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1. USTROJSTVO RADA 
 

 

Dječji vrtić Medvjedići Rugvica započeo je 10. siječnja 2022. godine s ustrojavanjem i 

provođenjem programa njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece rane i 

predškolske dobi. Tijekom provedbe programa uvažavala su se prava djece, njihovih roditelja 

i zaposlenika Vrtića. 

Unapređenjem uvjeta, znanja, uvjerenja, vještina i navika utjecali smo na našu 

dugoročno razvojnu misiju, tj. poticanje cjelovitog djetetovog razvoja, poštujući dječja prava. 

Kvaliteta života u vrtiću konstantno se podizala implementacijom suvremenih teorijskih 

spoznaja u vrtićku praksu, uvažavanjem načela Nacionalnog kurikuluma i unapređivanjem 

razine življenja dječjih i ljudskih prava.  

Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada provodio se sukladno Zakonu o 

predškolskom odgoju i obrazovanju i dr. zakonskim propisima koji se odnose na predškolski 

odgoj i obrazovanje, Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom kurikulumu za 

predškolski odgoj, Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece te 

Prijedlogu koncepciji razvoja predškolskog odgoja. 

Dječji vrtić Medvjedići Rugvica, djeluje na lokaciji Jalševec Nartski, Školska ulica 18, 

Općina Rugvica, s 5 odgojnih skupina u redovitom 10-satnom programu: mlađa jaslička (1.-2. 

godine), mješovita jaslička (1.-3. godine), mlađa vrtićka (3.-4. godine), mješovita vrtićka (4.-6. 

godine), starija vrtićka skupina (6.-7. godine).  

Za pedagošku godinu 2021./2022. zaprimljeno je ukupno 132 zahtjeva za upis djece u 

redoviti cjelodnevni program Vrtića. Ukupno 17 zahtjeva nije ispunjavalo formalne uvjete 

upisa temeljem Pravilnika. Broj razmatranih zahtjeva je stoga bilo 125, pri čemu su svi 

pozitivno riješeni. Roditelji 1 djeteta odustali su od upisa te je stoga ukupan broj upisane djece 

bio 124. Tijekom pedagoške godine upisano je 3 djece, a ispisa nije bilo. 

Redoviti program realizirao se od 10.1.2022. do 31.8.2022. godine. Tijekom srpnja i 

kolovoza bili su promijenjeni uvjeti rada, zbog korištenja godišnjih odmora i manjeg broja 
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dolazeće djece, usklađenim s potrebama naših korisnika te se odgojno-obrazovni rad provodio 

prema Ljetnom planu rada, kojeg je donijelo Upravno vijeće Vrtića. 

 

Ustrojstvo rada po dobnim skupinama 

Program rada vrtića se odvija se na adresi: Jalševec Nartski, Školska ulica 18, Općina 

Rugvica. Sveukupno je u dječji vrtić upisano 124 djece.  

ODGOJNA SKUPINA DOB DJECE BROJ DJECE 

Bubamare (mlađa jaslička) 1.-2. godina 21 

Zečići (mješovita jaslička) 1.-3. godina 24 

Vjeverice (mlađa vrtićka) 2.-4. godina 26 

Sovice (mješovita vrtićka) 4.-6. godina 26 

Vidrice (starija vrtićka) 6.-7. godina 27 

 

Sukladno razvojnim potrebama djece i specifičnostima rada, radno vrijeme vrtića 

ustrojeno je od 6.00 do 17.00 sati (po potrebi ranije i duže). 

Jutarnje dežurstvo od 6.00 do 7.30 sati 

− jasličke skupine u SDB Bubamare 

− vrtićke skupine u SDB Vjeverice 

Popodnevno dežurstvo od 16.00 do 17.00 sati u SDB  

− jasličke skupine u SDB Bubamare 

− vrtićke skupine u SDB Vjeverice 

Dnevni boravak djeteta u vrtiću nije bio dulji od 10 sati, a roditeljima je bilo preporučeno 

da dolazak djeteta u vrtić (zbog korisnosti programa za dijete) bude do 9 sati. Navedeni termin 

nije bila obaveza roditelja, već preporuka Vrtića, uz uvid u obiteljsku situaciju i uvažavanje 

iste, kada je to bilo u najboljem interesu djeteta.  
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Tijekom ljetne organizacije rada, radno vrijeme Vrtića ostalo je nepromijenjeno (od 6.00 

do 17.00 sati), no radi manjeg broja dolazeće djece rad se odvijao u sveukupno 3 odgojne 

skupine. O Ljetnom planu rada odgojitelji su pravovremeno obavijestili roditelje. 

 

Ritam prehrane i neposredni rad odgojitelja u odgojno-obrazovnim skupinama 

NAZIV SKUPINE DORUČAK RUČAK POPODNEVNA UŽINA 

Bubamare (mlađa jaslička) 8.00-8.30 11.00-11.30 13.45-14.15 

Zečići (mješovita jaslička) 8.00-8.30 11.15-11.45 14.15-14.45 

Vjeverice (mlađa vrtićka) 8.15-8.45 11.30-12.00 14.15-14.45 

Sovice (mješovita vrtićka) 8.15-8.45 11.45-12.15 14.15-14.45 

Vidrice (starija vrtićka) 8.00-8.30 11.00-11.30 13.45-14.15 

 

Ustrojstvo rada djelatnika 

Ustrojstvo rada i radno vrijeme djelatnika za 2021./2022. pedagošku godinu postavljeno 

je temeljem Državnog pedagoškog standarda i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg 

vrtića Medvjedići Rugvica. 

Pregled planiranog broja djelatnika prema radnim mjestima: 

RADNO MJESTO BROJ DJELATNIKA 

1. Ravnatelj 1 

2. Odgojitelji 10 

3. Pedagog 1 

4. Psiholog 1 

5. Edukacijski rehabilitator 1* 

6. Zdravstveni voditelj 1 
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7. Voditelj financijsko-računovodstvenih i 

administrativnih poslova 
1 

8. Administrativno-računovodstveni djelatnik 1 

9. Kuhar 1 

10. Domar 1 

11. Spremačica 2 

 

*Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na mjestu edukacijski rehabilitator je dvaput raspisan i 

poništen zbog ne zaprimanja prijava koje bi zadovoljile uvjete natječaja. 

 

Radno vrijeme djelatnika 

Godišnja satnica za ukupnu pedagošku godinu 2021./2022. iznosila je 2088 sati (sati 

rada + sati godišnjeg odmora + sati blagdana i neradnih dana), a 2016 sati bez sati blagdana i 

neradnih dana. Polazište za izračunavanje godišnje satnice bila je tjedna satnica koja iznosi 40 

sati. Tijekom radnog dana svaki radnik ostvario je pravo na stanku u trajanju od 30 minuta koja 

se ubrajala u radno vrijeme. Zbog iznimne situacije početka rada vrtića usred pedagoške godine, 

satnica se obračunavala od datuma otvaranja vrtića: 10.1.2022. 

Ustrojstvo rada odgojitelja 

Početak rada odgojitelja odnosio se na dolazak prvog djeteta u vrtić u vremenu od 6:00 

sati, a završetak na odlazak zadnjeg djeteta, najkasnije do 17:00 sati.  

Odgojitelji, stručno osposobljeni, provode odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske 

dobi i stručno promišljaju o samom procesu u odgojno-obrazovnoj skupini (kroz refleksivnu 

praksu). Pravovremenim planiranjem i programiranjem rada, prikupljanjem i izrađivanjem 

sredstva za rad, organiziranjem raznih vrsta aktivnosti brinući o funkcionalnosti i poticajnosti 

prostora, dokumentiranjem rada, vrednovanjem i suradnjom (sa svim subjektima odgojno-

obrazovnog procesa) rade na zadovoljavanju dječjih potreba, poticanju dječjeg razvoja i 

osiguranju djetetove cjelovite dobrobiti.  
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Odgojitelji su bili obvezni u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s djetetom i 

skupinom provesti 27,5 radnih sati tjedno te 12,5 sati rada na ostalim poslovima, što je 

uključivalo i stanku od 30 minuta dnevno. 

Ostali poslovi odgojitelja obuhvaćali su planiranje, programiranje i vrednovanje rada, 

pripremu prostora i poticaja, suradnju s roditeljima i ostalima te poslove stručnog usavršavanja. 

Struktura satnice odgojitelja po mjesecima od početka rada vrtića (siječanj 2021.) do 

kraja pedagoške godine 2021./2022. (kolovoz 2022.). 

Mjesec 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 

Broj dana 31 28 31 30 31 30 31 31 

Subote 5 4 4 5 4 4 5 4 

Nedjelje 5 4 4 4 5 4 5 4 

Blagdani 1 0 0 1 1 2 0 2 

Radni dani 20 20 23 20 21 20 21 21 

Neposredni rad 110 110 126,30 110 115,30 110 115,30 115,30 

Ostali poslovi 40 40 46 40 42 40 42 42 

Stanka 10 10 11,30 10 10,30 10 10,30 10,30 

Ukupno sati rada 160 160 184 160 168 160 168 168 

 

    TJEDNO = 40  DNEVNO =8 

Neposredni rad …….…27,30 sati ………………5,30 sati dnevno 

Ostali poslovi …...…….10,00 sati ……………….2,00 sati dnevno 

Stanka ………..………..2,30 sati …………………0,30 dnevno 

Godišnji, mjesečni i tjedni fond sati mijenjao se svakom radniku ovisno o broju dana godišnjeg 

odmora, a proporcionalno su se mijenjala i zaduženja u neposrednom radu, kao i u ostalim 

poslovima. 
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Ustrojstvo rada ravnatelja i stručnog tima  

Radno vrijeme stručnih suradnika strukturirano je na sljedeći način: 

Radno mjesto Neposredni rad Ostali poslovi Stanka Ukupno 

Ravnatelj   0,30 8 sati dnevno 

Pedagog 5 2,30 0,30 8 sati dnevno 

Psiholog 5 2,30 0,30 8 sati dnevno 

Zdravstveni voditelj  6,30 1 h 0,30 8 sati dnevno 

 

Struktura satnice stručnih suradnika po mjesecima od početka rada vrtića (siječanj 

2021.) do kraja pedagoške godine 2021./2022. (kolovoz 2022.). 

Mjesec 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 

Broj dana 31 28 31 30 31 30 31 31 

Subote 5 4 4 5 4 4 5 4 

Nedjelje 5 4 4 4 5 4 5 4 

Blagdani 1 0 0 1 1 2 0 2 

Radni dani 20 20 23 20 21 20 21 21 

Neposredni rad 100 100 115 100 105 100 105 105 

Ostali poslovi 50 50 57,30 50 52,30 50 52,30 52,30 

Stanka 10 10 11,30 10 10,30 10 10,30 10,30 

Ukupno sati rada 160 160 184 160 168 160 168 168 

 

 



 

7 

 

Struktura satnice zdravstvenog voditelja po mjesecima od početka rada vrtića (siječanj 

2021.) do kraja pedagoške godine 2021./2022. (kolovoz 2022.). 

Mjesec 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 

Broj dana 31 28 31 30 31 30 31 31 

Subote 5 4 4 5 4 4 5 4 

Nedjelje 5 4 4 4 5 4 5 4 

Blagdani 1 0 0 1 1 2 0 2 

Radni dani 20 20 23 20 21 20 21 21 

Neposredni rad 130 130 149,30 130 136,30 130 136,30 136,30 

Ostali poslovi 20 20 23 20 21 20 21 21 

Stanka 10 10 11,30 10 10,30 10 10,30 10,30 

Ukupno sati rada 160 160 184 160 168 160 168 168 

 

Tjedni raspored rada: 

− ravnatelja: od 8.30 do 16.30 sati, i drugačije prema potrebi 

− pedagoga: od 8 do 15 sati, srijeda od 10 do 17 sati 

− psihologa: od 8 do 15 sati, utorak od 10 do 17 sati 

− zdravstvenog voditelja: od 8 do 15 sati, četvrtak od 10 do 17 sati 
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Osim redovitih poslova pripadajućih svakoj pojedinoj radnoj ulozi, dominantni su bili timski 

poslovi: 

POSTAVLJENI TIMSKI POSLOVI REALIZACIJA 

1. Održavanje kratkih prikaza/radionica/predavanja na 

temu zdravlja djece (posebno za djecu i posebno za 

roditelje) – budući da djecu treba usmjeravati na 

zdrave navike od najranije dobi, a roditelje 

osvještavati o važnosti ove tematike. 

Zdravstvena voditeljica na 

prvom roditeljskom sastanku 

(siječanj) 

2. Priprema i održavanje tematskih i informativnih 

roditeljskih sastanaka u suradnji s odgojiteljima – 

budući da su roditelji često neinformirani o načinima 

poticanja različitih područja razvoja djeteta, o 

načinima postavljanja granica kod nepoželjnih 

ponašanja djece, o dječjim pravima općenito i slično. 

Informativni  roditeljski sastanci 

(ožujak) 

Tematski: Priprema djece za 

polazak u školu  

(ožujak) 

3. Održavali su se sastanci refleksivnih osvrta s 

odgojiteljima sa svrhom promišljanja o realiziranom 

radu i unapređenju odgojno-obrazovnog rada. 

Tijekom pedagoške godine 

4. Razvoj integriranog predškolskog kurikuluma – jer 

je jedna od najbitnijih stavki kvalitetnog življenja u 

vrtiću. 

Kontinuirano stručno 

usavršavanje radi unapređenja 

stručno-metodičkih 

kompetencija  

Praćenje realizacije postavljenih 

zadaća vrtićkog kurikuluma  

5. Rad s djecom s posebnim potrebama – jer je 

pravovremeno detektiranje i adekvatno reagiranje 

neophodno za poticanje optimalnog razvoja  djeteta. 

Tijekom pedagoške godine u 

suradnji s odgojiteljima, 

stručnim timom i roditeljima 
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Ustrojstvo rada voditelja financijsko računovodstvenih i administrativnih poslova 

8:00 – 16:00 h 

− radi u financijsko- računovodstvenoj i administrativnoj službi vrtića 

Ustrojstvo rada administrativno-računovodstvenog djelatnika 

8:00 – 16:00 h 

− radi u administrativno-računovodstvenoj službi vrtića 

Ustrojstvo rada spremačice 

6:00 – 14:00 h 

10:00 – 18:00 h 

− brine o higijeni prostorija vrtića i dvorišta 

Ustrojstvo rada kuhara 

7:15 – 15:15 h 

− radi u vrtićkoj kuhinji na pripremi hrane 

Ustrojstvo rada domara 

6:00 – 14:00 h 

− vrši potrebne popravke u prostorima vrtića 

Na temelju navedenog, početak i završetak rada određivali su djelatnici dogovorno s 

ravnateljem, a osnovni kriteriji bili su: 

− potrebe rada s djecom 

− individualni i grupni rad s roditeljima prema mogućnostima roditelja 

− vrijeme suradnje s vanjskim suradnicima i institucijama 

− vrijeme održavanja različitih oblika stručnog usavršavanja i sastanaka. 

Svakodnevno radno vrijeme bilo je klizno i fleksibilno uz dogovaranje i izvješćivanje ravnatelja 

o tjednim ili dnevnim planovima. 
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Bitne zadaće za unapređivanje ustrojstva rada 

1. Rad je ustrojen i prilagođen prema potrebama djece i roditelja 

2. Redovito je praćena efektiva radnog vremena svih djelatnika, a prema potrebama je 

promijenjeno radno vrijeme radi ostvarenja veće kvalitete odgojno-obrazovnog rada, 

osobito tijekom perioda prilagodbe djece, 

3. Pratila se i unapređivala kvaliteta ostalog rada, s ciljem kvalitetnije realizacije zadaća 

programskog usmjerenja i koncepcije odgoja i obrazovanja predškolske djece, 

4. Unapređivali su se organizacijsko-kadrovski uvjeti rada s ciljem realizacije zadaća koje su 

planirane Godišnjim planom i programom rada. 

Konkretizacija zadaća za unapređivanje ustrojstva rada 

RB AKTIVNOSTI NOSITELJ REALIZIRANO 

1.1. Formiranje odgojnih skupina i raspored skupina i 

odgojitelja 

Ravnatelj siječanj 2022. 

1.2. Snimanje potreba roditelja o dužini boravka djece u 

vrtiću 

Odgojitelji   

Stručni tim 

tijekom godine, 

osobito u siječnju 

1.3. Prema dobivenim podacima unositi promjene u 

ustrojstvo rada u odgojnim skupinama 

Ravnatelj, Stručni 

tim 

veljača 2022. 

1.4. Pratiti ustroj radnog vremena u odnosu na potrebe 

procesa rada i vršiti promjene, u interesu djece 

(posebno u vrijeme jutarnjeg okupljanja, uzimanja 

obroka, dnevnih aktivnosti, dnevnog odmora) 

Ravnatelj , Stručni 

tim, Odgojitelji 

tijekom godine 

2.1. Osigurati materijalne uvjete za realizaciju 

programa 

Ravnatelj  tijekom godine 

2.2. Analizirati prostorne mogućnosti vrtića te ih 

prenamijeniti potrebama programa 

Ravnatelj, Stručni 

tim 

siječanj, veljača 

2022. 

3.1. U suradnji s Općinom Rugvica osigurati dovoljan 

broj zaposlenika za realizaciju programa 

Ravnatelj, Stručni 

tim 

siječanj i tijekom 

godine 
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3.2. Koncipiranje, uvođenje i praćenje realizacije 

promjena u zaduženjima odgojitelja, stručnih 

suradnika i tehničkih službi u cilju postizanja bolje 

kvalitete življenja djece i odraslih u vrtiću 

Ravnatelj, Stručni 

tim 

tijekom godine 

3.3. Uključivanje svih zaposlenika u značajna 

događanja na nivou odgojnih skupina, vrtića i 

razvijati osjećaj pripadnosti vrtiću i društvenom 

okruženju te osjećaj odgovornosti 

Ravnatelj 

Stručni tim 

tijekom godine 

3.4. Utvrditi radno vrijeme i godišnju obvezu svih 

djelatnika 

Ravnatelj siječanj 2022. 

3.5. Pratiti realizaciju sati rada putem evidencijskih list 

te vršiti preraspodjelu sati tijekom pedagoške 

godine 

Ravnatelj tijekom godine 

4.1. Pratiti kvalitetu realiziranih zaduženja ostalog rada Ravnatelj, Stručni 

tim 

tijekom godine 

4.2. Na osnovu dobivenih kvalitativnih i kvantitativnih 

elemenata odrediti nivo u kvaliteti realizacije 

zadaća iz ostalog rada 

Ravnatelj, Stručni 

tim 

tijekom godine, a 

osobito kolovoz 
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2. MATERIJALNI UVJETI RADA 

 

Izgradnja vrtića trajala je godinu dana, a sufinancirana je putem natječaja za provedbu 

tipa operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga 

za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu 

infrastrukturu. Natječaj je provela Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju. Općina Rugvica dodatna bespovratna sredstva za izgradnju i opremanje ostvarila je 

putem natječaja Zagrebačke županije, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te 

Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.  

Vrtić je izgrađen u skladu s normativima za izgradnju i opremanje prostora koji ostvaruju 

programe za rad s predškolskom djecom. Ispunjeni su svi zahtjevi za mjerila prostora u dječjim 

vrtićima propisana odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i 

naobrazbe (NN broj 63/08).  

Prostor vrtića sastoji se od prostora SDB-a za jasličke odgojne skupine (1-2 god. te 2-3 

god.), vrtićke (2-4 god., 4-6 god. te 6-7 god.), senzorne sobe, polivalentne dvorane te vanjskog 

dvorišta. 

Oprema dnevnih boravaka omogućila je realizaciju odgojno-obrazovnog rada s djecom, 

blagovanje i dnevni odmor, a glavna mjerila za nabavku didaktičkog materijala bila su: razvojna 

primjerenost, trajnost, lakoća uporabe i privlačnost didaktike. U sobama dnevnih boravka 

formirali su se različiti centri aktivnosti koji su bili prilagođeni interesima, dobi i sposobnostima 

djeci. Najčešći centri aktivnosti bili su: centar slikovnica, glazbenih i likovnih aktivnosti, 

istraživačkih aktivnosti, dramsko-obiteljskih, manipulativni, građevinski i sl. Osim kupovne 

didaktike odgojitelji su izrađivali poticaje za djecu od prirodno neoblikovanih potrošnih 

materijala koje su prikupili oni ili dobili preko suradnje s roditeljima i drugim čimbenicima 

odgojno-obrazovnog procesa. 
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INDIKATORI PROCJENE KVALITETE 

1. Sigurnosni i higijenski uvjeti unutarnjeg i vanjskog prostora sukladno normama zaštite 

zdravlja djece 

− interna procjena kroz svakodnevno praćenje 

2. Procjena opremljenosti poticaja u odnosu na prava i potrebe djece 

− dogovarano na sastancima refleksivnog karaktera 

3. Obogaćivanje i promjena sukladno praćenju potreba djece u integriranom predškolskom 

kurikulumu. 

