, Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi, Golden 

Marketing, Zagreb 2004. 

 J. Juul, Vaše kompetentno dijete, Naklada Ocean More, Zagreb 2017.  

 Kirsten A. Hansen, R. K. Kaufmann, K. B. Walsh, Kurikulum za vrtiće,  Korak po 

korak, Zagreb, 2001.  

 Eleanor Stokes Szanton, Kurikulum za jaslice, Pučko otvoreno učilište, Korak po 

korak,, 2005. 

 M. Ljubetić, Vrtić po mjeri djeteta, Školske novine, Zagreb, 2009. 

 R. Rajović, Kako igrom uspješno razvijati djetetov IQ, Harfa, Zagreb, 2017. 

 T. Gjurković, Terapija igrom, Školska knjiga, Zagreb, 2018.  

 L. E. Shapiro, Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta, Mozaik knjiga, 2015.  

 Dr. William i Martha Sears, Disciplina, Mozaik knjiga, Zagreb, 2016. 

 Buljan Flander, Znanost i umjetnost odgoja, Geromar, Zagreb, 2019. 

 

INTERNI RADNI SASTANCI – TEME:   

U ped. god. 2018./2019. održano je ukupno 21 radni sastanak. Najčešće teme bile su sljedeće: 

 Rasprava  o procesu prilagodbe djece i odgojitelja  (kontinuirano) 

 Protokoli postupanja, Kućni red, Etički kodeks, Pravila i načela rada vrtića i ostali 

temeljni dokumenti i vrtićka dokumentacija 
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 Opće preporuke za odgojno – obrazovni rad na početku godine i uređenje prostornog 

konteksta  

 Plan zaduženja za estetsko uređenje vrtića 

 Prezentiranje i planiranje aktivnosti odgojno-zdravstvenih programa i aktivnosti iz 

određenih prioritetnih područja djelovanja 

 Planiranje provođenja projekata skupina 

 Gestovne igre, pripovijedanje priča, dramatizacije – metodika, savjetovanje 

 Timska planiranja odgojno-obrazovnog rada te vođenje pedagoške dokumentacije  

 Termini i početak Programa predškole u poslijepodnevnim satima 

 Dogovor i planiranje provođenja kraćih programa 

 Plan za prve uvodne roditeljske sastanke  i suradnju s roditeljima uopće 

 Radionice s roditeljima, razrada tema i termina 

 Obilježavanje raznih svečanosti, manifestacija, blagdana i značajnih datuma 

(kontinuirano) – sv. Nikola, Advent, božićne predstave odgojitelja, fašnik, Uskrs… 

 Planiranje i priprema humanitarnih akcija i posjeta  

 Dogovor i planiranje roditeljskog sastanka za roditelje čija su djeca školski obveznici 

– Spremnost djece za školu 

 Priprema i planiranje nastupa i sudjelovanja na općinskim sajmovima i 

manifestacijama, danima Općina i sl. 

 Dogovor i suradnja s roditeljima na mjesečnim informacijama s roditeljima 

(kontinuirano) 

 Planiranje i dogovor za škole klizanja i plivanja 

 Dogovor za termine i teme drugih roditeljskih sastanaka u svim skupinama (tematski) 

 Izvješća sa stručnih skupova i seminara (kontinuirano) 

 Samoposluživanje djece prilikom obroka, poticanje samostalnosti 

 Planiranje i dogovor za načine proslava rođendana u vrtiću 

 Planiranje i dogovor za izlete i posjete ustanovama 

 Posjet Osnovnoj školi  

 Posjet policajca vrtiću 

 Vođenje razvojnih mapa djece i dokumentiranje razvoja djece 

 Praćenje razvoja djece, ispunjavanje razvojnih listi 

 Uređivanje panoa i kutića za roditelje  

 Fotografiranje djece u vrtiću 
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 Usmena komunikacija s roditeljima i individualni razgovori s roditeljima 

 Priprema i planiranje velike priredbe, internih završnih svečanosti i  oproštaja od 

predškolaca 

 Tekući problemi i pitanja pojedinih skupina i pojedine djece (agresivnost, darovitost, 

poteškoće u obitelji i razvod, djeca s posebnim potrebama, nesuradnja roditelja s 

vrtićem…) 

 Vrednovanja odgojno-obrazovnog rada, aktivnosti, suradnje s roditeljima… 

 

 

 

 

 

 

IX. VREDNOVANJE PROGRAMA 

 

 