− tijekom pedagoške godine dopunjena je didaktika sukladno procjeni odgojitelja u 

suradnji s pedagogom i ravnateljem  

 

Ostvareno opremanje i unapređivanje materijalnog konteksta početkom rada Vrtića te tijekom 

godine:  

− nabava didaktike, stručne literature, psihodijagnostičkih testova, slikovnica za sve 

dobne skupine djece, radne odjeće i obuće za djelatnike, posteljine za dnevni odmor 

djece, informatičke i kuhinjske opreme, medicinskih pribora i kutija prve pomoći, 

antigenskih testova, namještaja i didaktike za vanjsku upotrebu za sve odgojne skupine 

te potrošni materijali za provedbu rada u skladu s iskazanim potrebama odgojitelja i za 

potrebe rada ustanove u cjelini 

Plan nabave i popravaka sredstava te uređenje pojedinačnih i zajedničkih prostora 

S obzirom da je vrtić novoizgrađeni objekt, ne planiraju se veća uređenja, već tekuće 

održavanje i dopuna didaktike po odgojnim skupina te dopuna sredstva za motoriku u 

polivalentnoj dvorani i vanjskom dvorištu. 

Izvor sredstava 

Plan investicijskog održavanja, nabavka didaktike za odgojne skupine i stručna 

usavršavanja zaposlenika osiguravana su sredstvima dobivenim iz proračuna Općine Rugvice. 

U narednom razdoblju potrebno je i dalje: 

− jačati obvezu svih zaposlenika u očuvanju materijalnih dobara vrtića 
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− unaprjeđivati materijalne uvjete u odgojnim skupinama i vanjskom prostoru vrtića 

− unaprjeđivati materijalne uvjete za rad ostalih službi 

− unaprjeđivati materijalne uvjete u popratnim prostorijama vrtića 

Polugodišnji izvještaj o financijskom poslovanju dječjeg vrtića medvjedići Rugvica za 

razdoblje 01.01.2022. Do 30.06.2022. 

 

U polugodišnjem razdoblju od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine ukupni prihodi 

poslovanja Vrtića na dan 30.06.2022. iznose 1.897.358,17 kuna. Od toga prihodi iz nadležnog 

proračuna Općine Rugvica za financiranje rashoda poslovanja čine 1.614.758,17kn, dok su 

vlastiti prihodi Vrtića, odnosno prihodi od učešća roditelja u sufinanciranju cijene Vrtića u 

iznosu od 282.600,00 kuna. 

Ukupni rashodi poslovanja Vrtića na dan 30.06.2022. iznose 1.434.474,22 kune. 

Većinski udio u rashodima poslovanja Vrtića čine rashodi za zaposlene u iznosu od 862.576,53 

kune i odnose se na plaće zaposlenih u Vrtiću. Materijalni rashodi Vrtića iznose 569.536,47 

kuna, odnose se na naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla, rashode za materijal i 

energiju, rashode za usluge i naknade za rad predstavničkog tijela Vrtića odnosno Upravnog 

vijeća Vrtića. Financijski rashodi na dan 30.06.2022. iznose 2.361,22 kune. 

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine na dan 30.06.2022. iznose 321.879,96 kuna 

te se odnose na nabavu uređaja, strojeva, namještaja, didaktike i opreme potrebne za redovnu 

djelatnost Vrtića. 

Slijedom navedenog, ukupni prihodi i primici Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica na dan 

30.06.2022. godine iznose 1.897.358,17 kuna, dok ukupni rashodi i izdaci iznose 1.756.354,18 

kuna. 
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3. RAD NA NJEZI, SKRBI ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE 

DJECE 

 

Bitne zadaće:  

− zadovoljavanje primarnih potreba djeteta 

− pravilna prehrana 

− zdravstveno odgoj i zdravstveno prosvjećivanje  

Tijekom ove pedagoške godine trudili smo se uključiti sve djelatnosti u zadovoljavanje 

primarnih potreba djece i u stvaranje sigurnog okruženja za njihov rast i razvoj, te odgoj i 

obrazovanje. Zadaće su bile usmjerene na očuvanje i unapređenje zdravlja djece kroz 

planiranje, praćenje i evaluaciju prehrane prema važećim standardima, brigu o sigurnosnim 

aspektima boravka djeteta u vrtiću, brigu o higijensko – sanitarnim i zdravstvenim uvjetima 

prostora vrtića.  

 

3.1.  ZADOVOLJAVANJE PRIMARNIH POTREBA DJETETA 

Prije početka provođenja rada, održani su roditeljski sastanci sa svim roditeljima po 

odgojnim skupinama i roditelji su informirani o temeljnim podacima ustrojstva ustanove - 

organizaciji rada, dolasku i boravku djeteta u jaslicama i vrtiću, ritmu dana i osobitostima 

razdoblja prilagodbe. Zbog poštivanja epidemioloških mjera, s roditeljima nismo proveli 

inicijalne intervjue na individualnim razgovorima, već su svi roditelji bili obaviješteni o važnim 

informacijama putem maila. Proces prilagodbe prošao je zadovoljavajuće, djeca ga nisu 

doživjela stresno jer su zajedno s roditeljima bili pravovremeno upoznati s odgojnom  

skupinom, odgojiteljicama i objektom. 

Kod dužeg izbivanja djece nismo primijetili veće poteškoće prilikom njihovog 

ponovnog dolaska.  

U vrijeme perioda prilagodbe zdravstvena voditeljica pratila je i u dogovoru s 

roditeljima i odgojiteljima prikupila dokumentaciju o zdravstvenim potrebama djece, te je 

upoznavala odgojitelje sa zdravstvenim stanjima i potrebama novoprimljene djece. Nakon 

obrade anamnestičkih podataka izvršena je sistematska trijaža kroničnih oboljenja, alergija na 
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hranu i lijekove, te druge bolesti ili stanja iz kojih bi mogle proizaći neke eventualne posebne 

zdravstvene potrebe. Odgojitelji u odgojnim skupinama bili su upoznati s navedenim 

oboljenjima kod pojedine djece, kao i o načinima rada s njima. Tijekom godine obavljeno je 

nekoliko razgovora s odgojiteljima (nakon tjednih posjeta odgojnim skupinama) o 

nedoumicama u postupanju pri određenim poteškoćama.  

Najveći zdravstveni rizik s kojim smo se borili ove godine je virus COVID 19.  Izdali 

smo javne Mjere zaštite koje smo prikazali roditeljima i svima koji ulaze u naš objekt, na svim 

vidljivim mjestima. Mjere zaštite sadržavale su preporuke o ponašanju u Ustanovi prilikom 

nastale pandemije.  

 

BORAVAK NA ZRAKU  

Boravak na otvorenom kod djece je nužna i spontana potreba. Kod boravka na zraku 

vodi se računa o vremenskim prilikama. U zimskim mjesecima, ako su vremenski uvjeti bili 

povoljni, odgojne su skupine redovito boravile vani. Tjelesnom aktivnošću i kretanjem ubrzava 

se disanje djeteta, a pojačano strujanje zraka pospješuje čišćenje sluznica nosa i prevenciju 

upale uha. Odlazak na otvoreno djeci pruža priliku za učenje ali i razvoj velikih mišića.  

U ljetnim mjesecima vodili smo računa o potrebi zaštite od UV zračenja. Roditelje i 

odgojitelje smo podsjetili na važnost zaštite od sunca putem mailova i oglasnih ploča, na 

nošenje zaštitnih pokrivala za glavu i mazanje sredstvima sa velikim zaštitnim faktorom. 

Sudjelovanjem u aktivnostima tijekom boravka na zraku djeca uče kako tijelo funkcionira u 

različitim prostorima, te na taj način stimuliraju i razvoj mozga. 

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

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

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

Sva su djeca tijekom boravka na zraku  bila primjereno odjevena i obučena.  

 

DNEVNI ODMOR 

Pratili su se svi aspekti dnevnog odmora (pripreme za odmor, tijek i sadržaj odmora, te 

njegovo trajanje) djece u jasličkim i vrtićkim skupinama. Temeljni cilj bio je zadovoljavanje 
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dječje potrebe za odmorom i osiguravanje povoljnih uvjeta za njegovu provedbu. Kako se 

dnevni ritam u našoj Ustanovi prilagođava potrebama djece tako se i provedba dnevnog odmora 

podređuje njihovim potrebama za snom ili odmorom. Pri tome smo brinuli o osiguravanju 

uvjeta za nesmetani odmor i spavanje djeci koja su za to imala potrebu. Odgojitelji su se 

snalazili ovisno o specifičnostima skupine i nalazili su najbolje načine da zadovolje 

individualne potrebe djece za snom.  

 

3.2.  PRAVILNA PREHRANA 

Obilaskom odgojnih skupina osobita se pozornost pridavala djeci s posebnim 

potrebama, poput djece s alergijama i ostalih zdravstvenih poteškoća s kojima je upoznato i 

tehničko osoblje. Na sastancima stručnog tima razgovarali smo o konkretnim situacijama te 

pristupu problematici, konzultirali se, te odgojiteljima davali ciljane upute o radu, ponekad 

individualno, a često mailovima. Ove godine obavljeno je 5 individualnih razgovora s 

roditeljima koji su bili obavljeni putem maila i telefonskim putem u obliku savjeta i 

konzultacija.  

Prehrana djece u našoj Ustanovi planira se i provodi prema važećim prehrambenim 

standardima. Jelovnici i normativi proizašli su iz priručnika „Prehrambeni standardi za 

planiranje prehrane djece u dječjim vrtićima“, a koji je napisan multidisciplinarno zbog novih 

znanstvenih spoznaja na području prehrane. Prehrana obuhvaća obrazovne, zdravstvene i 

kulturološke elemente. Planira se tjedni jelovnik, a u izradi jelovnika zadovoljavajuća je 

suradnja između ravnateljice, kuharice i zdravstvene voditeljice. U planiranju pravilne prehrane 

obraćena je pozornost na ograničenje unosa soli, ograniče je unos rafiniranih šećera, te udio 

zasićenih masti. Putem roditeljskih sastanaka, obavijesti  na oglasnoj ploči i putem mailova 

roditelji su informirani o pravilnoj prehrani i piramidi zdrave prehrane. Jelovnik vrtića  bio je 

prilagođen godišnjem dobu, navikama djece i svim blagdanima.  

Tijekom ove pedagoške godine provodio se zdravstveni odgoj na temu zdrava prehrana 

u svim prilikama tijekom neposrednog rada. 

,,Sve što putem hrane unosimo u organizam gradi nas i mijenja, a o tome što smo unijeli ovisi 

naša snaga,  zdravlje i  život''- Hipokratova izjava koja bi nas trebala potaknuti da biramo one 

namirnice koje nas štite i koje pozitivno djeluju na naše zdravlje. Hrana nije samo ispunjavanje 

fizioloških potreba neophodne za održavanje života već je važna briga za održavanje zdravlja. 
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Hrana je izvor energije, pri konzumaciji hrane često se ne razmišlja o tim činjenicama. Kad se 

hrana nađe na tanjuru, namirnice se prvo doživljavaju različitim osjetilima.  

Pravilna prehrana preduvjet je zdravlja djeteta. Za razliku od odraslih, djeca rastu i intenzivno 

se razvijaju tjelesno, intelektualno i psihički stoga uz osnovne potrebe za energijom, prehranom 

se mora osigurati i dovoljno za rast i razvoj.  

Predškolska dob je razdoblje u kojem dijete dalje izgrađuje pravilne prehrambene 

navike. Djeca se trebaju sama hraniti, a bitno je da su obroci za stolom, zajednički – obiteljski, 

odnosno u grupi, ako se radi o kolektivu. Oko 5. godine djeca već dobro znaju izreći svoje želje 

i zahtjeve za hranom. Nekada u ovoj dobi pokazuju veliku izbirljivost, preferirajući samo neke 

namirnice pa ih onda znaju naglo zamijeniti drugima. U formiranju pravilnih prehrambenih 

navika djece važnu ulogu imaju roditelji, ali i okolina u kojoj borave.  

 

Glavne skupine namirnica sadržane u piramidi su: 

− žitarice, proizvodi od žitarica i krumpir 

− voće i povrće 

− meso, mesne prerađevine, riba, jaja i mahunarke 

− mlijeko i mliječni proizvodi 

− masnoće, sol, šećer 

Na dnu piramide nalaze se one namirnice koje trebaju biti najzastupljenije, a na vrhu one koje 

trebaju biti prisutne u manjim količinama. 
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Na dnu piramide zdrave prehrane su žitarice, proizvodi od žitarica ( kruh, peciva, tjestenina, 

griz, žganci, žitne pahuljice..) i krumpir. Poželjno je da ih je najviše u dnevnom u jelovniku. 

Na drugoj razini je voće i povrće koje je sadrži složene ugljikohidrate, vitamine i minerale, dok 

je siromašno masnoćama i kalorijama. Preporuča se sezonsko voće, prirodni voćni sokovi te 

kompoti bez dodanog šećera  

Na trećoj stepenici nalazi se meso, mesne prerađevine, riba, jaja, mahunarke, a uz njih mlijeko 

i mliječni proizvodi. Te namirnice su izvor punovrijednih bjelančevina, ali sadrže i druge 

korisne tvari; primjerice mahunarke su bogate vlaknima, vitaminima skupine B i mineralima, 

meso je dobar izbor bio raspoloživog željeza, riba ima višestruko nezasićene masnoće. Mlijeko 

i mliječni proizvodi bogati su biološki vrijednim bjelančevinama i značajan izvor kalcija za 

mineralizaciju kostiju u rastu.  

Na samom vrhu piramide nalaze se namirnice koje se preporučuju  u malim količinama. To je 

hrana s velikim udjelom masnoća, dodanih šećera i soli.  Primjer su slatkiši, od kojih je najbolje 

odabrati one koji su na bazi mlijeka, ili sadrže voće.  

Najbolje piće za djecu je voda. Važno ju je nuditi manjoj djeci koja još ne znaju sama izraziti 

žeđ, posebice tijekom ljetnih mjeseci kada su potrebe veće.  

 

 

 

 

3.3. ZDRAVSTVENI ODGOJ I ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE 

 

SANITARNO – HIGIJENSKO ODRŽAVANJE VRTIĆA  

U skladu sa zahtjevima i prema pravilima, naše su djelatnice pohađale tečaj higijenskog 

minimuma (zakonski i regularno svakih 5. godina), a uvidi u higijenu objekta obavljeni su 

prema Godišnjem planu zdravstvene voditeljice.  

Uvid obuhvaća pregled higijene kompletnog objekta – prostora za boravak djece, kuhinje, 

zbornice, ureda i ostalog u sklopu objekta. 
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Na zdravlje djeteta utječe njegovo funkcionalno stanje i stanje njegove okoline što iziskuje skrb 

o higijeni djeteta kao i održavanje prostora opreme i okoliša u kojem boravi.  

Higijenske mjere u vrijeme dnevnog boravka odnosile su se na brigu o posteljnom rublju koje 

se redovno održava jednom tjedno, a po potrebi i češće. Vodila se posebna briga  o higijeni 

igračaka s kojima djeca dolaze u kontakt. 

Kuhinja i prostor uz kuhinju redovito je održavan; čisti se, pere i dezinficira, što je određeno 

prema propisima djelatnika kuhinje. Također se kontroliraju postupci vezani uz nabavu, 

pohranu namirnica, te redovito obnavljanje namirnica vezanih rokovima valjanosti. Sa 

spremačicama se individualno radilo na zdravstvenom odgoju i zdravstvenom prosvjećivanju. 

Redoviti se vodi evidencija čišćenja, pranja i dezinfekcija uređaja, pribora, opreme, radnih 

površina, podova, sanitarnih čvorova, soba dnevnog boravka u vrtiću.  

Na zadacima razvijanja higijenskih navika kontinuirano se radi procjena, a obavljeni su 

informativni razgovori s tehničkim osobljem zaduženim za održavanje i provođenje higijene u 

Ustanovi.  

Svi zaposlenici obavili su sanitarne preglede u higijensko – epidemiološkoj službi Doma 

zdravlja Dugo Selo prema zakonskim utvrđenim terminima. 

Djeca s infektivnim oboljenjima upućivana su kod nadležnog liječnika koji ih je isključio iz 

kolektiva. Od strane zdravstvene voditeljice pratile su se i evidentirale pobole u evidenciju 

bolesti.  

 

ANTROPOMETRIJSKA MJERENJA 

Zbog kasnijeg otvaranja dječjeg vrtića, vrijeme prilagodbe sve djece, nedostatka 

sredstava za realizaciju mjerenja, te zbog poštivanja Covid mjera, nije bilo u mogućnosti 

provesti antropometrijska mjerenja po odgojnim skupinama. 

Cilj nam je u sljedećoj pedagoškoj godini provesti antropometrijska mjerenja za sve 

odgojne skupine.  
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BOLESTI DJECE – OBOLJENJA TIJEKOM GODINE 

Na početku rada vrtića prikupljena je sva medicinska dokumentacija djece uz suradnju 

roditelja. Započeli smo suradnju s liječnicima iz DZ i epidemiologom. Analizirajući izostanke 

djece jasličke i vrtićke dobi, vidljivo je da veći broj djece obolijeva od zaraznih bolesti. Također 

je napravljena analiza izostanka zbog bolesti COVID -19 i samoizolacija istog. Duljina 

bolovanja nije u potpunosti relevantna s obzirom da kod određenog broja djece nije evidentirana 

duljina izostanka zbog bolesti. Praćenje pobola vodi se isključivo na osnovu liječničke 

ispričnice.  

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je potvrde postupanja u odgojno obrazovnim 

ustanovama, tj. mjere zaštite vezano uz Covid – 19.  

Epidemija COVID – 19 je zarazno oboljenje koje je svojom pojavom utjecalo na 

početak pedagoške godine. Brojčano su izrađene dijagnoze na sumnju na Covid infekciju, na 

potvrđenu Covid infekciju, te na izolaciju zbog kontakta s Covid infekcijom. Tijekom ove 

pedagoške godine jedna skupina je bila u samoizolaciji. 

Pratili smo najnovije preporuke od strane HZJZ. 

17. ožujka 2022. prema Novim preporukama Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima 

oboljelih i prekid izolacije i karantene predškolske djece.  

Hrvatski zavod za javno zdravstvo na zahtjev Ministarstva znanosti i obrazovanja 

Republike Hrvatske dana 08. travnja 2022. daje preporuke za sve odgojno-obrazovne skupine, 

ukidaju se sve mjere i maske više nisu potrebne. Na snazi je ostalo redovito i svakodnevno 

čišćenje prostorija, prostor u kojem djeca borave bilo je potrebno više puta dnevno 

provjetravati, redovito i pravilno pranje ruku 
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Iz analize podataka vidljive su bolesti tijekom ove pedagoške godine u vrtiću.  

Tablica: Pobola prema dijagnozama po međunarodnoj klasifikaciji 

Odgojne 

skupine 

Infektivne i 

parazitne 

bolesti 

Bolesti 

živčanog 

sustava i 

org. čula 

Respiratorne 

bolesti 

Bolesti 

probavnog 

sustava 

Ostale 

bolesti 

Covid 

potvrda 

izolacije 

Bubamare 8 11 19 / 14 3 

Zečići 10 13 34 / 16 7 

Vjeverice 8 4 35 / 30 5 

Sovice 2 / 14 / 6 3 

Vidrice 12 3 13 / 13 11 

UKUPNO: 40 27 115 / 79 29 

 

Uvidom u tablicu vidljivo je da su najčešće prisutne respiratorne bolesti  89.8%, zatim 

sa 61.7% ostale bolesti, 31.2% infektivne bolesti,  21% bolesti živčanog sustava i organa čula, 

te 22.6% Covid uz potvrde izolacije.  