Dokumentacija i unutarnja procjena kvalitete koju smo provodili u našem vrtiću kontinuirano 

služila nam je kao potpora za praćenje i vrednovanje te osiguravanje kvalitete. To je bio 

kontinuiran proces koji je obuhvatio sve stručne radnike, roditelje i djecu. Praćenje i provjera 

kvalitete organizacije rada propisana je sustavom upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 za 

koji Dječji vrtić Bambi posjeduje certifikat, a odnosi se na stalni nadzor i mjerenje procesa 

kroz kontrolne točke definirane u dokumentima koji opisuju pojedine procesne korake i 

aktivnosti (valorizacije rada odgojitelja, pregledavanje pedagoške dokumentacije skupina, 

dnevnika rada zaposlenika, popunjenih evidencija i zapisa, check liste za pojedino radno 

mjesto, kroz stručne sastanke, aktive, radionice i individualne informacije s roditeljima i 

djelatnicima).  

Stručni tim utvrđuje, prikuplja i analizira podatke koji nastaju kao rezultat komunikacije s 

roditeljima, nadzora i mjerenja, analize zadovoljstva korisnika, djelatnika i drugih izvora. 

Osnivač zajedno s odgojiteljima i stručnim suradnicima prikuplja, obrađuje i prati 

zadovoljstvo roditelja (osobnim kontaktom, godišnje ankete, telefonskim putem ili mailom). 

Prikupljene podatke obrađuje i zajedno s Predstavnikom Uprave za kvalitetu analizira nakon 

čega se donosi odluka o korektivnim i preventivnim radnjama koje treba provesti. 

Nesukladnosti se utvrđuju kroz zapažanja zaposlenika, mjerenje i nadzor procesa, interne i 

eksterne audite, analize podataka i ispitivanja zadovoljstva korisnika. Ukoliko dođe do 

eventualnog odstupanja, pokreću se popravne radnje, a odstupanje se evidentira. Svako 
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odstupanje od propisanog načina rada mora se evidentirati i analizirati kako bi se utvrdio i 

otklonio uzrok odstupanja. Koriste se popravne i preventivne radnje. Rezultati dobiveni 

analizama i ocjenom sustava kvalitete, primjenom popravnih i preventivnih aktivnosti, 

rezultati Ocjene Uprave prvenstveno služe stalnom poboljšavanju učinkovitosti sustava 

upravljanja kvalitetom u Dječjeg vrtića Bambi.  

Redoviti oblici vrednovanja programa su vrednovanje u pedagoškoj dokumentaciji skupina, 

završno vrednovanje na kraju godine u Izvješću o realizaciji Godišnjeg plana i programa 

ustanove te praćenje ostvarivanja programa od strane ravnatelja i stručnog tima kroz područja 

i pokazatelje i na načine utvrđene internim poslovanjem vrtića (check liste, protokoli, 

opservacije stručnog tima, bilješke i zapisi). Izrađuju ih i provode stručni suradnici vrtića.  

Uz to, na kraju pedagoške godine, obavljena su redovita anketiranja roditelja i odgojitelja 

zadovoljstvom vrtićem.  

 

Tablica 23. Procjene zadovoljstva roditelja vrtićem – po objektima 

 TRSTENIK PUŠĆA ZAPREŠIĆ PODSUSED JAKOVLJE UKUPNO 

BROJ 

RODITELJA 

46 54 11 7 57 175 

RAD VRTIĆA - 

OPĆENITO 

4,50 4,34 4,70 5,00 4,69 4,54 

PROSTOR 4,41 4,33 4,18 4,86 4,13 4,30 

PROGRAM 4,63 4,56 4,64 4,57 4,82 4,67 

PREHRANA 4,57 4,30 4,55 4,86 4,63 4,51 

ODNOS PREMA 

RODITELJIMA 

4,78 4,76 4,64 5,00 4,86 4,80 

BRIGA I SKRB 

ZA DIJETE 

4,74 4,83 4,64 5,00 4,82 4,80 

 

Rezultati upitnika za roditelje pokazuju najveće zadovoljstvo odnosom prema roditeljima te 

brigom i skrbi za dijete. Najmanjom ocjenom ocjenjuje se prostor vrtića, no procjene su 

znatno bolje nego prošle godine u nekim objektima te će se nastaviti raditi na poboljšanju 

prostora u svim objektima. Ukupni rezultati pokazuju vrlo zadovoljavajuće, visoke rezultate 

procjena zadovoljstva roditelja vrtićem. Opisni komentari roditelja, njihove zamjerke i 

preporuke, koristit će se za vrednovanje i u planiranju Godišnjeg plana i programa rada za 

sljedeću pedagošku godinu.  
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Tablica 24. Procjene zadovoljstva odgojitelja vrtićem  

 BROJ ODGOJITELJA PROSJEČNA OCJENA 

RAD VRTIĆA OPĆENITO 15 4,40 

OPREMLJENOST PROSTORA 16 4,13 

DOSTUPNOST MATERIJALA 

POTREBNIH ZA RAD 

15 3,67 

SASTAV DJECE U SKUPINAMA 16 3,44 

ORGANIZACIJA RADNOG 

VREMENA 

16 4,19 

PROGRAM (KURIKULUM) VRTIĆA 16 4,56 

DODATNI 

PROGRAMI/AKTIVNOSTI 

16 4,50 

NAČIN RADA VRTIĆA 16 4,44 

DOSTUPNOST INFORMACIJA 

POTREBNIH ZA RAD 

16 4,19 

ORGANIZACIJSKA KLIMA I 

OZRAČJE 

16 4,06 

 

Rezultati upitnika za odgojitelje pokazuju najveće zadovoljstvo programom (kurikulumom) 

vrtića te dodatnim programima i aktivnostima dok su odgojitelji najmanje zadovoljni 

sastavom djece u skupinama kao i dostupnošću materijala potrebnih za rad. 

Uz navedene instrumente i načine vrednovanja, u odgojno-obrazovnom radu koristili smo i 

sljedeće: 

 Individualni portoflio djeteta/razvojna mapa – jedan je od vrijednih oblika 

dokumentiranja u kojem odgojitelj prikuplja i bilježi ključne trenutke nekih aktivnosti 

i događaja, bilješke, procjene, likovne radove djece, razmišljanja, rješavanje 

problemskih situacija te različite kreativne izričaje djeteta. Vodi se za svako dijete od 

upisa do ispisa iz vrtića te se prezentira roditeljima prilikom njihova boravka u vrtiću. 

 Foto dokumentacija, video zapisi, transkripti razgovora odgojitelja s 

djecom, razni uratci djece – tijekom pedagoške godine odgojitelji i stručni suradnici 

fotografirali su različite aktivnosti odgojno-obrazovnog rada koje su na kraju 

pedagoške godine roditelji svake skupine dobili na CD-u. Snimke snimljene u 

različitim odgojnim situacijama i aktivnostima služile su nam za zajedničke osvrte te 

je odgojitelj imao priliku pratiti i opažati svako pojedino dijete, ali i sebe u interakciji 
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s djecom. Krajem pedagoške godine započeli smo s prezentiranjem vrtićkih aktivnosti, 

fotografija i videa i na FB stranici vrtića, nastojeći više prezentirati naš rad roditeljima 

i široj javnosti. 

 Pedagoška dokumentacija – vodila se redovito i svrsihodno, redovito su planirane 

razvojne zadaće i ishodi učenja za cijelu skupinu i individualno za svako dijete. Za 

praćenje razvoja djece i planiranje razvojnih zadaća, odgojitelji su se koristili 

bilješkama i razvojnim listama. Planiranje su provodili odgojitelji zajedno sa stručnim 

suradnicima, na internim radnim dogovorima zajednički su promišljali praksu i 

analizirali odgojno-obrazovne procese.  

 Nalazi i mišljenja psihodijagnostičkih i drugih instrumenata za procjenu razvoja 

djeteta, stručni suradnici su koristili za planiranje individualnog rada, kao i za 

smjernice za poticanje razvoja djeteta u odgojno-obrazovnoj skupini.  

 Obrazac za inicijalni razgovor – osim jedinstvenog upitnika za inicijalni razgovor 

koji je koristan izvor informacija o djetetu i za procjenu djeteta, svaki stručni suradnik 

pri upisima vodi svoju listu praćenja djeteta te na taj način svaki stručni suradnik 

ujedno sudjeluje i u postupku trijaže novoupisanog djeteta dajući povratna zapažanja 

odgojiteljima skupina. 

 Dosje djeteta – za svako dijete s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 

vodi se individualni dosje djeteta, bilježe se opservacije i zapažanja, izrađuju i 

vrednuju IOOP-i.  

 Protokoli postupanja –  u svakome objektu nalaze se protokoli postupanja i mjere 

sigurnosti koji se izmjenjuju i nadopunjuju sukladno zakonima te se minimalno na 

radnim dogovorima obnavljaju znanja i vještine o primjeni istih. 