Grafikon: Praćenje pobola sve djece u vrtiću prema dijagnozama po međunarodnoj 

klasifikaciji 
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Grafikon: Praćenje pobola jasličkih skupina prema dijagnozama po međunarodnoj klasifikaciji 

 

 

Grafikon: Praćenje pobola vrtićkih skupina prema dijagnozama po međunarodnoj klasifikaciji 
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Tijekom ove pedagoške godine djeca su poticana na pravilno pranje ruku kroz igru, 

slikovnice i slikovne naputke za pravilno pranje ruku koje su istaknute u svakome sanitarnome 

čvoru.  

Uzimanjem anamnestičkih podataka iz inicijalnih upitnika prilikom otvaranja 

zdravstvenih kartona, od roditelja djece su tražene fotokopije iskaznice imunizacije radi 
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procijepljenosti i to kontrolom i usporedbom iz zdravstvenih kartona djeteta. Ove pedagoške 

godine napravljena je jedna kontrola procijepljenosti po odgojnim skupina djece. 

Tablica: Kontrola procijepljenosti  

 Upisani 

1. Kontrola 

Zatražena dokument. Donesena dokument. 

Jaslice 46 13 5 

Vrtić 80 20 14 

UKUPNO 126 33 19 

 

ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJE 

Prikupljene su sve potvrde o obavljenom liječničkom pregledu djeteta prije upisa za svu 

djecu. 

Svi polaznici vrtića posjeduju zdravstveni karton. 

Po odgojnim skupinama vođena je evidencija ozljeda, te je također vođena evidencija pobola 

djece u vrtiću. 
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4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

 

Odgojno-obrazovni rad s djecom realizirao se prema Zakonu o predškolskom odgoju i 

obrazovanju, Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski 

odgoj i obrazovanje i Konvenciji o pravima djeteta. Shodno navedenome, temelj rada bila je 

cjelovita dobrobit djeteta, individualni pristup svakom djetetu uz poštivanje njihova prava i 

individualnih potreba.  

Rad s djecom zasnivao se na humanističko – razvojnoj koncepciji koju čine ideja 

humanizma, spoznaja o specifičnim zakonitostima i osobinama razvoja djeteta i spoznaja o 

značajkama izvan obiteljskog odgoja predškolske djece. U radu s djecom vodilo se računa o 

polazištu humanističke koncepcije da je dijete vrijednost po sebi koja se prihvaća po svojoj 

osobnosti, da dijete ima i posebna prava izražena u Deklaraciji o pravima djeteta i da se u odgoju 

uvažava djetetovo dostojanstvo te stalno razvija njegov pozitivni identitet. 

Rad se planirao na temelju promatranja, slušanja i praćenja djece, njihovih mogućnosti, 

trenutnih sposobnosti i iskustva, vještina, potreba i interesa; prema čemu su se svakodnevno 

stvarali uvjeti za holističko i iskustveno učenje gdje su temelji svih aktivnosti bile igra i 

istraživanje. 

Odgojno-obrazovni rad u pedagoškoj godini 2021./2022. odvijao se u skladu s 

aktualnom epidemiološkom situacijom vezanom uz Covid-19, protuepidemijskim mjerama te 

prema uputama HZJZ-a, i Ministarstva znanosti i obrazovanja. 

Cilj rada 

Tijekom pedagoške godine vodilo se računa o stvaranju sigurnog, kvalitetnog i 

poticajnog vrtićkog okruženja koje ima veliku ulogu u poticanju razvoja djeteta. Raznovrsnost 

i stalna dostupnost materijala promovirale su  neovisnost i autonomiju učenja djece, a sadržajno 

bogatstvo materijala omogućilo je djeci različitih interesa različite izbore. Takvim poticajnim 

prostorom i organizacijom materijala osigurale su se stalne interakcije, promovirala se 

kolaboracija, međusobno poštivanje, postavljanje pitanja, razgovor i refleksija. Materijali su 
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bili konkretni, važni za život mlađe djece i stvarni, te su  poticali djecu na postavljanje pitanja, 

provjeravanje, revidiranje vlastitih pretpostavki i osobnih zamisli o određenim problemima.  

 

Konkretizacija ciljeva rada 

− Organizacija poticajnog prostora, materijala i vremena za dječje aktivnosti u 

predškolskoj ustanovi igra veliku ulogu u cjelokupnom odgojno – obrazovnom radu. 

Poticajan prostor polazio je od djeteta i njegovih interesa i neprestano je stimulirao 

potencijale djeteta. Centri aktivnosti koji su se formirali u sobama dnevnih boravaka su: 

centar za likovno izražavanje, centar za građenje, centar za obiteljske i dramske igre, 

centar za početno čitanje i pisanje, centar za matematiku i stolno-manipulativne igre, 

centar za glazbu, centar za igre vodom i pijeskom, centar za istraživanje, senzorna soba 

i  prostor za igre na otvorenom. Centri aktivnosti u sobama dnevnih boravaka neizravno 

su pozivali na grupiranje u manje skupine, čime se pridonijelo kvaliteti njihove 

komunikacije i suradnji. Svaki je centar aktivnosti sadržavao materijale vezane za tu 

vrstu aktivnosti tako da je dijete pri ulasku u centar znalo što tamo može raditi. Ti 

materijali  bili su ponuđeni tako da je djetetu jasna logika njihova međusobnog 

kombiniranja i mogućeg korištenja. Djeca su tako učila čineći, aktivnim sudjelovanjem 

u aktivnostima i surađujući s drugima. Organizacija vremena fleksibilno je usklađena s 

vremenskim ritmovima svakog djeteta posebice. Svako dijete imalo je dovoljno 

vremena za sudjelovanje u aktivnostima i nije ga se prekidalo. 

− Kako bi se pratile razvojne sposobnosti svakog djeteta, interesi, potrebe, razvojne 

zadaće koje treba poticati, odgojiteljice su nakon planiranja i pripremanja rada s djecom, 

provođenja odgojno-obrazovnog rada, evaluirale rad na dnevnim, tjednim, 

tromjesečnim i godišnjim izvještajima. Navedene izvještaje koristile su za daljnje 

planiranje aktivnosti u radu s djecom i za praćenje djetetovog razvoja. Stručna suradnica 

pedagoginja pregledavala je pedagošku dokumentaciju odgojnih skupina, te je 

odgojiteljima dala konstruktivne smjernice za unaprjeđenje kvalitete dokumentiranja 

rada u odgojnim skupinama i poticala na sustavno dokumentiranje. Također je 

organizirano predavanje u ustanovi od strane vanjskog predavača pod temom 

,,Dokumentiranje kao odgojiteljev alat u unaprjeđenju odgojno-obrazovnog rada'' kako 

bi se osvijestili svi oblici i načini dokumentiranja koji se mogu koristiti u odgojno-

obrazovnom radu. 
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− Aktivnosti koje su se provodile tijekom pedagoške godine planirale su se za pojedino 

dijete, ali i za cijelu skupinu i manju grupu djece, kako bi se potaknulo stvaranje 

kvalitetnih interakcija i međuodnosa. Ovisno o vrsti aktivnosti i ponuđenim poticajima, 

o dobi djece i njihovim sposobnostima, a prema komunikacijsko-informacijskom 

kriteriju, u radu s djecom provodile su se: praktične metode (eksperimenti), vizualne 

metode (metoda demonstracije i metoda crtanja i ilustrativnih radova), verbalne metode 

(metoda usmenog izlaganja - u obliku pripovijedanja, opisivanja, obrazlaganja, 

objašnjavanja; metoda razgovora u obliku katehetičkog razgovora, razvojnog, 

slobodnog, diskusije, oluje ideja i dr.; metoda čitanja i rada na tekstu te  metoda pisanja). 

 

− Maksimalna sigurnost djece osiguravala se tijekom cijele pedagoške godine, a o 

navedenom se vodila briga kroz timski  i individualni rad odgojitelja, stručnog tima, te 

kroz izradu sigurnosnih protokola, prema kojem se odvijao rad u cjelokupnom vrtiću, a 

o kojem su pravovremeno informirani svi zaposlenici kako bi svi mogli postupati prema 

smjernicama protokola. Nadalje zdravstvena voditeljica je tijekom travnja educirala  

Odgojiteljsko vijeće na temu ,,Odgoj za humanost''- zaštita zdravlja kako bi svi mogli 

doprinositi sigurnosti djeteta u dječjem vrtiću. 

 

− Protokol se odnosi na prevenciju situacija povećanog rizika te na postupanje u 

konkretnim rizičnim situacijama. Utvrđuje obveze i odgovornosti, kao i načine 

postupanja ravnatelja, stručnog suradnika, odgojitelja, drugog djelatnika vrtića ili 

roditelja (skrbnika). 

Popis protokola postupanja u potencijalno rizičnim situacijama: 

1. Postupanje vrtića kod bijega djeteta iz vrtića 

2. Postupanje vrtića kod ozljeda, bolesti i pružanja prve pomoći djetetu 

3. Protokol postupaka za vrijeme boravka djeteta u vrtiću (u sobi 

dnevnog boravka i drugim  prostorima vrtića) 

4. Metode, postupci i oblici rada za postupanje u vrijeme dnevnog odmora djece 

u vrtiću 

5. Protokol postupaka i metoda djelovanja pri boravku djeteta izvan vrtića 

(igralište, šetnje, izleti) 

6. Protokol postupaka i mjera nadzora kretanja osoba u vrtiću 

7. Postupanje u slučaju zamjene matičnog odgojitelja 
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8. Postupanje kod primopredaje djeteta 

9. Protokol postupanja kad roditelj ne dođe po dijete u vrtić nakon radnog 

vremena vrtića 

10. Protokol postupanja u slučaju da po dijete u vrtić dođe osoba u 

alkoholiziranom ili drugom neprimjerenom psihofizičkom stanju 

11. Protokol za postupanje u slučaju sukoba s roditeljima, ili pak međusobnog 

sukoba roditelja 

12. Protokol postupanja vrtića u slučaju nasilja odrasle osobe prema odrasloj 

osobi 

13. Protokol postupanja u slučaju provale ili neovlaštenog ulaska u prostore 

vrtića 

14. Metode, postupci ili oblici rada u slučaju nasilja nad djetetom od strane 

odrasle osobe 

15. Protokol postupanja s roditeljima koji su razvedeni ili su u postupku razvoda 

16. Protokol o suradnji s roditeljima 

 

− Rad u vrtiću organiziran je tako da zadovoljava potrebe djece i roditelja. Organizirano 

je ranojutarnje (6-7:30)  i poslijepodnevno (16-17) dežurstvo za roditelje koji duže rade. 

Također, rad u vrtiću organiziran u skladu s epidemiološkim mjerama vezanim  uz  

Covid-19.  

 

− Rad na projektu bio je jedan od oblika integriranog kurikuluma koji je omogućio djetetu 

učenje na prirodan način. Radeći na projektu, promatrajući, pitajući, istražujući i 

poduzimajući određene aktivnosti, te samostalno razmišljajući i zaključujući, dijete je 

širilo svoja znanja do krajnjih granica mogućnosti, aktivirajući pri tome svoje 

potencijale i razvijajući mnoge sposobnosti. Neka su djeca do toga došla spontano, a 

neke su potaknule nenametljive intervencije odgojitelja. Tijekom pedagoške godine 

realizirala se projektna metoda rada u mlađoj i starijoj vrtićkoj skupini na temu KUKCI. 

Projekt je iniciran zbog dječjeg interesa, a nakon razgovora o temi, odlučivanju o cilju 

i zadacima projekta izradio se cjelokupni plan provedbe. Razgovorom se poticalo djecu 

na iznošenje što više ideja o tome kako mogu istražiti postavljeni problem, što sve mogu 

učiniti, tko im može pomoći… Tijekom provođenja projekta bilježili su se ključni 
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dijelovi. Plan projekta stalno se bogatio novim aktivnostima koja su inicirala djeca. 

Mješovita starija vrtićka skupina provodila je sklopove aktivnosti prema specifičnim 

interesima djece za pojedina područja, kao što su dinosauri, životinje, i sl. Jasličke 

odgojne skupine nisu provodile projektnu metodu rada zbog dužeg perioda prilagodbe 

djece na novi prostor, djecu i odgojitelje u sobi dnevnog boravka. 

 

− Odgoj i obrazovanje u vrtiću podrazumijeva jedinstveno, dosljedno i sustavno 

zajedničko odgojno-obrazovno djelovanje odgojitelja i roditelja, s ciljem 

zadovoljavanja djetetovih potreba i stimulacije cjelovitog djetetovog razvoja. 

Partnerstvo roditelja i odgojitelja jedna je od temeljnih programskih zadaća. Vrtić je 

roditeljima prezentiran kao stručna ustanova koja se brine za dobrobit djece te su 

roditelji stekli povjerenje u ustanovu i njene djelatnike, što je pozitivno djelovalo na 

djetetovo prihvaćanje predškolske sredine. Komponente partnerstva su povjerenje, 

iskrenost, otvorenost, objektivnost, tolerancija i sposobnost razmjene informacija. 

Partnerski odnos s roditeljima realizirao se kroz roditeljske sastanke, individualne 

konzultacije, centre za roditelje (panoi), putem mail adresa odgojnih skupina, 

svakodnevnom izmjenom informacija o djeci, a bili su i uključeni prikupljanjem 

slikovnica za odgojne skupine i pedagoško neoblikovanog materijala, te kroz izradu vrta 

u vrtićkom dvorištu. 

 

− Obzirom da smo novootvoreni vrtić, prioritet rada ove pedagoške godine odnosio se na 

ustrojstvo i organizaciju rada, prilagodbu zaposlenika, roditelja i djece. Primarno je bilo 

međusobno upoznavanje odgojitelja, roditelja, djece i zaposlenika, stvaranje ugodnog 

ozračja i kvalitetne klime, uspostavljanje kvalitetnih socio-emocionalnih veza, te 

skeniranje dječjih potreba i navika. Zbog navedenog dodatno bogaćenje odgojno-

obrazovnog programa izletima i predstavama nije realizirano. Jedan od razloga tome 

bili su i izmijenjeni uvjeti rada povezani s COVID-19, koji su još uvijek dobrim dijelom 

godine bili aktualni, te zbog kraćeg provođenja pedagoškog rada jer se vrtić nije otvorio 

s početkom pedagoške godine, već sredinom siječnja. Bogaćenje programa u našem 

slučaju realizirao se posjetom osnovnoj školi, uključivanjem u ekološku akciju, 

posjetom Vatrogasnog društva Rugvica te kroz rad odgojitelja i djece obilježavanjem 

zanimljivih datuma i blagdana, uz provedbu različitih sklopova aktivnosti.  

 



 

30 

 

− Svakodnevno se promišljalo o odgojno-obrazovnoj praksi sa svrhom otvaranja ka 

promjenama i suvremenim načinima rada s djecom. Njegovanje refleksivne prakse 

podrazumijeva da pojedinci istražuju mogućnosti i različite načine djelovanja kao 

odgovore na različita pitanja. Praksom i razmišljanjem o njoj izgrađuju novu teoriju i u 

tom procesu kritički analiziraju svoju i tuđu praksu i aktivnosti koje vode te raspravljaju 

o svojim idejama. Refleksija omogućuje odgojitelju spoznaju odnosa između 

eksplicitnih, ali posebno implicitnih ciljeva svakodnevne prakse vraćanjem na 

pedagošku akciju (materijalna i mentalna aktivnost) nakon što je završila ili čak u 

njenom tijeku. Povratna informacija o provođenju odgojno-obrazovnog rada i njenoj 

kvaliteti dobit će se analizom zadovoljstva kod roditelja i zaposlenika vrtića 

 

Strategije rada kroz sadržaje 

RB SADRŽAJ NOSITELJI 

ZADATKA 

REALIZIRANO 

 

1.  Timsko planiranje i programiranje odgojno-

obrazovnog rada prema potrebama djece, 

odgojitelja, skupina te aktivnostima na razini 

Vrtića 

Ravnatelj 

Stručni tim 

Odgojitelji 

Planiranje i realizacija 

aktivnosti u skladu s 

potrebama djece realizirala se 

tijekom pedagoške godine, 

međutim formiranje 

specifičnih timova planira se 

realizirati u idućoj pedagoškoj 

godini. 

2.  Promišljanje organizacije rada, fleksibilnog 

vremena dolaska i odlaska djece iz vrtića prema 

potrebama djece i roditelja 

Stručni tim 

Ravnatelj 

Odgojitelji 

Tijekom godine 

3. Stvaranje poticajnog okruženja opremanjem 

prostora kreativnim materijalima u cilju slobode 

izbora djece kroz razne aktivnosti 

Odgojitelji 

Stručni tim 

 

Tijekom godine 

4. Pružanje psihološko-pedagoške pomoći svim 

sudionicima odgojno-obrazovnog procesa 

Stručni tim Tijekom godine 

5. Pružanje stručne pomoći i savjetovanje roditelja 

djece s posebnim potrebama kao i osiguravanje 

uvjeta za uključivanje, otkrivanje, procjenu i 

praćenje psihofizičkog razvoja djece 

Stručni tim Tijekom godine 

6. Kreiranje sadržaja rada s djecom na Odgojitelji Tijekom godine 
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kvalitetnijem upoznavanju osnovnih potreba i 

dječjih prava kroz različite projekte i 

svakodnevne životne situacije 

Stručni tim 

7. Osmišljavanje i realizacija suradnje i partnerstva 

s roditeljima 

Odgojitelji 

Stručni tim 

Tijekom godine 

8. Obilježavanje nacionalnih, regionalnih i vjerskih 

blagdana u vrtiću, dana vezanih uz prirodu, 

tradicionalnih običaja i sl. 

Odgojitelji 

Stručni tim 

Tijekom godine 

9. Vođenje dokumentacije o djeci Ravnatelj 

Stručni tim 

Odgojitelji 

Tijekom godine 

10. Izrada individualiziranih programa za djecu s 

teškoćama u razvoju 

Stručni tim 

Odgojitelji 

Tijekom godine 

11. Primjena protokola ponašanja u kriznim 

situacijama 

Ravnatelj 

Stručni tim 

Odgojitelji 

Tijekom godine 

12.  Plan stručnog usavršavanja u i izvan vrtića Ravnatelj 

Stručni tim 

Odgojitelji 

Tijekom godine 

13. Uvođenje odgojitelja pripravnika u rad i 

priprema za polaganje stručnog ispita 

Odgojitelj-

mentor   Stručni 

tim 

Tijekom godine 
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4.1. REALIZACIJA BITNIH ZADATAKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA NA NIVOU 

USTANOVE 

1) Unapređenje i oblikovanje poticajnog materijalnog, socijalnog i vremenskog okruženja u 

funkciji igre i učenja djece kroz primjenu suvremenih znanstvenih spoznaja o djetetovom 

razvoju, učenju i potrebama 

2) Planiranje i praćenje procesa prilagodbe 

3) Razvijanje komunikacije među svim sudionicima odgojno-obrazovnog rada s naglaskom na 

razvijanje partnerskih odnosa odgojitelja i roditelja 

4) Razvijanje i unapređivanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada u funkciji rasta i razvoja 

djetetovih kompetencija pred polazak u školu  

5) Identifikacija i rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 

 

1. Unapređenje i oblikovanje poticajnog materijalnog i socijalnog okruženja u funkciji 

igre i učenja djece kroz primjenu suvremenih znanstvenih spoznaja o djetetovom 

razvoju, učenju i potrebama 

Djeci je tijekom godine bila omogućena sloboda u izboru materijala, partnera za igru i 

prostora, a promišljena i fleksibilna organizacija prostora soba dnevnih boravaka omogućila je 

svakom djetetu da sebe doživi u različitim odnosima s drugom djecom i njihovu međusobnu 

interakciju. Tako su se određivali skupovi akcija djece, njihova varijabilnost i interakcijski 

odnos djeteta prema okolini (razmještaj prostora u kojem se djeca kreću, poticaji, igračke, 

različiti neoblikovani materijali), čime su se stvarali uvjeti za razvoj određenih kognitivnih 

struktura kod djece i ostalih razvojnih područja. Prostori u kojima su boravila djeca bili su 

formirani tako da zadovoljavaju potrebe i interese djece te ih potiču na aktivnosti i istraživanja. 

Centri aktivnosti u SDB-a obogaćivali su se materijalima, od kojih su neki bili izrađeni u 

suradnji s djecom i roditeljima. Za dobrobit djeteta i dopunu obiteljskom odgoju, poticala se 

suradnja s roditeljima i partnerski odnos, kao i među svim čimbenicima odgojno-obrazovnog 

procesa. U radu s djecom i roditeljima, kao i za suradničke međuodnose zaposlenika, poticao 

se suradnički dijalog, te je u svibnju proveden stručni aktiv za njegovanje komunikacijskih 

vještina. Kako je ranije spomenuto da se prostor SDB-a prilagođavao djeci, valja istaknuti da 
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su se prema potrebama djece i njihovim interesima nudili raznovrsni poticaji, a i da su najčešće 

oformljeni centri aktivnosti: centar građenja, obiteljski centar, istraživački centar, likovni 

centar, stolno – manipulativni centar, predčitalački centar. Naime, u starijoj vrtićkoj odgojnoj 

skupini dodatno se formirao frizerski centar gdje su djeca provodila simboličku igru, kao i 

centar dućana, te dramski centar, dok su u mješovitoj starijoj vrtićkoj skupini odgojiteljice 

oformile glazbeni centar, sve u skladu s interesima djece.                                        

 

2. Planiranje i praćenje procesa prilagodbe djece 

Upisi i polazak djece u Vrtić, u ovoj godini je za naš Vrtić, iznimno, započeo u siječnju 

2022. godine. Imajući u vidu osobitosti situacije, pri čemu je odgojno-obrazovni rad započeo 

10. siječnja ove godine, otvaranjem ustanove, trebalo je pomno planirati proces prilagodbe 

osluškujući potrebe djece, roditelja i ostalih odgojno-obrazovnih dionika. S početkom rada 

Vrtića upisano je ukupno 124 djece, što je ujedno bio i ukupan broje djece na prilagodbi 

početkom rada. Od toga bilo je 46 djece jasličke dobi te ukupno 78 djece vrtićke dobi. 

Naknadno je upisano još 3 djece vrtićke dobi (što čini brojku od sveukupno 127 djece). 

Polazak djece u vrtić je značajan izazov za dijete, roditelje, ali i odgajatelje. Neka djeca 

po prvi put su se susrela s dužim odvajanjem od roditelja, ali i djeca koja su prethodno pohađala 

neki drugi vrtić, prilagođavala su se na nove uvjete kao što su promjene odgojitelja, rada i ritma 

dana, prostora te ustanove u cjelini.  

Prije prijema novoupisane djece, stručno razvojna služba uz ravnateljicu istaknula je 

odgojiteljicama njihovu ulogu u socio-emocionalnoj prilagodbi djeteta, načinima olakšavanja 

prilagodbe djeci, pri čemu je psihologinja izradila i pisane naputke i preporuke vezane uz prvi 

dan u vrtiću. Odgojiteljice su također bile upoznate s ritmom procesa prilagodbe pri čemu je 

pedagoginja, uz ravnateljicu i psihologinju, izradila za svaku odgojnu skupinu podsjetnik ritma 

i rasporeda dolaženja djece, pri čemu se uvažavala postupnost u dolaženju djece u skupinu kako 

bi se izbjegao veliki broj djece koja u skupini borave po prvi puta (uz roditelje). Za djecu s 

teškoćama u razvoju, dogovoren je s roditeljima da njihov polazak u vrtić započne  dva tjedna 

kasnije, nakon što druga djeca prođu određeni period prilagodbe i njihove emocionalne reakcije 

budu manjeg intenziteta, kako se djeca s teškoćama ne bi dodatno opteretila. Također, taj period 

je omogućio dodatnu pripremu odgojiteljica te mogućnost posvećivanja više vremena toj djeci 

i roditeljima po njihovom dolasku u skupinu. Svi roditelji su prihvatili prijedlog. 
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Prije početka polaska djece u vrtić, održani su plenarni roditeljski sastanci na razini 

svake odgojne skupine, na kojima su roditelji bili upoznati s informacijama o ustanovi, tj. 

organizaciji rada, ritmu dana, obvezana i pravima roditelja te osobitostima procesa prilagodbe, 

pri čemu je psihologinja izradila i letak za roditelje o polasku djece u jaslice/vrtić. Upoznavanje 

roditelja s radom ustanove, uspostava i gradnja početnog odnosa s roditeljima bila je jedna od 

značajnih zadaća ustanove, budući da se radi o novootvorenom vrtiću. Roditeljske sastanke 

održale su ravnateljica, stručno-razvojna služba te zdravstvena voditeljica. Prilikom 

organiziranja i održavanja roditeljskih sastanaka osobita briga posvetila se i poštivanju 

epidemioloških mjera, osiguravajući prostorne uvjete, fizičku distancu i ostale mjere u 

sprečavanju širenja zaraze povezane s virusom COVID-19. 

Budući da je roditeljeva prisutnost tijekom prilagodbe djeteta značajna u olakšavanju 

prilagodbe djeteta na vrtić; tijekom procesa prilagodbe osiguran je boravak roditelja s djetetom 

u prvih dva dana boravka djeteta u odgojnoj skupini, a u skladu s aktualnim epidemiološkim 

mjerama vezanih uz COVID-19. Roditelji su mogli boraviti s djetetom u skupini 15 minuta, 

poštujući mjere dezinfekcije ruku i prostora, fizičke distance, provjetravanje prostora i nošenja 

zaštitnih maski. Dužina boravka djeteta u skupini postupno se povećavala, usklađivala s 

reakcijama djeteta i mogućnostima roditelja.  

Prije dolaska djece u odgojne skupine, odgojitelji su pripremili raznovrsne poticaje za 

djecu, osmislili prostor i centre aktivnosti kako bi se djeca potakla na igru i istraživanje.  

Tijekom razdoblja prilagodbe, stručno-razvojna služba pružala je kontinuiranu podršku 

odgojiteljicama usmenim konzultacijama, refleksijom na dosadašnju prilagodbu te boravkom u 

odgojnoj skupini. Također, odgojiteljice su kontinuirano roditeljima prenosile informacije 

usmenim putem o tijeku prilagodbe djeteta. 

Prilagodba djece praćena je od strane odgojiteljica te opažanjem djece od strane stručno-

razvojne službe. 

Primijenjen je Protokol o praćenju prilagodbe, koje su odgojiteljice ispunjavale. Putem 

protokola praćeni su pokazatelji prilagodbe kod djece do 30. dana od polaska djeteta u vrtić te 

ponašanja roditelja tijekom procesa prilagodbe.  
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Rezultati praćenja prilagodbe pokazuju sljedeće: 

Vrsta prilagodbe djeteta procijenjena putem Protokola, opservacijama u skupinama i uvidom 

u pedagošku dokumentaciju (N=127) 

 VRSTA PRILAGODBE 

Dob djeteta Laka prilagodba Srednje teška Teška 

Jaslice 27 14 5 

Vrtić 64 15 2 

Ukupno 91 29 7 

 

Rezultati praćenja prilagodbe djece jasličke dobi pokazuju: 

− prilagodba je u jasličkim skupinama trajala od 2 do 30 dana, u najvećem broju djeca su se 

prilagodila za 10 dana 

− odgojiteljice su procijenile da je za 58.7% djece jasličkih skupina proces prilagodbe bio 

lagan, za 30.4% djece srednje teška, a za 11% teška 

− roditelji su uglavnom boravili 2 dana u odgojnoj skupini s djetetom 

− najčešća je bila pojavnost emocionalnih reakcija djece jasličke dobi tijekom procesa 

prilagodbe i to plač, od ostalih oblika ponašanja često se javljalo i odbijanje hrane, 

pretjerana vezanost za odgojitelje, otežano uspavljivanje, protestiranje ili odbijanje 

zahtjeva, odbijanje kontakta s drugom djecom te grčevito držanje prijelaznog objekta. 

− razlozi koji su otežali prilagodbu odnose se na prekide prilagodbe zbog bolesti, osobine 

djeteta (temperament, ličnost), kvalitetu obiteljskog odgoja te odnos roditelja prema djetetu 

tijekom procesa prilagodbe (npr. pretjerana zabrinutost glede djetetove prilagodbe, 

pretjerana brižnost prema djetetu – dugo opraštanje i sl.)  

− praćenjem ponašanja roditelja tijekom prilagodbe od strane odgojiteljica putem Protokola 

podaci ukazuju da su roditelji imali realna očekivanja u odnosu na prilagodbu djeteta, 

pokazivali su razumijevanje, strpljenje i spremnost na suradnju. U odnosu na dijete 

pokazivali su razumijevanje za djetetove probleme i pružali podršku djetetu, a u odnosu na 

odgojitelje roditelji su iskazivali povjerenje na način da su otvoreno i primjereno 

komunicirali s odgojiteljima te se pridržavali dogovorenih pravila 
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− troje roditelja iskazivalo je pretjeranu zabrinutost glede prilagodbe djeteta, petero ih je 

iskazivalo pretjeranu brižnost prema djetetu (dugo se opraštao od djeteta, popuštao 

zahtjevima djeteta ili stalno pitao za probleme), dok je prema procjenama jedan roditelj 

iskazivao pretjeranu zahtjevnost u odnosu odgojitelje 

 

Rezultati praćenja prilagodbe djece vrtićke dobi pokazuju: 

− prilagodba je u vrtićkim skupinama trajala od 2 do 30 dana, u prosjeku je trajala 12 dana, a 

najveći broj djece prilagodilo se već za 2 dana. Djeca vrtićke dobi vjerojatno su se vrlo brzo 

prilagodila, budući da je većina djece prethodno pohađala vrtić te se većina djece poznavalo 

od ranije. Dakako ne treba ni zanemariti utjecaj dobi djece, budući da istraživanja ukazuju 

na to da se trajanje procesa prilagodbe smanjuje porastom djetetove dobi 

− odgojiteljice su procijenile da je za 79% djece vrtićkih skupina proces prilagodbe bio lagan, 

za 18.5% djece srednje teška, a za 2.5% teška 

− roditelji su uglavnom boravili 2 dana u odgojnoj skupini s djetetom 

− najčešće reakcije djece vrtićke dobi tijekom procesa prilagodbe bile su inhibirano ponašanje 

(pretjerano mirno/pasivno ponašanje, nezainteresiranost za okolinu), potom otežano 

uspavljivanje, plač, odbijanje hrane, odbijanje kontakta s drugom djecom, protestiranje ili 

odbijanje zahtjeva 

− razlozi koji su otežali prilagodbu odnose se na neredovit dolazak djeteta u dječji vrtić ili 

prekide prilagodbe zbog bolesti, osobine djeteta (temperament, ličnost), stresne ili 

otežavajuće životne uvjete djeteta, kvalitetu obiteljskog odgoja te nedosljednost roditelja  

− praćenjem ponašanja roditelja tijekom prilagodbe od strane odgojiteljica putem Protokola 

podaci ukazuju da su roditelji imali realna očekivanja u odnosu na prilagodbu djeteta, 

pokazivali su razumijevanje, strpljenje i spremnost na suradnju. U odnosu na dijete 

pokazivali su razumijevanje za djetetove probleme i pružanje podrške djetetu, a u odnosu 

na odgojitelje roditelji su uglavnom iskazivali povjerenje na način da su otvoreno i 

primjereno komunicirali s odgojiteljima te se pridržavali dogovorenih pravila 

− tijekom procesa prilagodbe djece podaci pokazuju da je devetero roditelja pokazivalo 

pretjeranu brižnost prema djetetu (npr. dugo opraštanje, popuštanje zahtjevima djeteta, 

stalno ispitivanje o problemima), kod četvero roditelja komunikacija na relaciji roditelj-

odgojitelj bila je suzdržana, troje roditelja iskazivalo je pretjeranu zahtjevnost u odnosu na 
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odgojitelje (traženje posebnih uvjeta, privilegija i sl.), dvoje roditelja je pokazivalo 

pretjeranu brigu glede prilagodbe djeteta, a prisutna je bila i indiferentnost roditelja ili 

manjak razumijevanja za djetetove potrebe i pružanje podrške djetetu u dva slučaja  

 

Sljedeće pedagoške godine nastavit ćemo pratiti proces prilagodbe na vrtić kako bismo u 

što većoj mjeri olakšali prilagodbu djeci koja se uključuju u ustanovu te razvijali adekvatne 

načine odgovaranja na specifične potrebe djece tijekom tog perioda, ali i olakšali taj proces 

svim uključenim stranama. 

 

3. Jačanje suradnje i komunikacijskih vještina odgojitelja u radu s roditeljima te 

stvaranje partnerskih odnosa među odgojno-obrazovnim djelatnicima 

Bitna zadaća našeg vrtića je razvoj kulture otvorene, primjerene i kontinuirane 

komunikacije na relaciji odgojitelj-roditelj te među svim odgojno-obrazovnim djelatnicima, ali 

i ostalim djelatnicima vrtića. Cilj nam je navedenu zadaću kontinuirano razvijati kako bi se 

podigla kvaliteta djelovanja vrtića. 

U skladu s time tijekom pedagoške godine su se putem različitih aktivnosti nastojale 

jačati komunikacijske vještine odgojitelja u odnosu prema roditeljima, ali i djeci; nastojali su 

se graditi suradnički i partnerski odnosi s roditeljima te jačati međusobna podrška u odgojno-

obrazovnom radu među odgojiteljima. 

S ciljem razvoja komunikacijskih vještina odgojitelja koji aktivno pristupa komunikaciji 

s roditeljima, izgrađuje suradnički i partnerski odnos te gradi osjećaj povjerenja, psihologinja 

je provela radionicu za odgojitelje pod temom „Komunikacijske vještine“. Radionica se 

usmjerila na prepreke uspješnoj komunikaciji i temeljne komunikacijske vještine (vještine 

prenošenja i primanja poruka), pri čemu je naglasak bio na primjeni stečenih znanja putem 

primjera, a sve kako bi se istražili putovi prema suradnji s roditeljima i djecom. 

Tijekom pedagoške godine odgojitelji su poticani na kontinuiranu razmjenu informacija 

s roditeljima. U tu svrhu bilo je potrebno definirati primjerene načine posredne komunikacije s 

roditeljima. Odgojitelji su ostvarivali razmjenu informacija s roditeljima putem elektroničke 

pošte (e-maila) na razini svake odgojno-obrazovne skupine. Tjedno su uređivani kutići za 
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roditelje te su se kontinuirano izlagali radovi djece na panoe, kako bi roditelji mogli pratiti 

odgojno-obrazovni rad skupine i razvoj svoje djece.  

Odgojitelji su ostvarivali i kontinuiranu neposrednu komunikaciju s roditeljima. Na 

razini svake odgojne skupine organizirani su roditeljski sastanci uživo, nakon što su to aktualne 

epidemiološke mjere dozvolile (pri čemu su se poštivale osnovne epidemiološke mjere na 

snazi). Također, odgojitelji su poticani u provođenju individualnih razgovora s roditeljima, kao 

važnim alatom uspostavljanja odnosa povjerenja i suradnje s roditeljima, pri čemu se ne čeka 

pojava problema, nego se proaktivno pristupa. Sve navedene aktivnosti provođene su s ciljem 

kontinuiranog informiranja roditelja o radu odgojno-obrazovne skupine, ponašanju i razvojnom 

napretku djeteta, njegovim jakim stranama te područjima u kojima je dijete potrebno dodatno 

poticati.  

Stručno razvojna služba, zdravstvena voditeljica te ravnateljica također su bile 

uključene u planiranje i realiziranje roditeljskih sastanaka određenih skupina, ovisno o 

iskazanim potrebama te su roditeljima dijeljeni leci kojima ih se informiralo o značajnim 

područjima od interesa. 

Osobit pristup stvaranju suradničkog i partnerskog odnosa s roditeljima ostvarile su  

odgojne skupine „Vjeverice“ te „Vidrice“. Navedene skupine ostvarile su aktivnu uključenost 

roditelja u rad odgojne skupine putem projekta „Kukci“ i „Livada“, pri čemu je organizirano i 

zajedničko druženje gdje su djeca i roditelji obiju skupina dali svoj doprinos u izradi „Kvadrata 

prirode“ u vanjskom prostoru vrtića kroz izradu ogradice, hotela za kukce i sadnjom cvijeća. 

Također, sve odgojne skupine su organizirale završno druženje s roditeljima, s ciljem jačanja 

pozitivnih odnosa s roditeljima.  

Između samih odgojno-obrazovnih djelatnika poticala se suradnja u ostvarivanju 

odgojno-obrazovnog rada. Tako je ostvarena i suradnja dviju skupina „Vjeverica“ i „Vidrica“ 

u planiranju i realizaciji već spomenutih projekata „Kukci“ te „Livada“. Tijekom pedagoške 

godine pedagoginja je održala radne sastanke s odgojiteljicama pri čemu ih je poticala na 

zajedničko promišljanje i planiranje rada. 

U narednoj godini potrebno je nastaviti razvoj kompetencija odgojitelja u stvaranju 

suradničkih i partnerskih odnosa s roditeljima putem predavanja i/ili radionica, upućivanjem na 

relevantnu stručnu literaturu i sl.  
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Također je u narednom razdoblju potrebno planirati aktivnosti i metode rada s ciljem 

jačanja suradničkih odnosa među odgojno-obrazovnim djelatnicima kako bi se podizala 

kvaliteta odgojno-obrazovnog djelovanja svakog pojedinca. 

Na kraju, potrebno je planirati i provoditi učestalije aktivnosti aktivnog uključivanja 

roditelja u odgojno-obrazovni proces na razini više odgojnih skupina. 

 

4. Razvijanje i unapređivanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada u funkciji rasta i 

razvoja djetetovih kompetencija pred polazak u školu 

U pedagoškoj godini 2021./2022. odgojno-obrazovni rad s djecom pred polazak u školu 

bio je organiziran u jednoj odgojnoj skupini. Ukupno je bilo 11 djece koja u narednoj 

pedagoškoj godini polaze u školu. S navedenom djecom je u sklopu redovnog cjelodnevnog 

odgojno-obrazovnog procesa pojačano rađeno u razvoju kompetencija važnih za početno 

školovanje. 

Prema Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (2014) osnovna je zadaća 

programa predškole razvijanje i unapređivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih 

potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. 

Shodno tome, priprema djeteta za polazak u školu uključivala je rad na svim aspektima razvoja 

djeteta. 

Planirani su i oblikovani uvjeti za stjecanje raznolikog iskustva te su provedene različite 

aktivnosti na djeci zanimljiv i neposredan način, potaknuto je istraživanje, promišljanje i 

rješavanje problema. U tu svrhu provođeni su različiti sklopovi aktivnosti kojima su djeca 

stjecala nova znanja i vještine (npr. „Pravila skupine“, „Godišnja doba“, „Boje“, „Geometrijski 

oblici“, „Emocije“, „Prvi dan proljeća“, „Kukci“, „Zdrava prehrana“ i dr.) Sudjelovali su u 

GLOBE radionici održanoj od strane učenika OŠ Rugvica, usvajali su slova abecede, 

vremenske i prostorne odnose, snalaženje u prometu, a provodile su se i druge aktivnosti 

tijekom redovnog programa, uz korištenje suvremenih didaktičkih pomagala kroz igru). Kako 

bi se unaprijedio odgojno-obrazovni rad, dodatno se nabavljala didaktika u skupini, koja je 

omogućavala djeci stjecanje važnih znanja i vještina na njima privlačan način. Djeca su se 

tijekom godine rado služila didaktičkim sredstvima u skupini, samostalno birajući aktivnosti od 

interesa.  
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Utjecalo se na razvoj hotimične pažnje, na sposobnost uočavanja detalja, opažanja i 

promatranja, na razvoj socio-emocionalne inteligencije (regulacija emocija, rješavanje 

problema), stvaranje pozitivne slike o sebi, unaprjeđivale su se psihomotoričke vještine, 

predčitalačke i predmatematičke. Stvorile su se radne i higijenske navike, te su se poticali 

pozitivni stavovi prema školi i učenju.  