U protekloj godini procjenjivali smo naše protokole i kontinuirano smo osiguravali 

uvjete za maksimalnu sigurnost djece i odraslih tijekom boravka u ustanovi. 

 Kontinuirano su osigurani uvjeti za profesionalni razvoj i učenje svih radnika 

 Stručno pedagoški uvid u dokumentaciju i neposredni odgojno-obrazovni rad – 

provodili su stručni suradnici i bilježili zapažanja, vrednovanje u predviđene protokole 

– check liste. One su procjenjivane periodično i poslužile su kao izvor informacija za 

planiranje aktivnosti poboljšanja rada vrtića.  

 Tabela bilježenja nesukladnosti i prigovora – svaki prigovor, nezadovoljstvo 

roditelja, drugih osoba ili na drugačiji način utvrđena nesukladnost u radu bilježi se, 
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vrednuje te se određuju popravne i preventivne radnje. Za ove postupke zaduženi su 

osnivačica i stručni suradnici. 

 

 

U ped. god. 2018./2019. evidentirano je 20-ak prigovora roditelja, odnosno utvrđenih 

nesukladnosti. Najčešći razlozi koji su se navodili bili su sljedeći: prigovori na neke postupke 

ili odluke odgojitelja u svakodnevnom radu (primjerice prigovor na nespavanje djeteta u 

vrtiću ili na boravak na zraku za vrijeme nižih temperatura), nezadovoljstva nekim aspektom 

rada pojedinih odgojitelja (primjerice prigovor na ozračje i red u skupini), nezadovoljstvo u 

pridržavanju pojedinim protokolima postupanja – primjerice u postupanju kod razvoda braka i 

pridržavanju zakonom određenih pravila, prigovori usmjereni na prostorni kontekst 

(primjerice, prenamjena dvorane u odgojnu skupinu u Jakovlju), prigovori na nedostatak 

programa (primjerice, zbog nedovoljno prijavljene djece ove godine nije se provodio kraći 

program engleskog jezika u objektu Pušća), prigovor zbog provođenja zdravstvenih pravila 

kod bolesti djece (primjerice, roditelj ne prihvaća zarazni simptom kao razlog da se dijete 

izolira iz skupine), prigovor zbog nedostatne suradnje sa zdravstvenom voditeljicom na 

roditeljskim sastancima ili predstavnika roditelja i dr.  

Od ostalih evidentiranih nesukladnosti, bilo je nekoliko zabilježenih prigovora na nedostatnu i 

neasertivnu komunikaciju među odgojiteljima pojedinih objekata te prigovor na nedostatnu 

komunikaciju pojedinih odgojitelja jednog vrtićkog objekta prilikom upita za upis u vrtić.  

Analize prikupljenih prigovora i nesukladnosti poslužile su nam pri donošenju preventivnih 

mjera za poboljšanje kvalitete rada vrtića. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

X. IZVJEŠĆE O RADU STRUČNIH SURADNIKA 

 

9.1. IZVJEŠĆE O RADU RAVNATELJICE  

 

Ravnateljica je organizirala i vodila rad i poslovanje Vrtića, predstavljala i zastupala Vrtić,  

vodila računa o vitalnom funkcioniranju Ustanove, poduzimala sve pravne radnje u ime i za 

račun Vrtića, zastupala Vrtić u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim 

tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima. Odgovarala je za zakonitost rada Vrtića, 

predlagala je godišnji plan i program rada te upravnom vijeću zasnivanje radnog odnosa s 

određenim radnicima na temelju javnog natječaja ili oglasa. Brinula se za provođenje odluka 

upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela Vrtića, podnosila izvješća upravnom 

vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Vrtića, organizirala rad i obavljala 

raspored radnika/ca na radna mjesta. 

Obavljala je i druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju Vrtića i statutom, pratila i 

vrednovala i unapređivala cjelokupni rad Vrtića. Rukovodila je stručnim timom vrtića. 

Planiranje i programiranje te organizacija, praćenje i procjena odgojno-obrazovnog rada 

postavlja se kroz zadatke u odnosu na dijete, odgojitelja, roditelja, stručno usavršavanje te u 

odnosu na odgojno-obrazovni proces.  