Osim odgojitelja u odgojnoj skupini, stručna služba vrtića je provodila  aktivnosti u 

odnosu na djecu pred polazak u školu.                                           

U ODNOSU NA DIJETE 

− izrađen je popis djece školskih obveznika te su prikupljeni anamnestički podaci o djeci  

− psihologinja i pedagoginja pojačano su radile s djecom koja su školski obveznici, grupno, 

u skupini na poticanju kompetencija važnima za početak školovanja, a osobito s djecom 

koja su pokazivala slabije razvijene vještine 

− psihologinja je provela testiranje djece školskih obveznika 

U ODNOSU NA ODGOJITELJE 

− provođena je kontinuirana suradnja odgojiteljima u radu s djecom koju je potrebno 

dodatno poticati 

− konzultacije o poticanju određenih djetetovih kompetencija 

− konzultacije i povratne informacije odgojiteljima o spremnosti djeteta za školu, nakon 

provedenog testiranja  

− suradnja u planiranju posjete djece školskih obveznika OŠ Rugvica 

U ODNOSU NA RODITELJE 

Psihologinja je: 

− provodila individualne razgovore s roditeljima o spremnosti djeteta za školu, nakon 

provedenog testiranja i kontinuirano po potrebi 

− provodila individualno savjetovanje roditelja o načinima poticanja pojedinih područja 

kod djeteta za koje je utvrđeno da su slabije razvijena 

− izradila pisane materijale za roditelje (letke, tekst na web stranici vezano uz spremnost 

djeteta za školu i kako ju poticati) 
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− provela roditeljski sastanak na temu spremnosti za školu 

− izrađivala mišljenja o djetetovoj spremnosti za školu, po zahtjevu roditelja 

U ODNOSU NA LOKALNU ZAJEDNICU 

− pedagoginja je organizirala posjet djece školskih obveznika Osnovnoj školi Rugvica 

− pedagoginja, psihologinja te ravnateljica ostvarile su pozitivnu suradnju sa stručnim 

timom OŠ Rugvica te ravnateljem 

− ostvarena je suradnja s profesorima i učenicima OŠ Rugvica u sklopu GLOBE projekta 

− ostvarena je suradnja s Vatrogasnom zajednicom u Rugvici 

 

Jedna od bitnih zadaća stručno-razvojne službe u odnosu na djecu u godini pred školu, 

bila je utvrđivanje djetetove spremnosti za polazak u školu. U pedagoškoj godini 2021./2022. 

bilo je ukupno 11 djece pred polazak u školu. Niti jedno dijete nije dobilo odgodu školovanja, 

a prijevremenih upisa također nije bilo. Spremnost djece za školu, procjenjivala je psihologinja 

te su testiranjem bila obuhvaćena sva djeca. Testiranja su provedena početkom ožujka Testom 

spremnosti za školu (TSŠ), a procjenjivana je i opća informiranost djece (znanja o sebi i svijetu 

oko njih), pažnja, socio-emocionalni razvoj te fonološka svjesnost (prepoznavanje prvog i 

zadnjeg glasa u riječi, glasovna analiza i sinteza). 

Rezultati testiranja su pokazali: 

− slabije razvijenu fonološku svjesnost imalo je 6 djece (54,5%) 

− slabije razvijenu pažnju (zadržavanje pažnje) imalo je 1 dijete 

− emocionalne ili socijalne smetnje (nesigurnost, anksioznost, pretjerana zaigranost) 

pokazivalo je 2 djece (18%) 

− slabije razvijene grafomotoričke vještine imalo je 2 djece (18%) 

 

Nakon provedenog testiranja roditelji su imali mogućnost informiranja o rezultatima testiranja 

putem individualnih konzultacija ili telefonski. Održano je ukupno 5 individualnih konzultacija 

(45,4%), a ostali roditelji su o rezultatima testiranja obaviješteni usmeno, kraćim povratnim 

informacijama. Na konzultacijama roditelji su dobili i naputke kako jačati pojedine vještine kod 
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djeteta. Izrađeno je ukupno 3 mišljenja predškolske ustanove o djetetu radi upisa u osnovnu 

školu, na zahtjev roditelja.  

S obzirom na rezultate testiranja djece, odgojiteljima su također dane smjernice o 

poticanju pojedinih vještina te su osigurani dodatni materijali za rad u skupini (npr. dodatni 

radni listovi za razvoj grafomotoričkih vještina – Predvježbe pisanja, Philipps, S.). Imajući u 

vidu slabije razvijenu fonološku svjesnost, koja je bila prisutna kod čak polovice 

„predškolaraca“, u skupini se s djecom dodatno radilo na razvijanju predčitalačkih vještina te 

je osigurana stručna literatura za poticanje navedene vještine (Psihologija čitanja od motivacije 

do razumijevanja uz radnu bilježnicu, Čudina-Obradović, M.). Jedan od mogućih razloga 

slabije razvijene fonološke svjesnosti kod djece je što su po testiranju djeca pohađala vrtić tek 

2 mjeseca (početak rada bio je 10. siječnja), pri čemu su djeca došla iz različitih predškolskih 

ustanova, a neka do tada nisu polazila vrtić. 

 

5. Identifikacija i rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 

Djeca s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama zahtijevaju posebni odgojno-

obrazovni pristup kako bi razvili svoje potencijale. Kako bismo ostvarili navedeno, provođeni 

su sljedeći poslovi i zadaće: 

1) Identifikacija djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama  

Primjenom i analizom inicijalnih upitnika novoprimljene djece započela je identifikacija 

djece s posebnim potrebama. Stručno-razvojna služba je provela inicijalne razgovore s 

roditeljima i djecom za koju je temeljem ispunjenog inicijalnog upitnika i/ili priloženom 

dodatnom dokumentacijom utvrđeno postojanje određenih razvojnih odstupanja te kada je 

procijenjeno da je neophodna priprema materijalnog okruženja. Zbog aktualnih epidemioloških 

mjera radi suzbijanja širenja virusa COVID -19 u tom razdoblju (siječanj 2022.) razgovori su 

provedeni samo s navedenim roditeljima i djecom, uz poštovanje svih propisanih mjera. 

U siječnju 2022. provedena su tako samo 9 inicijalna razgovora s roditeljima uz prisutnost 

djeteta (u upisnom roku za 2021./2022. godinu). Za ostalu novoupisanu djecu nisu obavljeni 

inicijalni razgovori. Tijekom pedagoške godine provedena su 2 dodatna inicijalna razgovora 
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zbog naknadnog uključivanja djece u vrtić, a koja su u riziku zbog nastupa nepovoljnih 

obiteljskih situacija. 

Identifikacija se dalje provodila praćenjem djece u odgojnim skupinama u suradnji s 

odgojiteljima, stručno-razvojnom službom te roditeljima.  

 

Poslovi i zadaće koji su se provodili u svrhu identifikacije djece s posebnim odgojno-

obrazovnim potrebama su sljedeće: 

Poslovi i zadaće Vrijeme realizacije 

− primjena i analiza inicijalnog upitnika 

novoprimljene djece 

− ostvareno tijekom prosinca 

2021. i siječnja 2022.  

− opažanje djece u odgojnim skupinama 
− kontinuirano tijekom pedagoške 

godine 

− komunikacija s odgojiteljima i roditeljima radi 

prikupljanja podataka o djeci 

− kontinuirano tijekom pedagoške 

godine 

− praćenje razvojnog statusa djece prema 

razvojnim područjima i cjelini 
− ostvareno u svibnju 2022. 

− evidentiranje odstupanja u razvoju djece 
− kontinuirano tijekom pedagoške 

godine 

− testiranje djece, osobito u sklopu procjene 

zrelosti za školu 

− kontinuirano te osobito tijekom 

ožujka 2022. 

− prikupljanje podataka dobivenih u sklopu 

pregleda/tretmana u vanjskim ustanovama 

− kontinuirano tijekom pedagoške 

godine 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

U ovoj pedagoškoj godini ukupno je 15 djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 

Grafikon: Prikaz broja djece s posebnim potrebama s obzirom na vrstu teškoće u pedagoškoj 

godini 2021./2022. 

 

 

Od ukupnog broja djece s utvrđenim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama: 

− 2 djece posjeduje Nalaz i mišljenje vještaka od strane HZZO-a 

− 6 djece uključeno je u tretmane izvan ustanove  

− 1 dijete je samo u praćenju u nadležnim vanjskim ustanovama (bez tretmana) 

− 2 djece u procesu je timske procjene u nadležnim vanjskim ustanovama 

− 2 djece upućeno je na potrebu dijagnostičke obrade i/ili tretmana izvan ustanove 

Faktori rizika povezani s okruženjem djeteta (rastava, smrt roditelja, udomljenje, drugi 

nepovoljni uvjeti u okruženju djeteta) 

Kod 4 djece postoje faktori rizika u njihovom okruženju, radi kojih je ustanovljena 

potreba praćenja, dodatnog poticanja unutar odgojne skupine ili uključenosti u tretman izvan 

ustanove.  

Dodatno kod 2 djece prisutni su faktori rizika povezani s okruženjem djeteta (rastava 

braka, udomljenje) uz postojanje drugih razvojnih teškoća. Također, u praćenju od strane vrtića 
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su 2 djece koja pokazuju određene probleme u ponašanju, a nije provedena dijagnostika u 

vanjskim ustanovama, niti su uključena u tretman izvan ustanove. 

Nadalje, s ciljem utvrđivanja razvojnog statusa djece, psihologinja je za sve odgojne 

skupine pripremila liste karakteristika psihofizičkog razvoja po dobnim skupinama. Rezultati 

praćenja omogućavaju poticanje razvoja ovisno o dobivenim rezultatima, a između ostalog su 

važan izvor informacija o djeci. Tako dobiveni podaci od koristi su u uočavanju odstupanja ili 

kašnjenja u razvoju u određenim područjima razvoja. Ove pedagoške godine provedene su 

procjene od strane odgojitelja putem razvojnih listi za utvrđivanje psihofizičkog razvoja samo 

u jednoj točci mjerenja. Iduće pedagoške godine planira se provođenje utvrđivanja razvojnih 

karakteristika djece putem razvojnih listi na tromjesečnoj bazi u listopadu, siječnju i travnju. 

Procijenjeni pokazatelji psihofizičkih karakteristika odnosili su se na tjelesni i psihomotorni 

razvoj, govorni razvoj, socio-emocionalni razvoj te spoznajni razvoj.  

Tablica. Rezultati praćenja psihofizičkog statusa djece  

Odgojna 

skupina 

Dob 

djece 

Tjelesni i 

psihomotorni 

razvoj 

Razvoj govora Spoznajni razvoj 

Socio-

emocionalni 

razvoj 

  odstupa sukladno 

dobi 

odstupa sukladno 

dobi 

odstupa sukladno 

dobi 

odstupa sukladno 

dobi 

1. 1-2 1 20 3 18 2 19 0 21 

2. 2-3 0 25 4 21 1 24 1 24 

3. 2-4 2 25 4 21 4 21 1 24 

4. 4-5 0 26 4 22 0 26 1 25 

5. 5-7 1 27 2 26 2 26 2 26 

Ukupno 
4 

(3.15%) 

123 

(96.85%) 

17 

(13.6%) 

108 

(86.4%) 

9 

(7.2%) 

116 

(92.8%) 

5 

(4%) 

120 

(96%) 
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* prikazani su rezultati procijenjenog psihofizičkog razvoja djece od strane odgojiteljica 

putem razvojnih listi u mjesecu svibnju 

Navedene procjene psihofizičkog razvoja djece putem razvojnih lista smjernice su za 

koju djecu je potrebno sustavno praćenje te potom po potrebi i upućivanje na dijagnostičku 

obradu u vanjskim institucijama, ali i za poticanje djece u odgojnoj skupini i/ili individualni 

rad. U narednoj pedagoškoj godini, kada će biti moguće provođenje razvojnog statusa djece od 

strane odgojitelja putem razvojnih lista na tromjesečnoj bazi, planira se korištenje dobivenih 

podataka za planiranje razvojnih zadaća, aktivnosti i metoda rada te materijalnih uvjeta u 

odgojnim skupinama. 

U narednoj pedagoškoj godini potrebno je sustavno raditi na probiru i identifikaciji 

djece s potencijalnim, prolaznim i trajnim teškoćama te osmišljavati i provoditi grupni ili 

individualni rad, kada se procjeni da bi takav oblika rada bio koristan. 

Ove pedagoške godine, stručni tim, a osobito psihologinja je provodila rad s djecom 

neposredno u skupini koje dijete s iskazanim teškoćama polazi ili individualno u kabinetu. 

U identifikaciji značajni su i rezultati ispitivanja djece u godini pred školu, pri čemu se  

ispituje djetetova spremnost za školu. Sva djeca koja su školski obveznici sljedeće pedagoške 

godine prolaze ispitivanje te ono može dati informacije o prisutnosti određenih poteškoća, a 

koje do tada nisu uočene ili se nisu manifestirale. Vrlo se često događa da se kod djece tek 

polaskom u školu, gdje su zahtjevi spram djeteta veći i složeniji, uoče određena odstupanja u 

razvoju, odnosno specifične teškoće u učenju ili ponašanju. Provođenjem ispitivanja djece pred 

njihov polazak u školu, osobito standardiziranim psihodijagnostičkim testovima, moguće je na 

vrijeme identificirati potencijalne teškoće i/ili poticati razvoj određenih vještina za koje se 

utvrdi da su slabije razvijene, a po potrebi se djecu upućuje na dodatnu obradu u vanjske 

ustanove. U ovoj pedagoškoj godini ispitani su svi predškolarci, pri čemu su utvrđena i područja 

koja treba dodatno poticati. Ove godine niti jedno dijete nije dobilo odgodu početka školovanja. 

Podaci o djeci s uočenim teškoćama, prikupljeni temeljem različitih izvora i načina 

objedinjavali su se s ciljem osmišljavanja odgovarajućih postupka rada s djecom (prilagodba 

odgojno-obrazovnog rada, neposredni rad, dodatna obrada). 
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2. Postupci u odnosu na djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 

Za djecu koja pokazuju određene teškoće procijenjena je potreba, opravdanost i mogućnost 

provođenja posebnih strategija rada, te su osmišljeni i provođeni individualizirani programi 

rada. Individualizirani odgojno-obrazovni programi mjera su poticanja djece koja iskazuju 

potrebu za posebnim oblicima i postupcima rada u skupini. Pri tome se planovi razrađuju u 

svrhu poticanja socio-emocionalnog razvoja, spoznajnog, govorno-jezičnog te 

psihomotoričkog razvoja te zadovoljavanja specifičnih potreba djece. Ove pedagoške godine 

izrađeno je 4 individualiziranih odgojno-obrazovnih programa. Stručno razvojna služba je u 

suradnji s odgojiteljima i roditeljima osmislila i provodila individualizirane planove u skladu s 

razvojnim prioritetima. U skupini su poticane socio-emocionalne vještine djece, briga o sebi, 

samostalnost, jačala se grupna kohezija, poticalo se prihvaćanje različitosti, poželjna ponašanja 

te su se nepoželjna nastojala smanjiti ili otkloniti, poticala se gruba i fina motorika, spoznaja te 

jezične i komunikacijske sposobnosti, a izrađene su i smjernice za poticanje razvoja kod kuće.  

Roditeljima sve djece s individualiziranim programima te prema potrebi i drugim 

roditeljima čija su djeca pokazivala prolazne ili trajne teškoće, pružana je individualna stručna 

podrška. Roditelji su informirani o eventualno uočenim teškoćama/potrebama djeteta na 

individualnim sastancima. Provođena su savjetovanja o primjerenim načinima poticanja i 

potrebi ujednačavanja odgojnih postupaka unutar same obitelji i/ili s vrtićem. Kontinuirano su 

se razmjenjivale informacije o osobitostima djetetova ponašanja u vrtiću i kod kuće te o 

djetetovom napretku, a prema potrebi preporučivala se obrada djeteta u specijaliziranim 

ustanovama.  

U radu s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, stručno razvojna služba bila 

je uključena i u rad sa samim odgojiteljima. Pružana je stručna podrška u odgojno-obrazovnom 

procesu, održavane su usmene konzultacije vezane uz pristup ophođenja s djetetovim 

problemima i teškoćama. Također, pružena je podrška u planiranju primjerenih metoda i oblika 

rada s djecom. Prema potrebi je s djecom provođen individualni rad od strane stručno razvojne 

službe. 

Ove pedagoške godine nije provedena identifikacija potencijalno darovite djece iz nekoliko 

razloga. Vrtić je započeo radom polovicom siječnja 2022. godine, pri čemu je naglasak u prvom 

redu, kao novootvorene ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, bio na prilagodbi 

te izgradnji i uspostavi kvalitetnih odnosa na relaciji dijete-odgojitelj-roditelj, kao i stvaranju 
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pozitivne odgojno-obrazovne klime u odgojnim skupinama i ustanovi u cjelini. S druge strane, 

u nedostatku primjerenih psihodijagnostičkih instrumenata za procjenu intelektualnih 

sposobnosti djece, kako ne bi došlo do pogrešne identifikacije, odlučeno je navedenu zadaću 

početi provoditi od iduće pedagoške godine. Planira se nabava dodatnih psihodijagnostičkih 

instrumenata, koji bi osim trenutno dostupnih u ustanovi, nadopunili postojeće testove i 

omogućili adekvatno ispunjavanje postavljene zadaće.  

 

PROGRAMI KOJI SE PROVODE U VRTIĆU: 

1. REDOVITI 10-SATNI PROGRAM 

Redoviti program namijenjen je djeci od navršene prve godine do polaska u školu, a 

provodio se kroz cjelodnevni vrtićki i jaslički program. Redoviti 10-satni program za djecu od 

12 mjeseci do polaska u  osnovnu školu proveden  je u 5 odgojnih skupina s ukupno 124 djece 

(u periodu od 10.1. 2022. ), a  do 31.8.2022. došlo je do promjena broja upisane djece, te je 

tijekom pedagoške godine  upisano još troje djece. Općina Rugvica sufinancirala je plaćanje 

programa. 

Postavljeni cilj redovitog desetosatnog programa koji se veže za poticanje cjelokupnog 

razvoja djeteta realizirao se svakodnevno ponuđenim poticajima, praćenjem interesa djece 

provođenjem sklopova aktivnosti, projektnim pristupom učenju, dokumentiranjem, suradnjom, 

evaluacijama. Nadalje, unapređivanje odgojno-obrazovne prakse u svim segmentima potaknulo 

se obradom stručnih tema, kroz Odgojiteljska vijeća, refleksivnu praksu, kroz interni stručni 

aktiv, radne dogovore, radionicu vanjskog suradnika i kroz ostvarene oblike stručnog 

usavršavanja izvan vrtića. Planirane zadaće, metode rada i ciljani obrazovni ishodi  redovitog 

programa realizirali su se kroz svakodnevne aktivnosti u odgojnim skupinama. Tematske 

cjeline nisu bile strogo strukturirane, već su se mijenjale i provodile u korist djeteta. Tijekom 

godine u odgojnim su se skupinama planirale pa tako i provodile aktivnosti za individualni rad, 

rad u manjim grupama i za cijelu skupinu, a promjenama socioloških oblika rada omogućile su 

se razne interakcije. 
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Mlađa jaslička skupina 

− U skupinu Bubamare ukupno je upisano 21 dijete, od čega 11 dječaka i 10 djevojčica. Na 

samom početku rada bilo je upisano 17 djece, ali je jedna djevojčica prebačena u skupinu 

mješovitu jasličku. Naknadno se upisuje još 5 djece, od toga 1 dječak i 4 djevojčice. 

Prosječni broj dolazeće djece je 18. Djeca su u dobi od 12 do 24 mjeseca, a najčešća dob je 

18 mjeseci. Prema potrebama i interesu djece mijenjali su se centri aktivnosti. Mijenjajući 

raspored namještaja i centara aktivnosti u sobi dnevnog boravka djeca su znatiželjno 

istraživala i otkrivala nove poticaje. 

− Ciljevi odgojno obrazovne skupine odnosili su se prvenstveno na prilagodbu djece na novi 

prostor i odgojiteljice, socio-emocionalni razvoj i upoznavanje s roditeljima.  S obzirom na 

početak rada usred pedagoške godine, potpuno novootvoreni vrtić i dugotrajnu prilagodbu, 

ciljevi su uspješno ostvareni. Fokus je bio usmjeren na zadovoljavanje dječjih fizioloških 

potreba, higijenu, te pružanje osjećaja sigurnosti i pripadnosti uz provođenje raznih 

aktivnosti, zbog čega se nije provodio projektni pristup učenju 

− U radu su se koristile razne  umetaljke, poklapaljke, slagalice, memory, didaktika za 

prostornu inteligenciju, zvečke, šuškalice, udaraljke, provodile su se pokretne igre ( npr. 

Lavovi), igre s pjevanjem (Ringe, ringe raja, Igra kolo), ples uz glazbu (npr. Pačji ples, Kad 

si sretan, Ram sam sam, Gili gili aka zaka), usvajanje teksta i pjevanje pjesmica ( npr. 

Kruška, jabuka, šljiva, Bubamarac), brojalice (npr.En ten tini), uočavala se statika u 

građevnom centru kroz gradnju tornjeva i igre konstruiranja lego kockama, radilo se na 

osluškivanju poznatih zvukova i prepoznavanju, provodile su se istraživačko manipulativne 

aktivnosti- baratanje predmetima, rastresiti materijal ( brašno, palenta, kukuruz, pijesak, 

bazen s ljuskicama uz čašice, bočice, žličice, lopatice, grablje…), igre vodom tijekom 

ljetnog rada, poticao se razvoj senzoričke integracije stimulacijom svih područja osjetilnog 

sustava ( npr. taktilna ploča, senzorne boce u boji, zvučne boce), utjecalo se na razvoj fine 

motorike ( zatvaranje čepova, gumbića, držanje žlice, odljepljivanje), provodile su se 

životno praktične i radne aktivnosti (održavanje higijene ruku, spremanje igračaka na 

odgovarajuća mjesta, poticanje na samostalnost u hranjenju), provodile su se funkcionalne 

igre, igre balonima, dramsko scenske improvizacije lutkama ( ginjole, štapne lutke), 

aktivnosti vezane uz prepoznavanje emocija, boja, geometrijskih oblika, dijelova tijela, 

čitale su se slikopriče i razne slikovnice (npr. Nisam ja, Bajke za djecu, Psić Piko, Domaće 

životinje, Miffy na plaži…), poticala se simbolička igra u obiteljskom centru ( hranjenje i 
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oblačenje  lutkica, priprema jela…), istraživale su se boje kroz različite likovne materijale 

tempere, bojice, flomasteri, vodene boje, pastele 

− Angažman roditelja očitovao se u donošenju pnm-a, obiteljskih fotografija kojima se 

upotpunio  obiteljski centar, te kroz donaciju slikovnica tijekom obilježavanja Noći knjige.  

− Sve aktivnosti dokumentirane su kroz video i audio materijale, fotografije, praćenjem 

prilagodbe djece, te individualnim praćenjem djece. Nadalje, svakodnevno dokumentiranje 

provedeno je u knjizi pedagoške dokumentacije.  

 

Mješovita jaslička skupina 

− Broj upisane djece u skupini je 25, od toga dječaka 14, a djevojčica 11. Prosječni broj 

dolazeće djece između 18 i 22. Dob djece od 2 godine i 2 mjeseca do 3 godine i 8 mjeseci, 

najčešća 2,5 godine.  

− Provode se svakodnevni boravci na svježem zraku, u dvorištu vrtića, te u senzornoj sobi 

ako nisu primjereni vremenski uvjeti. U tim periodima provode se strukturirane tjelovježbe 

zbog veće mogućnosti kretanja. 

− Postavljeni ciljevi: prilagoditi svu djecu, razvijati pozitivna emotivna stanja i pozitivnu 

sliku o sebi (ja mogu, znam…), poticati razvoj cjelokupne motorike (fine i grube), poticat 

razvoj samostalnosti i neovisnosti (samostalno oblačenje, osobna higijena), poticati razvoj 

jezika (slušanje i razumijevanje govora , bogaćenje rječnika), utjecati na likovno i glazbeno 

izražavanje 

− Oformljeni centri u SDB-a: stolno-manipulativni centar, likovni centar, dramsko-obiteljski 

centar, centar građenja, te centar knjižnice. 

− U skupini su provedeni sklopovi aktivnosti na temu: boje, zima, maškare,  proljeće; 

gusjenica, domaće životinje 

−  Sklop aktivnosti ,,Boje“ provodio se kroz veljaču i ožujak. Postavljeni ciljevi bili su: 

prepoznavanje i imenovanje boja, čekanje na red te razvoj govorne komunikacije. Slikalo 

se osnovnim bojama  koristeći tempere, pastele, flomastere i drvene boje.  Izradile su se 

razne umetaljke, taktilni plakat ,,Osnovne boje“, slikopriča ,,Priča o zeki i bojama“  i dr. 

Aktivnosti na temu ,,Domaće životinje“ provodile su se tijekom travnja i svibnja. Oponašalo 

se glasanje životinja, usvajale su se nove pjesme: ,,Farma ujaka Džima“ ,,Imali smo pile“, 

provele su se   razne likovne aktivnosti i izradile razne slagalice, umetaljke i poklapalice . 
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Tijekom ljetnog rada provele su se sve planirane aktivnosti, uz naglasak na provođenje 

istraživačkih aktivnosti. 

− Osim svakodnevne suradnje s roditeljima vezane uz djetetov razvoj i odgovaranje na  

potrebe, suradnja je ostvarena kroz „Noć knjige“ i „Maskenbal“. Roditelji su zajedno s 

djecom donirali slikovnice za knjižnicu skupine, te su izrađivali maske i kostime.   

− Aktivnosti djece praćene su i dokumentirane putem uratka djece (slike i crteži, 3D uradci) 

i praćenja postignuća djece (bilješke anegdota, izjava, foto i videozapis).  

 

Mlađa vrtićka skupina 

− U odgojnoj skupini upisano je 27 djece od čega 13 dječaka i 14 djevojčica. Prosječni broj 

dolazeće djece je 22. S obzirom na to da je riječ o mješovitoj skupini, dob djece je u rasponu 

od 2 do 4 godine, a najčešća dob je 3 godine.  

− Tjelesne i psihomotorne aktivnosti svakodnevno se odvijaju  u dvorištu vrtića i/ili u 

senzornoj sobi.  

− Glavni cilj postavljen na početku godine bio je prilagodba djece na novo okruženje i novi 

prostor, međusobno upoznavanje, usvajanje dječjih navika i interesa,  usvajanje mentaliteta 

djece ovog područja, ali i zadovoljavanje djetetovih potreba. Naglasak  je na što lakšoj 

prilagodbi, upoznavanju i jačanju osjećaja sigurnosti i pripadnosti, te na istraživanju 

prostora i materijala. 

− Stvoren je osjećaj pripadnosti skupine, usvojeni su  ritam dana i pravila skupine. Kako se 

radi o novootvorenoj  ustanovi i početku rada u siječnju, što podrazumijeva kraće vrijeme 

za prepoznavanje  smjera dječjeg interesa, smatra se da su sve aktivnosti i sredstva koja su 

ponuđena djeci bila nova i zanimljiva. Formirani centri aktivnosti ponuđeni su na temelju 

karakteristika, interesa i dobi djece. S vremenom su se bogatili centri poticajima koji su 

prilagođeni interesu i sposobnostima djece. Formirani su:  centar građenja, obiteljski centar, 

istraživački centar, likovni centar, stolno – manipulativni centar i predčitalački centar. 

− Veljača je započela sklopom aktivnosti „Boje“ kroz koje su se djeca poticala na usvajanje 

osnovnih i izvedenih boja. Djeca su kroz temu upoznavala različite likovne tehnike, 

proširivala su vokabular i usvajala nove riječi. Potom je uslijedio sklop aktivnosti „To sam 

ja“ gdje se djecu poticalo na razvoj sposobnosti stjecanja sve bogatijeg iskustva i spoznaje 

o sebi i svojem tjelesnom ja. Također se djecu poticalo na razvoj pozitivne i realne slike o 
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sebi (ja to mogu sam/sama). U ožujku se sklop aktivnosti „To sam ja“ nadogradio s 

dijelovima tijela, njihovim funkcijama te osjetilima, a kasnije se proširio u „Moja obitelj“, 

gdje se djecu poticalo na imenovanje članova obitelji, te spoznaju o njegovoj ulozi u obitelji. 

U ožujku se istraživalo proljeće. Poticalo se djecu na razvoj sposobnosti uočavanja veza i 

odnosa među prirodnim pojavama (izmjena godišnjih doba, rast, pupanje, promjene u 

biljnom svijetu). Djecu se poticalo na imenovanje proljetnica te na istraživanje istih u 

dvorištu vrtića. U sklopu aktivnosti „Proljeće“ djecu se poticalo na razvoj sposobnosti 

glazbene komunikacije kroz zajedničko usvajanje tekstova pjesmica i uspostavljanje 

zajedničkog ritma („Visibaba mala“). Travanj je obilježio tjedan zdravlja koji se ove godine 

orijentirao na razvoj spoznaje o važnosti vode i njene funkcije. Sklop aktivnosti „Čist kao 

srijeda“ poticao je djecu na važnost razvoja higijenskih navika. U svibnju je započeo sklop 

aktivnosti „Emocije“ koji se nastavio u lipnju. Usvajanje glavnih emocija bio je glavni cilj 

planiranih aktivnosti. Djecu se osvijestilo o tome kako se osjećaju, poticalo ih se na 

prepoznavanje i izražavanje emocija. Tijekom boravka u vrtiću za vrijeme ljetnog rada 

provodile su se aktivnosti planirane za ljetni rad. 

 

− Projekt Kukci 

 

Dolaskom proljeća i vidljivim promjenama u prirodi, djeca su počela zamjećivati kukce 

u našoj okolini. Spontano su dolazila sa svojim pronalascima različitih kukaca na dvorišnom 

prostoru i u sobi dnevnog boravka. Tu se počeo razvijati sklop aktivnosti za bolje 

upoznavanje kukaca, njihovih naziva, izgleda, razlika, načina kretanja... Izrađen je 

interaktivni plakat „ Što se skriva u travi?“ koji potiče djecu da izrezujući travu ( od kolaž 

papira) postepeno otkrivaju kukce. Plakat je poslužio za saznanje o tome koliko djeca 

prepoznaju kukce, znaju li njihove nazive, poticao je na prisjećanje susreta s njima. Većina 

ima pozitivan stav prema njima, a nekolicina pokazuje mali strah, koji se kroz bolje 

upoznavanje i razgovor lagano gubio. Kroz ovu aktivnost, djecu se poticalo na razvoj fine 

motorike, strpljenja, kao i zadovoljavanje znatiželje i postizanje efekta iznenađenja. U 

zajedničkoj aktivnosti obrađuje se pjesmica „Leti pčela malena“. Pjesmica je prihvaćena; 

obrađena je kroz različite pokrete i ritmove, jačajući tako zajedništvo, govor, pokret i osjećaj 

za ritam. Od recikliranih kutija i plastičnih kutijica izradila se košnica s pčelama. Primjećuju 

se boje, izgled tijela i što se događa u košnici. Ponavlja se usvojena  brojalica „ Ide, ide, 

bubamara“. Potiče se razvoj govora, povezivanje među djecom i interakcija u paru – jedan 
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na drugome izvode brojalicu s pokretom. Također je obrađena  pjesmica  „Nije lako 

bubamarcu“ slušanjem audio verzije uz dodavanje pokreta i ritma. Ponudila se i istraživačka 

aktivnost- rastresiti materijali, posuda s vlatima trave i skrivene drvene bubamare. Djecu se 

prvo poticalo da rukama prebiru i pronalaze iste, a kasnije su, ponuđena povećala, te pincete 

za razvoj fine motorike. Provedena je i izrada bubamara od recikliranih kartonskih tuljaca. 

Djeca prvo oslikavaju tuljce, a zatim crnim flomasterom ocrtavaju krugove, usvajajući tako 

oblik kruga, raspoređivanje na površini prema vizualnom poticaju, fotografiji bubamare. 

Pronalaženjem pauka u sobi, odgojiteljice su poticale na proučavanje živog primjerka pa na 

proučavanje fotografije. Djeca koja su mogla, prebrojavala su noge, a nametnulo se i pitanje 

„čemu služi mreža?“. Proučavao se njen izgled, te se pomoću obruča i ljepljive trake 

rekonstruirao njen izgled i svojstvo. Djeca su spoznala da je ona ljepljiva i da se na taj način 

sitne mušice uhvate za nju, kako bi pauk imao što jesti. Djeca na tu mrežu bacaju pompone 

koji su u ulozi mušica, vježbajući na taj način grubu motoriku, preciznost i koordinaciju. 

Uz poticajnu fotografiju pauka, djeci je ponuđena nova tehnika – ugljen. Djeca crtaju pauka 

u svrhu razvoja grafomotorike, uočavanja i zamjećivanja detalja, oslikavaju vodenim 

bojama i rade monotipiju pomoću kartonskih tuljaca. Za bolje razumijevanje pauka i otklon 

eventualnog straha, čitale su se priče „ Pauk Oto“ i „Djevojčica i pauk“ iz zbirke priča 

„Pričalica“. U priči „Pauk Oto“ pauk raspetljava šarena klupka vune i ta priča poslužila je 

kao početak aktivnosti pletenja mreže oko drvene konstrukcije. U suradnji s domarom, 

izrađena je konstrukcija na koju se svakodnevno, prema interesu djece, plela mreža 

oponašajući paukova mreža. U toj aktivnosti sudjelovala su i djeca iz starije vrtićke i 

mješovite jasličke  skupine. Uz izradu mreže, usvojena je pjesmica s pokretom „Jedan mali 

pauk“. Nakon što je mreža ispletena, od kartonskih koluta, djeca su zajedno s 

odgojiteljicama izrađivala pauke s naglaskom na taktilni doživljaj – noge su izrađene od 

vune s imitacijom dlačica. U navedenoj aktivnosti sudjelovala su i djeca iz  drugih skupina, 

najviše iz mješovite starije vrtićke i to za vrijeme rada u dežurstvu. Za usvajanje 

predmatematičkih znanja koristio se oblik gusjenice. Izrađene su kartice gdje su djeca 

mogla dodavati oblik kruga i tako produljivati tijelo gusjenice. Tako su djeca osvijestila 

oblik kruga, prepoznavala i imenovala boje, pridruživala broj količini i uspoređivala veće i 

manje gusjenice, usvajajući gradaciju. Susret s pravim leptirom uveo je na tu temu, te se 

čitala priča „Neobična ljubav“, priča o gusjenici i njenoj ljubavi prema jabuci. Ta priča je 

potaknula razgovor o pretvaranju gusjenice u leptira. Uslijedila je monotipija, gdje djeca 

oslikavaju jedno krilo, a preslikavajući dobiju cijeli oblik. Kako bi odgojiteljice uključile i 
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roditelje u ovu opsežnu i zanimljivu temu, završno druženje je organizirano u obliku radne 

akcije i izrade „ Kvadrata prirode“. „Kvadrat prirode“ osmišljen je kao ograđeni dio gdje će 

se kukcima omogućiti nastanjivanje u krugu dvorišnog prostora. Kod izrade je ostvarena 

suradnja s lokalnom zajednicom. Udruga Horugve donirala je nekoliko hotela za kukce i 

otac iz starije vrtićke skupine izradio je jedan hotel za kukce. Domar je postavio hotele, a 

roditelji starije vrtićke skupine pripremili su travnjak za sadnju sadnica, prikupili su ih i 

zajedno sa svojom djecom posadili. Dva roditelja iz skupine izradila su ogradicu koja je 

postavljena na zajedničkom druženju. Tim druženjem zaokružen je jedan dio projekta „ 

Livada – kukci“. Tijekom trajanja tih aktivnosti, interes djece bio je stalan. Broj 

zainteresirane djece u provođenju individualnih aktivnosti varirao je iz dana u dan, ali 

tijekom zajedničkih aktivnosti sva prisutna djeca aktivno su sudjelovala. Osjećaj za prirodu 

postao je izraženiji, djeca se vesele pronalasku kukaca, a ostvaruju se i interakcije među 

skupinama. Djeca su isprobala različite likovne tehnike i ponovila usvojena znanja koja su 

nadogradila novim. Tijekom procesa vodila se briga o usvajanju višestrukih kompetencija. 

Izrađeni „Kvadrat prirode“ dao je mogućnost nastavka obrade ove teme s detaljnijim 

proširivanjem stečenog znanja.  

 

Mješovita starija vrtićka  

− U skupinu je upisano 26-ero djece, od toga 14 dječaka i 12 djevojčica. Prosječan broj 

dolazeće djece iznosi 22. Dob djece kreće  od 4 godine i 3 mjeseca do 5 godina i 7 mjeseci. 

Skupinu većim dijelom čine djeca s navršenih 5 godina i stariji (njih 15-ero), dok ostatak 

skupine od 11-ero djece čine djeca mlađa od 5 godina.  

− Provedba tjelesnih aktivnosti organizirala se u obliku jutarnjeg razgibavanja i tjelovježbe ili 

u SDB ili na vanjskom prostoru prilikom boravka na zraku ili u senzornoj sobi. 

− Ciljevi odgojno-obrazovne skupine postavljeni na početku pedagoške godine bili su: 

stvaranje socio-emocionalne veze između odgojitelja i djece, uspostavljanje granica, 

definiranje pravila skupine, stvaranje kod djece osjećaja sigurnosti i pripadnosti skupini kao 

i poticanje izražavanja emocija na prihvatljiv način. Postavljeni ciljevi većim su dijelom 

ostvareni. Potrebno je nastaviti s poticanjem izražavanja emocija na prihvatljiv način. 

− U skupini su uvedene promjene u organizaciji centara aktivnosti u sobi dnevnog boravka. 

Uvedeno je intenzivnije provođenje glazbenih aktivnosti s obzirom na kompetencije 
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odgojiteljica – sviranje instrumenata: gitara i klavijature pa je samim time i oformljen 

glazbeni centar uz nadopunu centra vrtićkim instrumentima. 

− Obzirom na kratak period rada, novootvoren vrtić i prilagodbu djece nije se proveo projekt 

u skupini, međutim, uočeni su određeni specifični interesi djece za pojedina područja, kao 

što su dinosauri, životinje i podvodni svijet, te će se u tom smjeru i krenuti iduće pedagoške 

godine kroz projektni pristup učenju. 

− Suradnja s lokalnom zajednicom provedena je 10.3.2022. kada su vrtić posjetili vatrogasci 

iz Vatrogasne zajednice Rugvica. Djeca su imala prilike vidjeti kako izgleda vatrogasno 

odijelo, vatrogasni kamion i pripadajuća oprema te se okušati u držanju crijeva za vodu i 

prskanja vode iz istoga. Suradnja s lokalnom zajednicom također je provedena 30.4.2022. 

sudjelovanjem djelatnika vrtića na Ekološkoj akciji Sava kojoj pripadamo, organizirana u 

sklopu obilježavanja dana planeta Zemlje. 

− Aktivnosti djece praćene su i dokumentirane kroz pedagošku dokumentaciju, likovni izričaj 

djece, audio i videozapise, fotodokumentacijom, izradom plakata te prikupljanjem izjava 

djece. 

 

Starija vrtićka skupina      

      

− U skupinu je upisano 28-ero djece od toga 13-ero dječaka i 15 djevojčica. U skupini je 

11školskih obveznika. Sva djeca su novoupisana. Prosječni broj dolazeće djece je 24. Dob 

djece je od 5 do 6 godina.  

− Strukturirane tjelesne aktivnosti provodile su se svakodnevno na terasi prije izlaska na 

igralište. Boravak na zraku provodio se svakodnevno, ukoliko su vremenske prilike to 

dopuštale. Jednom tjedno se provodio strukturirani sat tjelesne kulture u senzornoj sobi. 

− Ciljevi skupine koji su postavljeni na početku pedagoške godine su ostvareni. Uspostavljena 

su pravila skupine i  dnevni ritam. Skupina je složna i djeca imaju osjećaj pripadnosti. 

Uveden je i svakodnevni rad sa školskim obveznicima. SDB-a se kroz cijeli period rada 

vrtića obogaćivala novim namještajem, didaktičkim igračkama i materijalima. Centri 

aktivnosti su se prilagođavali interesima djece, te su formirani novi centri aktivnosti- centri 

kazališta, trgovine i frizera. 
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− U skupini su provođeni sklopovi aktivnosti na temu: emocije, kraljevi i kraljice, vatrogasci, 

Uskrs, kukci i planeta Zemlja, te aktivnosti s ljetnom tematikom. Aktivnosti na temu 

emocija provedene su na početku rada jer neka djeca nisu znala verbalno izraziti svoje 

emocije te rješavati sukobe i probleme u međusobnoj komunikaciji. Djeca su se upoznala s 

različitim emocijama i kako se nositi s njima. Izrađeni su plakati, čitale su se slikovnice na 

temu emocija, raspravljalo se o njima i rješavali su se radni zadaci. U veljači su djeca 

obilježavala karneval s temom „Kraljevi i kraljice“. Sudjelovali su u izradi kostima zajedno 

sa svojim roditeljima u vrtiću i kod kuće. Kroz taj period djeca su intenzivno čitala razne 

bajke i oformio se centar početnog čitanja i pisanja. Roditelji su donirali slikovnice  i tako 

obogatili centar. U ožujku je organiziran posjet vatrogasaca DVD-a Rugvica. U vremenu 

nakon posjeta djeca su imala veliki interes za tu temu. Likovno su se izražavali, čitali su 

knjige na tu temu i igrali štafete. Nekoliko djece iz skupine u svojim izvanvrtićkim 

aktivnostima  uključeno je u pomladak DVD-a. 