Ostvarene konkretizirane zadaće ravnatelja u odnosu na dijete, odgojitelja, roditelja, stručno 

usavršavanje i u odnosu na odgojno-obrazovni proces: 

 

U ODNOSU NA DIJETE: 

 djelovati na provođenju i promociji prava djeteta, zaštite i humanih odnosa prema 

djetetu 

 prepoznavati dječje individualne potrebe te omogućiti zadovoljavanje u dnevnom 

ritmu skupine 

 osigurati uvjete za osmišljavanje bogate poticajne sredine i stvaranje takvog okruženja 

u kojem se dijete uči: birati, djelovati odgovorno i poštivati ostale; poticati na 

slobodno i kreativno izražavanje ideja 

 sudjelovati u kreiranju centara aktivnosti osiguravanjem primjerenih sredstava i 

poticaja 

 raditi na poboljšanju kvalitete, te uklanjanju eventualnih nedostataka, prigovora i 

pritužbi roditelja. 
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U ODNOSU NA RODITELJE: 

 educirati roditelje kroz sastanke o potrebi odgoja o zdravom načinu življenja te 

sigurnosno zaštitnim i preventivnim programom, upoznati ih sa obvezama Obiteljskog 

zakona 

 organizirati i voditi roditeljske sastanke te individualne i savjetodavne razgovore s 

roditeljima 

 provoditi ankete i ispitivanja, omogućiti da sudjeluju u planiranju i programiranju rada 

u vrtiću, radi zadovoljavanja osobnih interesa i potreba svog djeteta; upoznati ih s 

inovacijama u vrtiću te poticati na uključivanje u sve oblike suradnje i ostale 

aktivnosti u Vrtiću 

 poticati uključivanje roditelja u svakodnevni rad u vrtiću, educirati ih kroz radionice ili 

sastanke, poticati transparentnost i prezentiranje rada vrtića. 

 

U ODNOSU NA ODGOJITELJE: 

 omogućiti i osigurati uvjete za razvoj kvalitetnog odnosa, suradnju, dobru 

komunikaciju kroz dobru i uspješnu organizaciju rada 

 poticati rad kojim se osigurava zadovoljstvo djece i roditelja 

 osigurati uvjete i poticati profesionalni rast i razvoj odgojitelja i prepoznavanje kako 

osobne tako i kvalitete vrtića 

 dogovarati se o svim aktivnostima, planovima i sadržajima Godišnjeg plana i 

programa 

 osigurati i unaprjeđivati materijalne uvjete za rad s djecom 

 omogućiti što više specifičnih znanja u odnosu na program, unapređivati načine 

kvalitetu komunikacije između odgajatelja i ostalih radnika 

 omogućiti i organizirati stručno usavršavanje unutar ustanove, poticati cjeloživotno 

učenje 

 razvijati poštovanje na poslu, povjerenje, poticati suradnju u kreiranju pozitivne i 

poticajne sredine i radne atmosfere 

 omogućiti dostatna sredstva za rad, uvjete za visoku razinu čistoće i higijene prostora 

 isticati uspjeh, nagrađivati za postignute rezultate i kreativnost. 
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U ODNOSU NA STRUČNO USAVRŠAVANJE: 

 precizno utvrditi usavršavanje (individualno, stručno, skupno, stručne ekskurzije, 

posjete, druženja, itd.) 

 jasno odrediti nositelje i vrijeme ostvarenja 

 programski obuhvatiti sve odgajatelje, stručne suradnike i ostale sudionike u radu 

vrtića 

 iznalaziti izvore financiranja, donatore, sponzore, ustanove 

 obogaćivati pedagošku knjižicu nabavom stručne literature i sredstava. 

  

U ODNOSU NA DRUŠTVENU SREDINU: 

 sudjelovanje u organizaciji i ostvarenju akcija u organizaciji lokalne zajednice 

 unapređivanje kvalitete boravka u vrtiću kroz neposredan rad s lokalnom zajednicom: 

dogovaranje oko investicijskog ulaganja i financiranja djelatnosti predškolskog odgoja 

 neprekidno unapređenje kvalitete uz međusobno povjerenje, uvažavanje i podjelu 

odgovornosti 

 osigurati i organizirati prostor, odnosno poticajnu sredinu u kojoj će dijete zadovoljiti 

svoje potrebe 

 podizati kvalitetu življenja djece i odraslih 

 

OSTALO: 

 vođenje pedagoške i druge dokumentacije i nadzor nad vođenjem pedagoške 

dokumentacije odgojitelja 

 uvid u rad odgojitelja 

 koordinacija rada stručnog tima 

 kontinuirano praćenje novosti u predškolskom odgoju, zakona, propisa te periodike i 

službenih materijala 

 sudjelovanje u radu Odgojiteljskog i Upravnog vijeća, organiziranje Stručnih aktiva i 

radnih sastanaka 

 uska suradnja s načelnicima Općina i gradovima i ostalim institucijama 

 kontinuirani rad sa svim djelatnicima u vrtiću 
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9.2. IZVJEŠĆE O RADU PSIHOLOGINJE 

 

Posao stručne suradnice psihologinje sastojao se od rada s djecom, roditeljima i odgojiteljima, 

stručnog usavršavanja te ostalih poslova.  