− U travnju je obilježen blagdan Uskrsa nizom likovnih aktivnosti gdje su djeci ponuđene 

različite likove tehnike (tempere, pastele, drvene bojice, flomasteri, ljepljenje pom-pona, 

kolaž, kaširanje). Djeca su se prvi put susrela tehnikom kaširanja.  

 

− Projekt Kukci 

 Uz Dan planete Zemlje djeci je ponuđena slikovnica „Ela, spasiteljica pčela“,  koja je 

izazvala veliki interes za kukce, te se nastavio niz aktivnosti na tu temu. Koristile su se tehnike: 

olovka, bojice, flomasteri, tempere i kolaž. Kroz aktivnosti s kolažem istraženi su geometrijski 

oblici, djeca su vježbala rezanje škarama izrezujući različite kukce, uočavali su  detalje krilca 

vretena koja su potom precrtavala olovkom, bojicama su radili zrcalnu sliku leptirovih krila, 

temperama i otiscima različitih oblika su radili preslikavanje i slikali gusjenice. Rješavali su 

radne listove, bojali bojanke i igrali memory sa sjenama kukaca. Djeca su uočila važnost 

kukaca, osobito pčela, za našu bioraznolikost, te važnost očuvanja čistoće okoliša i 

razvrstavanja otpada.  Nekoliko djece donosilo je enciklopedije i knjige na temu Zemlje i 

kukaca. Igrali smo igru "Šarac komarac", pjevali pjesmu " Nije lako bubamarcu", slušali dječju 

pjesmu o pčelama i bumbarima s dječjeg Eurosonga.  Kako bi ova starija skupina usvojila  dane 

u tjednu, poslužila je slikovnica "Vrlo  gladna gusjenica". Djeca su spontano naučila cijeli tekst 

napamet, ali ih je nekoliko naučilo dane u tjednu. Nakon što se jedna djevojčica vratila iz posjeta 

djedu, koji je pčelar, interes za pčele opet  se povećao, a i njeni roditelji su se uključili u 

suradnju, te je njen tata napravio hotel za kukce. Također je ostvarena suradnja s OŠ Rugvica, 
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njihovom učeničkom zadrugom "Horugva", koja je donirala jedan hotel za kukce. Pripreme za 

hotel za kukce potakle su djecu na skupljanje kukaca u staklenke i proučavanje povećalima. 

Ostvarena je suradnja s mlađom vrtićkom skupinom jer su oni također provodili aktivnosti na 

temu Kukaca, te su u suradnji s roditeljima uredili cvjetnjak oko hotela za kukce. Interes za 

projekt spontano je prestao s provođenjem ljetnih aktivnosti i interesom za morske životinje. U 

suradnji s OŠ Rugvica sudjelovali smo u GLOBE projektu. Učenici osmih razreda predstavljali 

su nam svoje aktivnosti i praćenja  promjena u našem okolišu. Pokazali su nam mjerenje 

promjena na boji lišća, mjerenje temperature tla, mjerenje kiselosti i lužnatost, određivanje vrsta 

oblaka. Djeca su kroz likovne aktivnosti sama izradila svoj oblak. Također su se, zajedno sa 

svojim roditeljima, uključila u akciju čišćenja obale rijeke Save- „Sava kojoj pripadamo“.  

Akcija je bila u organizaciji općine Rugvica, a u nju se uključilo 9-ero djece  sa svojim 

roditeljima. 

 

Uloga odgojitelja 

Detektiranje i zadovoljavanje dječjih potreba, stimuliranje cjelovitog djetetovog 

razvoja, autonomija u izboru ponuđenih  poticaja za djecu, tematskih cjelina,  odabira sadržaja 

koja su u skladu s dječjim potrebama i interesima, u izboru ponuđenih metoda  rada, izbor 

socioloških oblika rada kojim se uvjetuje interakcija u grupi, neki su od načela rada odgojitelja. 

Navedeno podrazumijeva implementiranje pedagoške prakse u rad vrtića koja je u skladu sa 

suvremenom pedagoškom teorijom. Uz adekvatan način dokumentiranja procesa, ovakav način 

provođenja programa daje mogućnost za uvid u razvoj svakog djeteta, utjecaj na stavove, 

iskustvo, razvoj sposobnosti, vještina i znanja. Prema Miljak (2009)1 odgojitelj na osnovu 

promatranja dječjih aktivnosti i funkcioniranja djece u igri te na osnovu razumijevanja dječjeg 

ponašanja uviđa, mijenja, nadopunjuje ili otklanja ono zbog čega su djeca nezadovoljna i 

otkriva kakvo znanje dijete ima, a kakvo mu je potrebno, da nastavi sudjelovati u aktivnostima. 

Navedeno omogućuje odgojitelju osmišljanje pedagoškog okruženja za djecu. Prema Petrović 

– Sočo (2000)2 odgojitelj je opskrbljivač (resursima), promatrač, poticatelj (omogućuje izbor 

 

1 Miljak, A. (2009). Življenje djece u vrtiću. Zagreb: SM naklada. 

2 Petrović – Sočo, B. (2000). Redefiniranje uloge odgojitelja u konstruktivističkom pristupu dječjem 

učenju. U:Učiti s djecom. Zbornik radova Čakovec 2000. (Ur.Slunjski, E). Čakovec: Visoka učiteljska škola 

Čakovec, Dječji centar Čakovec. 
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poticaja, potiče djecu za sudjelovanjem u aktivnostima, potiče cjeloviti razvoj), usmjerivač 

(fokusira dječji fokus na važne elemente), pomagač (pomaže ukoliko je neophodno), 

procjenjivač (procjenjuje trenutni dječji razvoj), suigrač (igra ulogu koju mu djeca dodjele), 

planer i voditelj. 

 

2. PROGRAM PREDŠKOLE 

Na osnovi dopisa MZO i mišljenja AZOO-a, 23.svibnja 2022. godine, dobiveno je 

pozitivno stručno mišljenje više savjetnice iz Agencije za odgoj i obrazovanje za provedbu 

programa predškole. Nadalje, 2. lipnja 2022. godine dobivena je i suglasnost na provedbu 

obveznog programa predškole koji bi bio organiziran u našoj ustanovi od iduće pedagoške 

godine 

Tijekom ove pedagoške godine u našem programu predškole sudjelovalo je 

jedanaestero djece starije vrtićke skupine koja su u godini pred odlazak u školu. Program je bio 

sastavni dio redovitog odgojno-obrazovnog programa kojeg je provodila odgojiteljica starije 

vrtićke skupine, u periodu od 10.1. do 1.7.2022. kroz dan, a najčešće za vrijeme jutarnjih 

aktivnosti te između 14 i 16 sati.  

Stručni tim pružao je podršku u provođenju aktivnosti programa predškole 

savjetodavnim pristupom odgojitelju, te direktnim pristupom povremenim sudjelovanjem u 

samim aktivnostima. 

Planirane zadaće programa predškole na razini svih razvojnih područja i cjelovitog 

djetetovog razvoja realizirale su se, kao i opći cilj programa koji je obuhvaćao pripremanje 

djeteta za pohađanje škole. Djeca su tako uočila važnost aktivnog slušanja, koncentracije, 

primanja i razumijevanja informacije, regulacije emocija i primjerenog reagiranja. 

Aktivnostima se utjecalo na stvaranje radnih navika, potaknuo se razvoj socijalne kompetencije 

i potaknuo se razvoj vještina potrebnih za nove načine učenja. Tijekom izvođenja programa 

predškole djeca su zadovoljila potrebe za sigurnošću, pripadanjem, ljubavlju, samopoštovanjem 

i poštovanjem drugih osoba te potrebe za ostvarivanjem djetetovih  potencijala, a tijekom 

pedagoške godine stvarali su se uvjeti za razvoj vještina, iskustva, stjecanje znanja neophodnih 

za prilagodbu na novo socijalno okruženje-ŠKOLU.  



 

59 

 

Osnovna je zadaća programa bila cjeloviti razvoj djeteta, koji uključuje kognitivni, 

socioemocionalni, tjelesni i govorni razvoj, te stjecanje vještina potrebnih za savladavanje 

novih oblika učenja. 

Prostor u kojem se provodio program predškole prilagođen je psihofizičkim osobinama 

djeteta u godini dana prije polaska u osnovnu školu i slijedi higijensko-zdravstvene i odgojno-

obrazovne standarde. 

Postavljene bitne zadaće programa predškole: 

1. SOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJ 

− Poticanje razvoja emocionalne kompetencije 

− Poticanje razvoja socijalne i građanske kompetencije 

− Poticanje razvoja inicijativnosti i poduzetništva 

2. SPOZNAJNI RAZVOJ 

− Poticanje razvoja temeljnih misaonih operacija 

− Poticanje rješavanja problema 

− Poticanje razvoja matematičkih kompetencija 

− Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovlju i tehnologijama 

− Poticanje razvoja kompetencija „učiti kako učiti“ 

3. RAZVOJ KOMUNIKACIJE, IZRAŽAVANJA, STVARANJA 

− Komunikacija na materinskom jeziku 

− Kulturna svijest i izražavanje 

− Digitalne kompetencije 

4. TJELESNI I PSIHOMOTORNI RAZVOJ 
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− Poticanje razvoja osnovnih motoričkih sposobnosti 

− Poticanje razvoja osnovnih oblika kretanja 

− Poticanje razvoja složenih motoričkih vještina 

− Poticanje razvoja preciznije senzomotorike 

− Poticanje razvoja grafomotorike (vizualno-motorna koordinacija) 

 

Provođenjem programa predškole ostvarile su se razvojne zadaće koje su stimulirale  

sljedeća razvojna područja:  

PODRUČJE RAZVOJA RAZVOJNE ZADAĆE 

Razvoj socijalnih i emocionalnih 

kompetencija 

 

− uspostavom socio-emocionalne povezanosti s 

odgojiteljima, socijalnih odnosa u skupini 

obilježenim suradnjom, poštivanjem i 

prihvaćanjem sve djece  

− poticanjem sposobnosti prilagođavanja 

pojedinim situacijama u kojima se dijete nađe 

− radom na razvoju pozitivne slike o sebi 

− ciljanim aktivnostima za poticanje 

samopoimanja djece te prihvaćanja svih 

aspekata ličnosti  

− prepoznavanjem vlastitih potreba i učenje 

zadovoljavanja na primjeren način 

− poticanjem i usklađivanjem rada s 

individualnim mogućnostima i potrebama djece 

− odabirom i kreiranjem aktivnosti na način koji 

potiče razvoj samoefikasnosti djece 

− kreiranjem sredine u kojoj dijete aktivno 

doprinosi skupini 

− širenjem djetetova doživljaja i iskustva  
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Razvoj tjelesnih kompetencija uz naglasak 

na psihomotoričke vještine 

 

− poticanjem složenih motoričkih aktivnosti 

(plesa, koordinacija pokreta) 

− poticanjem prirodnih oblika kretanja (trčanja, 

skakanja, puzanja) 

− poticanjem fine motorike i pokretljivosti šake 

(rezanje škarama, pravilan hvat olovke, nizanje, 

vezanje, kopčanje i dr.) 

− poticanjem koordinacije oko – ruka 

− ispunjavanjem radnih listova (grafomotorički 

zadaci) 

Razvoj spoznaje 

 

− aktivnostima koje potiču razvoj hotimične 

pažnje 

− poticanjem sposobnosti opažanja i promatranja 

kroz svakodnevne aktivnosti 

− širenjem djetetova općeg znanja 

− poticanjem interesa za pisanu riječ i knjigu, te 

digitalne alate 

− stavljanjem dijete pred probleme koje treba 

riješiti aktivnim djelovanjem 

− kreiranje aktivnosti u kojima se potiče 

namjerno zapamćivanje građe 

− poticanjem uočavanja i analiziranja prirodnih 

pojava 

− aktivnosti s ciljem razvoja prostorne percepcije 

− razvoj predmatematičkih i predčitalačkih 

vještina (s naglaskom na fonološkoj svjesnosti) 

putem radnih listova, neposrednim iskustvom u 

skupini, kroz igru  

Razvoj komunikacije 

− poticanjem korištenja svih gramatičkih 

struktura u kompleksnijim opisima i 

razgovorima 
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− poticanjem potrebe djeteta da samo pita, da 

samo započne razgovor i da je inicijativno 

− poticanjem potrebe da se osjeća ravnopravnim 

u komunikaciji 

− poticanjem korištenja riječi za apstraktne 

pojmove 

− poticanjem radoznalosti za nove pojmove 

− razvojem sposobnosti da funkcionalno definira 

riječi 

− poticanjem sposobnosti prepričavanja priče, 

opisivanja, pripovijedanja, dramatiziranja, 

razumijevanja radnji i likova, razumijevanja 

jednostavnih odnosa likova 

− razvoj sposobnosti vizualne-likovne  i glazbene 

komunikacije 

 

S obzirom na to da je vrtić novootvoreni, bilo je primarno da se ustroji i organizira rad, 

stvara naša kultura i misija, te da se svi subjekti odgojno-obrazovnog rada prilagode. Također 

je trebalo usvojiti  Kućni red, pravila vrtića, dnevni ritam, te stvoriti opću kulturu i ugodno 

ozračje. Radi osobitosti situacije nije se ostvarilo inicijalno i finalno praćenje djece, već samo 

trenutna procjena  psihofizičke zrelosti za upis u školu. Razvoj i napredak djece praćen je i 

evidentiran  od strane odgojitelja u Knjizi pedagoške dokumentacije odgojne skupine. 

  

PLAN SVEČANOSTI I OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA I BLAGDANA 

  Izvedbeni program ovih aktivnosti dijelovi su programa rada odgojnih skupina. 

Pojedine datume obilježili smo na razini odgojnih skupina, pri čemu smo radi epidemioloških 

mjera HZJZ nastojali izbjeći uključivanje odgojnih skupina u međugrupnu suradnju i 

zajedničko obilježavanje.  

Uz tradicionalne datume i prigode, vjerske i državne blagdane, uključili smo se i u obilježavanje 

međunarodno važnih datuma iz područja dječjih prava, održivog razvoja. 
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Aktivnostima s djecom obilježili smo sljedeće značajne datume:

MJESEC DOGAĐAJ 

Veljača 
Valentinovo -14.2. 

Maškare - 28.2. do 4.3.  

Ožujak 

Dan žena - 8.3. 

Dan očeva - 18.3. 

Prvi dan proljeća – 20.3. 

Uskrs - 17.4. 

Travanj 

Dan svijesti o autizmu - 2.4. 

Vodeni tjedan – 4.4. do 8.4. 

Dan planeta Zemlje - 22.4. 

Noć knjige - 22.4. do 25.4. 

Akcija „Sava kojoj pripadamo“ - 30.4. 

Svibanj 
Međunarodni dan vatrogasaca - 4.5. 

Majčin dan - 8.5.  

Lipanj Svečano otvorenje vrtića – 8.6. 

Srpanj Međunarodni dan prijateljstva - 30.7. 

 

 

PLAN AKTIVNOSTI OBOGAĆIVANJA REDOVITOG PROGRAMA 

Tijekom pedagoške godine nismo realizirali izlete ni kazališne predstave kojima bismo 

dodatno obogatili redoviti program kulturno-umjetničkih izvedbama, budući da nam je 

odgojno-obrazovni rad, kako je već napomenuto radi početka rada u polovici pedagoške godine, 

bio u prvom redu podređen uspostavljanu socio-emocionalnih veza između odgojitelja i djece, 

međusobno upoznavanju te usvajanju dječjih navika i potreba. Osim toga, ovaj segment odgoja 

i obrazovanja radi izmijenjenih uvjeta rada povezanih s COVID-19, koji su još uvijek dobrim 

dijelom godine bili aktualni, bio je samim time nedostupniji. 
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No, život djece u vrtiću obogatili smo realizacijom posjeta osnovnoj školi, 

uključivanjem u ekološku akciju, posjetom Vatrogasnog društva Rugvica te kroz rad odgojitelja 

i djece obilježavanjem zanimljivih datuma i blagdana te provedbom različitih sklopova 

aktivnosti i projekta.  

U zajedničkom druženju i akciji roditelja, djece i odgojitelja, dvije odgojne skupine 

(„Sovice“ i „Vidrice“) prisustvovale su ekološkoj akciji „Sava kojoj pripadamo“, u travnju 

2022. godine.  

U svibnju je organizirana posjeta predškolaraca Osnovnoj školi Rugvica uz prigodne 

aktivnosti pripremljene od strane škole i posjetu školskoj knjižnici. 

Prigodni datumi obilježavali su se na nivou skupine ili na otvorenom prostoru uz 

pridržavanje epidemioloških mjera.  

Zaključno, naredne pedagoške godine valjalo bi organizirati i realizirati izlete djece, 

obogatiti program kulturno-umjetničkim i/ili sportskim posjetama. 

 

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA I DOKUMENTIRANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG 

RADA 

Tijekom pedagoške godine vodila se pedagoška dokumentacija odgojnih skupina, 

sukladno Pravilniku o obrascima i sadržajima pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u 

dječjem vrtiću (NN broj 83/2001.), te ostala dokumentacija vrtića. 

Redovito su se vodili: 

− Ljetopis dječjeg vrtića, 

− Matična knjiga djece, 

− Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine, 

− Imenik djece, 

− Program stručnog usavršavanja 

− Dosje djeteta s teškoćama u razvoju, 

− Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada 

− Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada 
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− Knjige zapisnika 

− Dokumentiranje svih aspekata odgojno-obrazovnog procesa. 

 

Dokumentiranjem se omogućilo bolje razumijevanje djece i osiguranje kvalitetne potpore 

u razvoju, te procjena trenutnog znanja radi modifikacije složenosti planiranih poticaja i 

usklađenosti s djetetovim mogućnostima. 

 

Načini praćenja i dokumentiranja: 

Odgojitelji su na temelju promatranja djece i njihova funkcioniranja u grupi vodili 

bilješke o zapažanjima o aktivnostima i ponašanju djece u odnosu na postavljene zadaće. 

Također su  provodili foto i video dokumentiranje procesa, a u Knjizi pedagoške dokumentacije 

odgojne skupine planirali su poticaje za svaki dan (za individualne, skupne i zajedničke 

aktivnosti) i na tjednoj razini. Vodili su orijentacijski plan i program za odgovarajuća razdoblja 

(1.,2. i 3. mj., za 4.,5. i 6. mj., te za ljetni rad 7. i 8.mj). Također su planirali suradnju s 

roditeljima i vrednovali ostvarenost planiranih razvojnih zadaća. Navedenim načinom pratio se 

cjelokupni odgojno-obrazovni proces. Nadalje, praćenje procesa u vrtiću ostvarilo se kroz 

sudjelovanje članova stručnog tima u odgojno-obrazovnom procesu, njihovim uvidom u stanje 

odgojne skupine, u funkcioniranje djece i odgojitelja u grupi te u tekuću problematiku. Nadalje, 

ostvareni su pedagoški uvidi u Knjige pedagoške dokumentacije odgojnih skupina (uz 

naknadnu refleksiju na praksu), provedene su analize protokola praćenja  i evaluacijskih 

upitnika za odgojitelje i roditelje.  

Vodili su se: 

− Pisane anegdotske bilješke, 

− Transkripti razgovora s različitim subjektima i sudionicima u odgojno-obrazovnom procesu 

− Dnevnici 

− Dječji uradci, izjave djece i dječji likovni radovi 

− Dječji zapisi i bilježenje 

− Foto i video zapisi 

− Protokoli praćenja 
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− Ankete i upitnici 

− Razvojne liste 

− Individualni dosjei djece 

− Grafički prikazi dobivenih rezultata 

PROMOCIJA/ INFORMIRANJE 

Oblik 

informiranja 
Sadržaj rada Nositelj Realizacija 

Brošure / plakati − Utvrđivanje aktualne problematike  Stručni tim 
Tijekom 

godine 

Web stranica 
− Administriranje 

− Nadopunjavanje sadržajima 
Stručni tim 

Tijekom 

godine 

Stručni članci 
− Dokumentiranje aktivnosti važnih za 

promociju rada ustanove 

Stručni tim 

Odgojitelji 

Nije se 

realiziralo 
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5. STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 

 

Permanentno stručno usavršavanje pravo i je obveza svih odgojno-obrazovnih 

djelatnika u vrtiću. Cilj mu je stjecanje relevantnih znanja i vještina radi podizanja kvalitete 

odgojno-obrazovne prakse, unapređenjem stručnih, metodičkih, osobnih i socijalnih 

kompetencija.  