Rad s djecom sastojao se od praćenja adaptacije novoupisane djece, praćenje i procjenjivanje 

djetetovih potreba i trenutnog stupnja psihofizičkog razvoja te njihovog funkcioniranja u 

skupini kroz redovite boravke u skupini i opservacije skupina i pojedine djece. Psihologinja je 

izrađivala individualizirane odgojne-obrazovne programe za djecu s posebnim potrebama i 

pratila njihovu redovitu provedbu. Kroz cijelu pedagošku godinu pratila je napredak 

predškolaraca, testirala njihovu spremnost za školu i zajedno s odgojiteljicama kreirala 

individualne zadaće za pojedinu djecu. 

Rad s roditeljima sastojao se od provođenja inicijalnih razgovora s roditeljima pri upisu u 

vrtić i informiranju roditelja o prilagodbi i radu vrtića. Provodila je individualne savjetodavne 

razgovore s roditeljima na zahtjev samih roditelja ili odgojiteljica vezano uz prilagodbu 

djeteta, ponašanje djeteta u skupini ili kod kuće, socijalizaciju djeteta, primijećene teškoće u 

razvoju ili posebne potrebe djeteta. Pri identificiranju djeteta s teškoćama, informirala je 

roditelje o navedenim teškoćama, upućivala ih na daljnje dijagnostičke obrade i upoznavala 

roditelje s daljnjim planom rada s djetetom u vrtiću. Pripremala je i provodila roditeljske 

sastanke i radionice. Pisala je informativne letke i materijale za roditelje te je sudjelovala u 

neformalnim druženjima (kestenijadama, božićnim i i uskrsnim radionicama, roštiljima i sl.). 

Rad s odgojiteljima uključivao je prenošenje informacija o relevantnim osobinama djeteta, 

suradnja i pomoć u prepoznavanju i procjeni djetetovih potreba i redoviti sastanci pri 

boravcima u objektima. Psihologinja je pomagala odgojiteljicama u osmišljavanju 

individualnih zadaća prilagođenih posebnim potrebama svakog djeteta. Redovito je pratila 

njihova tjedna planiranja, posebno dio planiranja vezan uz individualizaciju rada. Pomagala je 

odgojiteljicama u radu s djecom s teškoćama savjetima za rad i pružanjem podrške. 

Sudjelovala je u organizaciji i vođenju stručnih usavršavanja za odgojitelje unutar vrtića. 

Pratila je rad pripravnika kao članica Povjerenstva za stažiranje.  

Ostali poslovi uključivali su dokumentiranje rada, pisanje izvještaja i mišljenja, izrada svih 

važnih dokumenata vrtića, poslovi vezani uz upise djece, suradnja u dokumentiranju sustava 

kvalitete poslovanja prema normi ISO 9001:2008, upoznavanje i praćenje relevantnih zakona 

i propisa, kreiranje i analiza upitnika zadovoljstva za roditelje i odgojitelje na kraju pedagoške 

godine, sudjelovanje i praćenje realizacije projekata, rad na uređenju prostora vrtića, 
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unaprjeđenje i obogaćivanje programa različitim sadržajima i aktivnostima te ostvarivanje 

suradnje s institucijama i osobama povezanim s radom vrtića (osnovne škole, liječnici, CZSS i 

sl.).  

Redovito je surađivala s osnivačicom i ostalim stručnim suradnicama u svim bitnim pitanjima 

vrtića te vodile tjedne sastanke stručnog tima. 

 

 

9.3. IZVJEŠĆE O RADU PEDAGOGINJE 

 

Posao stručne suradnice pedagoginje sastojao se od rada s djecom, roditeljima i odgojiteljima, 

stručnog usavršavanja, suradnje u stručnom timu, suradnje sa širim vrtićkim okruženjem te 

poslova vrednovanja i praćenja i ostalih poslova. 

Pedagoginja je ujedno radila i kao predstavnik Uprave za kvalitetu za praćenje i održanje 

sustava kvalitete poslovanja prema normi ISO 9001:2008. Surađivala je s osnivačicom, 

ravnateljicom i psihologinjom, administratorima, odgojiteljima, roditeljima i širom okolinom. 

U suradnji s psihologinjom, kroz cjelokupnu pedagošku godinu, obavljala je upise djece u 

vrtić. Najzastupljeniji poslovi bili su planiranje i evaluiranje odgojno-obrazovnog rada, 

praćenje ostvarenja programa i rada odgojitelja, praćenje i procjena zadovoljenja potreba i 

prava djece, rad s pripravnicima, rad sa studentima, suradnja s roditeljima, rad na uređenju (i 

unapređenju) prostora vrtića te pripremu poticaja i aktivnosti, vođenje i procjena pedagoške 

dokumentacije i dokumentiranje odgojno-obrazovnog rada, unaprjeđenje i obogaćivanje 

programa različitim dodatnim sadržajima i aktivnostima, sudjelovanje i praćenje realizacije 

projekata, uvidi u neposredni rad odgojitelja i u pedagošku dokumentaciju skupina, 

opservacija djece, skrb o djeci s posebnim potrebama, suradnja na izradi IOOP-a i Planova 

podrške.  

Sudjelovala je u izradi svih važnih dokumenata vrtića, Godišnjeg plana i programa rada 

vrtića, Završnog izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa vrtića, Kurikuluma dječjeg 

vrtića, Protokola postupanja, stručnih elaborata vrtića, raznih radnih uputa i protokola.  

Vodila je tjedne radne sastanke i timska planiranja, sudjelovala je u organizaciji i vođenju 

stručnih aktiva, odgojiteljskih vijeća, suorganizirala i (su)vodila roditeljske sastanke skupina u 

sklopu kojih je održavala prezentacije i predavanja te surađivala s odgojiteljima na pripremi i 

realizaciji istih, kao i uvodne roditeljske sastanke za roditelje novoupisane djece, javno 
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predstavljajući način rada vrtića. Suorganizirala je i vodila izvanredne roditeljske sastanke 

prema potrebama pojedinih skupina.  

Održavala je konzultacije s roditeljima po potrebi te savjetodavni rad.  

Pratila je rad pripravnika kao članica Povjerenstva za praćenje rada pripravnika, kao i sve 

zadaće propisane Programom stažiranja pripravnika.  

Pratila je i vodila potrebnu dokumentaciju studenata na stručnoj praksi u vrtiću.  

Surađivala je s užim i širim društvenim okruženjem na različitim aktivnostima poput 

organizacije škole klizanja, nastupa na općinskim i gradskim događanjima, organizirala je 

razne posjete i izlete, humanitarne akcije, radionice i druženja, kao i sudjelovanja djece i 

roditelja u raznim manifestacijama, posebice na završnim priredbama. 

Zajedno s odgojiteljima i u stručnome timu planirala je, organizirala i vrednovala sva vrtićka 

program vrtića i dodatne programe, sva događanja, obilježavanja, radionice i neformalne 

susrete. Pratila je i vrednovala sve formalne oblike suradnje s roditeljima i vrtićke 

manifestacije propisane Godišnjim planom i programom rada vrtića. 

Sudjelovala je u upisima djece u vrtić i u program predškole kao članica Povjerenstva za 

upise, sudjelovala je u raspoređivanju djece po skupinama, vodila je inicijalne razgovore s 

roditeljima i planirala period prilagodbe djece na vrtić, pratila prilagodbu djece, te savjetovala 

i konzultirala odgojitelje glede opremanja i razmještanja soba dnevnih boravaka skupina i 

drugih prostora.  

Uz ravnateljicu, uvodila je u rad nove odgojitelje i ostale djelatnike, prema protokolu. 

Pripremala je i sastavljala pisane materijale za roditelje, uređujući Kutiće za roditelje, a 

nerijetko i pisane materijale i ideje za odgojitelje, primjerice skripta Gestovne pjesme. 

Brinula je o vrtićkoj dokumentaciji, zapisnicima, vrtićkim knjigama, normativnoj pedagoškoj 

dokumentaciji vrtića. Predlagala je nabavu nove pedagoške literature, ali i opremanje vrtića 

igračkama, didaktikom i dr.  

Dokumentirala je vlastiti rad i rad stručnih tijela vrtića prema zaduženjima. Prenosila je važne 

informacije i obavijesti među svim stranama uključenima u rad vrtića.  

Zaprimala je i vrednovala godišnje, tromjesečne i tjedne planove odgojno-obrazovnog rada 

skupina, predlažući aktivnosti, metode i oblike rada, stalno nastojeći unaprijediti odgojno-

obrazovni rad vrtića. Svakodnevno je pratila realizaciju programa vrtića, neposredni rad 

odgojitelja i osiguranje potreba i prava djece, s naglaskom na djecu s posebnim potrebama i 

provođenje njihovih individualiziranih programa.  

Savjetodavni rad provodila je s odgojiteljima i roditeljima. Nerijetko je boravila u odgojnim 

skupinama i pratila neposredni rad. Kontinuirano je vršila uvide i procjenjivala rad odgojitelja 
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Sudjelovala je u izradi i provodila je razne oblike vrednovanja poput anketa za roditelje i 

odgojitelje, ali i na postupku zaprimanja i obrada prigovora, odnosno nesukladnosti. 

Izrađivala je razne analize kroz razne oblike vrednovanja i evaluacija. 

Kao član stručnog tima sudjelovala je u rješavanju problemskih situacija u vrtiću, 

nesukladnosti na svim razinama i predlagala mjere za poboljšanja, utvrđivala primjerene 

obrazovne programe djece s nekim posebnim potrebama, iznosila zapažanja i prijedloge o 

radu.  

Izrađivala je i realizirala godišnji plan stručnog usavršavanja ustanove u kojemu je aktivno 

sudjelovala, poticala i usmjeravala odgojitelje na prijavu stručnih usavršavanja i sama se 

kontinuirano stručno usavršavala.   

 

 

9.4. IZVJEŠĆE O RADU ZDRAVSTVENE VODITELJICE 

Posao zdravstvene voditeljice obuhvaćao je sljedeće aktivnosti: 

 

1. Briga o njezi i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece 

Pratila se  provedba  sistematskih zdravstvenih pregleda tj. potvrde o sistematskom pregledu 

novoupisane djece, pojavu pobola te razloge izostajanja iz vrtića-kontrola ispričnica. Kod 

pojave zaraznih  bolesti (nekoliko slučajeva mononukleoze, šarlaha…) surađivala je s 

Epidemiološkom službom, pedijatrima (slučaj ospica). Provodila je preventivne mjere, 

edukacije i stručna usavršavanja za sve  sudionike odgojno-obrazovnog procesa. 

 

2. Organizacija i provođenje zdravstvenog odgoja i zdravstveno prosvjećivanje u cilju 

stjecanja pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja prema: 

 djeci 

 roditeljima 

 odgojiteljima 

 tehničkom osoblju 

 

3. Sudjelovanje u organiziranju adekvatnih uvjeta i osiguravanju pravilne prehrane u Ustanovi  

prema HACCP sustavu 

 Brinula o stvaranju i provođenju mjera HACCAP sustava 

 Izrada jelovnika s energetsko-prehrambenom i zaštitnom podlogom  
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 Izrada  individualnih jelovnika za djecu (alergija, celijaklija, dijabetes, vegetarijanci i 

dr.) 

 Sudjelovanje u stvaranju uvjeta, atmosfere u skupini, prepoznavanja, poticanja i 

djelovanja na mijenjanje i usvajanje pravilnih prehrambenih navika kod djece. 

 

4. Briga o osiguranju i provedbi higijensko – sanitarnih uvjeta u unutarnjim i vanjskim 

prostorima Ustanove 

 u suradnji s odgojiteljicama poticala usvajanje kulturno higijenskih navika kod djece i 

brinula da budu osigurana dovoljna sredstva za opću higijenu djece. 

 pratila provedbu čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora, dezinfekciju predmeta, 

prostora i igračaka 

 organizirala i pratila provedbu realizaciju sanitarnih pregleda i higijenskog minimuma 

djelatnika prema propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti 

 

5. Sudjelovanje u radu stručnog tima u programu za djecu s TUR 

 

 

Izvješće uredila: Renata Brekalo, osnivačica Dv „Bambi“ 

 

 

Izvješće je usvojeno na sjednici OV, 31.08.2019.  

 

_____________________________                               ___________________________ 

Ravnateljica Emina Paratušić                                           Predsjednica Upravnog vijeća        

                                                                                    Renata Brekalo 