Stručno usavršavanje smo ove pedagoške godine ostvarili putem:  

− skupnih oblika stručnog usavršavanja unutar vrtića u okviru stručnih tijela (stručni aktivi, 

odgojiteljska vijeća) planiranih Godišnjim planom i programom rada ustanove, 

radionicom vanjskog predavača te putem tjednih radnih dogovora  

− individualnim stručnim usavršavanjem kroz edukacije odgojno-obrazovnih djelatnika 

izvan ustanove te samostalnim proučavanjem stručne literature 

Unutar ustanove Godišnjim planom i programom rada, naglasak smo stavili na jačanje 

stručnih, metodičkih i socijalnih (komunikacijskih) kompetencija.  

Stručna usavršavanja izvan ustanove tijekom pedagoške godine, uglavnom su realizirana 

na daljinu, putem digitalnih platformi (Zoom i sl.), budući da je njihova organizacija još uvijek 

bila uvelike podređena uvjetima i mjerama vezanim uz suzbijanje epidemije COVIDA-19. 

Individualnim usavršavanjima, odgojno-obrazovni djelatnici razvijali su svoje kompetencije u 

različitim područjima od njihova interesa i u skladu s aktualnih potreba kojima su se susretali 

u radu.   
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Prikaz skupnih oblika obveznog stručnog usavršavanja unutar ustanove 

Odgojiteljska vijeća (održano ukupno 4 sjednica Odgojiteljskog vijeća) 

Teme Nositelji 
Vrijeme 

realizacije 

Godišnji plan i program rada DV Medvjedići 

Rugvica za pedagošku godinu 2021./2022.  

Kurikulum DV Medvjedići Rugvica za pedagošku 

godinu 2021./2022.  

Plan i program stažiranja odgojitelja pripravnika 

Izvješće upisa u DV Medvjedići Rugvica 

Razno 

ravnateljica,  

članovi stručnog tima  

 

12. siječnja 

2022. 

Stručna tema: Zaštita zdravlja 

Evidencija radnog vremena 

Razno 

zdravstvena voditeljica, 

ravnateljica  

7. travnja 2022. 

Osvrt na ankete roditelja o korištenju godišnjeg 

odmora 

Ljetni plan rada 

Razno 

ravnateljica,  

članovi stručnog tima 

15. lipnja 2022. 

Prijedlog Godišnjeg izvješća o radu ustanove ravnateljica,  

članovi stručnog tima 

29. kolovoza 

2022. 

Interni stručni aktiv (održan 1 interni stručni aktiv) 

Tema Nositelj 
Vrijeme 

realizacije 

Komunikacijske vještine psihologinja 
25. svibnja 

2022. 

Timski rad pedagoginja/psihologinja nije ostvareno 

Radni dogovori (održano 2 radna dogovora) 
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Tema Nositelj 
Vrijeme 

realizacije 

Refleksija na dosadašnji odgojno-obrazovni rad 

Stručno osposobljavanje 

Razno 

ravnateljica 
9. i 10. ožujka 

2022. 

Radionice vanjskih suradnika (održana 1 radionica) 

Tema Nositelj 
Vrijeme 

realizacije 

Dokumentiranje – alatka za praćenje, planiranje i 

unapređivanje odgojno-obrazovnog rada 

Vanjski suradnik K. 

Martić 
20. lipnja 2022. 

  

Ostvareni oblici stručnog usavršavanja izvan vrtića 

Odgojitelji, stručni suradnici, zdravstvena voditeljica te ravnateljica uključivali su se u 

stručna usavršavanja izvan vrtića putem edukacija, seminara, stručnih skupova u organizaciji 

AZZO, MZO i ostalih stručnih organizacija i udruga. Svi odgojno-obrazovni djelatnici su se 

uključili u neki oblik individualnog stručnog usavršavanja izvan ustanove. 

− 9 odgojiteljica, ravnateljica, pedagoginja, psihologinja i zdravstvena voditeljica sudjelovale 

su na stručnim usavršavanjima: GLOBE elementary K4: Međunarodni GLOBE program za 

vrtiće i škole te eTwinning webinaru "od A do Ž", u organizaciji Agencije za mobilnost i 

programe EU. 

Dodatno, pojedinačna stručna usavršavanja: 

Odgojno-obrazovni djelatnika Stručno usavršavanje izvan ustanove 

Gavran, L. (odgojitelj) − Stručno razvojni centar za poticanje razvoja glazbenih 

sposobnosti i stvaralaštva djece rane i predškolske dobi 

DV Špansko 

Petek, V. (odgojitelj) − Dijete s autizmom u igri s vršnjacima, Puteljak 
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Blažević, M. (ravnateljica) AZZO Stručni skup za ravnatelje ustanova za rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje (međužupanijska razina) 

− TEMA: vrednovanje refleksivne prakse iz uloge 

ravnatelja predškolske ustanove 

AZZO Unapređenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih 

skupina 

− TEMA: Prevencija stresa na radnom mjestu 

AZZO Međužupanijski stručni skup za odgojitelje i stručne 

suradnike u dječjim vrtićima 

− TEMA: Migracije i integracija osoba pod 

međunarodnom zaštitom 

AZZO Stručni skup u sklopu 5. Dana medijske pismenosti 

− TEMA: Kako razvijati medijsku i emocionalnu 

pismenost od vrtića: finski primjer 

AZZO Državna smotra projekata u području Nacionalnog 

programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i 

demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske 

Projekt POMAHAJMO V SVET (Say Hello To The World) 

− TEMA: Predstavljanje projekta i mrežne aplikacije „My 

Hello“ 

AZZO Dvodnevni državni stručni skup za ravnatelje 

predškolskih ustanova 

− TEMA: Timsko razmatranje najboljeg interesa djece s 

posebnim potrebama i podrška njihovim obiteljima iz 

uloge ravnatelja 

AZZO Stručni skup: Osnovna edukacija odgojno 

obrazovnih djelatnika – povjerenika Hrvatskog Crvenog 

križa 

Jurić, A. (psihologinja) − Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga 

ispita stručnih suradnika psihologa u dječjim vrtićima, 

AZOO 

− Međužupanijski stručni skup za odgojitelje i stručne 

suradnike u dječjim vrtićima: Migracije i integracija 

osoba pod međunarodnom zaštitom; Rad s ranjivim 

skupinama migranata; Primjer dobre prakse 

uključivanja raseljene djece u dječji vrtić; Prevencija 

trgovanja ljudima; Predstavljanje programa HCK 

„Sigurnije škole i vrtići“, AZOO 
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− Kako razvijati medijsku i emocionalnu pismenost od 

vrtića: finski primjer, AZOO 

− Neuropsihologijska procjena djece i adolescenata, 

HPD 

− Izabrane tehnike iz dječje kliničke psihologije i 

psihoterapije s naglaskom na analizu crteža i tehnike iz 

terapije kreativnom umjetnošću, Naklada Slap 

Pertlić, A. (zdravstvena 

voditeljica) 

− AZOO - stručni skup Zaštita zdravlja 

− AZOO - stručni skup Priprema za izvanredne situacije 

u kontekstu elementarnih nepogoda s naglaskom na 

potres 

− AZOO -  stručni skup Osnovna edukacija odgojno 

obrazovnih djelatnika – povjerenika Hrvatskoga 

Crvenog križa 

 

 

Rad s pripravnicima 

U pedagoškoj godini 2021./2022. u Vrtiću je stažiralo ukupno dvoje odgojno-

obrazovnih djelatnika, od toga 1 odgojiteljica pripravnica te 1 stručna suradnica psihologinja. 

Formirana su Povjerenstva za stažiranje, na prijedlog ravnateljice. Doneseni su Izvedbeni 

planovi i programi stažiranja za pripravnike, koji su usvojeni na Odgojiteljskom vijeću te je 

Povjerenstvo kontinuirano procjenjivalo napredak i postignuća pripravnika. 

Stručno-pedagošku praksu u našem vrtiću obavila je jedna studentica Učiteljskog 

fakulteta u Zagrebu. Praksa je bila realizirana u svim odgojnim skupinama od 1.4.2022. 

do18.5.2022., u skladu s važećim epidemiološkim mjerama, uz vođenje dnevnika prakse, 

suradnju s mentorom u vrtiću te pedagoginjom.  
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6. SURADNJA S RODITELJIMA 

 

Obitelj i vrtić temeljna su dva sustava u kojima se dijete razvija, raste te zadovoljava 

svoje potrebe i prava. Za vrtić kao ustanovu važna je izgradnja suradničkih i partnerskih odnosa 

s roditeljima te ulaganje kontinuiranih napora da se isti održe i unapređuju. Naša suradnja s 

roditeljima temeljila se na izgradnji odnosa povjerenja, suradničkih odnosa te podržavanja i 

osnaživanja roditelja u njihovoj roditeljskoj ulozi. 

Ostvarili smo sljedeće oblike suradnje s roditeljima tijekom pedagoške godine 

POSLOVI I ZADAĆE NOSITELJI 
VRIJEME 

REALIZACIJE 

1. Individualni razgovori 

− Inicijalni razgovori s roditeljima i djecom 

novoprimljene djece 

− Informiranje o mogućnosti uključivanja u proces 

prilagodbe djece u odgojnoj skupini  

 

− Individualni informativni/savjetodavni razgovori s 

odgojiteljima (razvojni status djeteta, potrebe 

djeteta, funkcioniranje skupini); kontinuirana 

razmjena informacija na relaciji odgojitelj-roditelj 

 

− Individualni informativni/savjetodavni razgovori s 

članovima stručnog tima:  

− pedagoginja (specifične teškoće djeteta u skupini, 

odgoj djeteta) 

− psihologinja (posebne odgojno-obrazovne potrebe, 

specifične teškoće kod djeteta, podrška roditeljskim 

 

članovi ST 

 

 

 

 

odgojitelji 

 

 

 

 

 

članovi ST 

 

 

siječanj 2022., 

kolovoz 2022. te 

tijekom godine 

 

 

 

 

 

tijekom godine 
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vještinama, priprema za školu) 

− zdravstvena voditeljica (posebne zdravstvene 

potrebe, COVID-19, prehrana) 

 

2. Grupni oblici rada  

− Plenarni roditeljski sastanci za sve roditelje 

novoupisane djece na razini skupine (6) 

 

− Informativni roditeljski sastanci na razini skupine (5, 

od toga 1 uz temu „Polazak u školu“) 

 

− Završna druženja/svečanosti na razini skupine (4) 

 

3. Uključivanje u odgojno-obrazovni proces 

− Uključivanje roditelja za vrijeme prilagodbe djece 

− Uključivanje roditelja u aktivnosti u skupini („Sava 

kojoj pripadamo“, donacija slikovnica, prikupljanje 

neoblikovanog materijala, sudjelovanje u projektu 

„Kukci“)  

 

4. Komunikacija putem drugih kanala 

− izrada pisanih materijala za roditelje (letak 

prilagodba na jaslice/vrtić, letak spremnost za školu, 

upute, obavijesti) 

− komunikacija putem mrežne stranice vrtića 

(objavljivanje pisanih sadržaja, fotografija rada u 

skupinama, radova djece i sl.) 

− komunikacija putem kutića za roditelje 

− komunikacija putem e-maila na razini skupine 

 

 

 

 

ravnateljica, 

članovi ST 

 

odgojitelji, 

ravnateljica, 

psihologinja 

 

odgojitelji 

 

 

članovi ST, 

odgojitelji 

 

odgojitelji 

 

 

 

članovi ST 

 

 

odgojitelji 

 

 

 

 

 

 

siječanj 2022., 

svibanj 2022. 

 

ožujak 2022. 

 

 

 

lipanj 2022. 

 

siječanj 2022. 

 

 

travanj, svibanj 

2022. 

 

 

tijekom 

pedagoške godine 
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− prikaz rada odgojne skupine putem panoa, plakata u 

vrtiću 

− primjena anketa za roditelje vezano uz organizaciju 

rada i praćenja interesa  

− primjena upitnika za vrednovanje rada ustanove od 

strane roditelja i odgojitelja 

 

 

pedagog 

travanj 

svibanj 

lipanj 

  

Prikaz ostvarenih grupnih oblika suradnje s roditeljima po odgojnim skupinama 

Odgojna skupina Broj roditeljskih 

sastanaka 

Odaziv (broj prisutnih 

roditelja) 

Završna svečanost 

Bubamare 2 1. (100%), 2. (23) DA 

Zečići 2 1. (100%), 2. (30) NE 

Vjeverice 2 1. (100%), 2. (40) DA 

Sovice 2 1. (100%), 2. (32) DA 

Vidrice 2 1. (100%), 2. (20) DA 

 

Odgojitelji svih skupina provodili su i individualne razgovore s roditeljima. Najveći broj 

individualnih razgovora ostvarile su odgojiteljice jasličkih skupina. U narednom razdoblju  

potrebno je poticanje odgojiteljica za provedbom individualnih razgovora s većim brojem 

roditelja, kako bi se izgradila kultura ustanove koja aktivno pristupa roditeljima i gradi 

suradničke odnose. 

U svrhu vrednovanja suradnje s roditeljima, kreiran je anketni upitnik za roditelje u 

kojem su procjenjivali rad odgojno-obrazovne skupine te vrtića u cjelini. 
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Rezultati upitnika za roditelje (N=74) 

Na pitanje kako su se kao roditelji najčešće osjećali u vrtiću u protekloj pedagoškoj 

godini na skali od 1 do 5, odgovorili su: 

 M SD Min. Max. 

Nezadovoljno / Zadovoljno 4,73 ,56 2 5 

Napeto / Opušteno 4,53 ,70 3 5 

Poput "viška" / Dobrodošlo 4,77 ,54 2 5 

Neuvaženo / Uvaženo 4,78 ,48 3 5 

Pasivno / Aktivno 4,54 ,66 3 5 

Podaci ukazuju na to da su se roditelji u prosjeku osjećali vrlo zadovoljno, opušteno, 

dobrodošlo, uvaženo te aktivno u našem vrtiću. 

 

 

Ukupno 50% djece (37), prema procjenama roditelja, u vrtić dolazi gotovo uvijek 

radosno i s veseljem, 14,9% (11) često je dolazilo s radošću i veseljem u vrtić. Ukupni postotak 

djece koja su gotovo uvijek ili često s veseljem dolazila je 64,9%, što pokazuje da većina djece 

rado dolazi u vrtić.  

37

11

25

1 0

Gotovo uvijek
radosno i s
veseljem

Često s radošću
i veseljem

Kako kada -
ponekad s
radošću,

ponekad je
odbijalo odlazak

Često je
odbijalo, bunilo
se ili bilo tužno
radi odlaska u

vrtić

Gotovo uvijek je
odbijalo,

protestiralo

Kako je Vaše dijete reagiralo ili reagira na odlazak u 

vrtić
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Upoznatost roditelja s programom rada skupine  

 

 

 

Najviše roditelja navodi da je u velikoj mjeri upoznato s programom rada vrtića (56%), 

a informacije najviše dobivaju putem svakodnevnog kontakta s odgojiteljicama te kutića za 

roditelje. Budući da 43% roditelja navodi da je djelomično upoznato s programom rada odgojne 

skupine, povratna nam je informacija da bi iduće pedagoške godine valjalo poraditi na tom 

segmentu. 

56%

43%

1%

Koliko ste upoznati s programom rada odgojne skupine 
Vašeg djeteta

u velikoj mjeri

djelomično smo upoznati

ne poznajemo program
rada odgojne skupine
našeg djeteta

42

23
28

49

3

19

Kutići za
roditelje

Roditesljski
sastanci

Preko djece Svakodnevni
kontakt s

odgojiteljima

Stručni
suradnici

Drugo (e-
mail)

Oblici informiranja putem kojih roditelji dobivaju 

najviše informacija o programu rada skupine
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S obzirom na razvoj djeteta, roditelji navode da su tijekom pedagoške godine, u najvećoj 

mjeri uočili napredovanje kod svoje djece u području brige o sebi (samostalnosti), povećanoj 

društvenosti te razgovorljivosti (komunikativnosti).  

 

 

Zadovoljstvo suradnjom s odgojnim djelatnicima, roditelji procjenjuju vrlo visokom. 

Njih čak 93% navodi da je njome zadovoljno, a 7% navodi da su djelomično zadovoljni.  

Veliki je iskazani interes roditelja za održavanje edukativnih radionica (80,4% 

roditelja), a u manjoj mjeri navode potrebu individualnog konzultiranja sa stručno-razvojnom 

službom (ravnatelj, pedagog, psiholog, zdravstveni voditelj), njih tek 13%. Razlog niskoj 

iskazanoj potrebi za individualnim konzultacijama sa stručno-razvojnom službom može biti što 

roditelji smatraju da im zaista nije potrebna podrška u roditeljstvu ili po pitanju odgojno-

obrazovnog rada od navedenog profila stručnjaka, no valjalo bi svakako raditi na jačanju 

povjerenja i suradnje sa stručnim timom vrtića, a naglasak bi u idućoj godini trebao biti i na 

planiranju edukativnih sadržaja za roditelje s obzirom na visoko iskazani interes. 

 

 

44

24

31

44 44

17

Osobito napredovanje kod djece uočeno od strane

roditelja tijekom protekle pedagoške godine
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Roditelji kao najvećom kvalitetom vrtića navode stručan rad s djecom (87,7%), nakon 

čega slijede materijalni uvjeti rada, odnosno opremljenost vrtića (79,5%). Kao kvalitetu navode 

i raznolikost sadržaja rada, pristup i komunikaciju s roditeljima te zdravstveno-higijenske 

uvjete. U vrlo maloj mjeri navode obogaćenost programa raznim odgojno-zdravstvenim i 

kulturnim programima poput posjeta, izleta, dodatnih programa. Rezultati s obzirom na potonje 

su očekivani s obzirom da se radi o novootvorenom vrtiću, koji za sada nudi samo redoviti 

cjelodnevni program, a također, budući da smo započeli s radom sredinom pedagoške godine 

te radi epidemioloških mjera, naglasak je tijekom ovih nekoliko mjeseci rada bio na drugim 

odgojno-obrazovnim ciljevima te nismo uspjeli realizirati izlete i predstave. Značajan razvojni 

cilj nam je uvođenje različitih posebnih programa, kako bismo obogatili naš odgojno-obrazovni 

rad. 

U skladu s potonje navedenim iskazima o kvaliteti rada vrtića, su navodi roditelja o 

tome što im se najviše sviđa u radu s djecom u odgojnoj skupini. Kvalitativnom analizom 

odgovora, većina ih se može grupirati pod karakteristike odgojno-obrazovnog rada, pri čemu 

navode usvajanje novih znanja i vještina kod djece, kreativne metode rada i aktivnosti, poticanje 

88%

69%

04%

80%

56% 56%

Značajna kvaliteta vrtića u cjelini
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djetetova razvoja, stručnost te pristup usmjerenim na dijete. Nadalje navode i pozitivno ozračje 

u skupini, topao pristup prema djeci i roditeljima. 

Ono što bi prema mišljenju roditelja trebalo mijenjati, ugraditi ili doraditi u vrtiću u 

najvećoj mjeri se odnosi na uređenje dvorišta (dodatne sprave, osiguravanje hlada, zelenila), 

također navode i uvođenje dodatnih programa te određene pojedinačne odgovore.  

 

7. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 

 

 

Dječji vrtić Medvjedići Rugvica ostvario je suradnju s društvenim čimbenicima na 

razini države i lokalne zajednice bitnima za uspješan rad i suradnju. Suradnja se odvijala s 

ciljem podizanja kvalitete rada i življenja svih odgojno-obrazovnih sudionika. 

   

Ostvarene suradnje s društvenim čimbenicima tijekom pedagoške godine 

VRSTA SURADNJE DRUŠTVENI ČIMBENICI 

Suradnja sa stručnim 

institucijama 

− Ministarstvo znanosti i obrazovanja (verifikacija redovitog 

programa te programa predškole, savjetovanje) 

− Agencija za odgoj i obrazovanje (usavršavanje odgojno-

obrazovnih djelatnika, stažiranje pripravnika, savjetovanje) 

− Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji  

Suradnja s odgojno-

obrazovnim ustanovama, 

društvima i strukovnim 

udrugama 

− Osnovna škola Rugvica (uspostava suradnje među ustanovama - 

ravnatelja i stručnih suradnika, razmjena informacija, posjet 

predškolaraca prvim razredima OŠ, posjeta knjižnici, održavanje 

GLOBE radionice od strane učenika i prof. OŠ) 
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− Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (studentska praksa, 

usavršavanje djelatnika) 

− Dječji vrtići (stručno usavršavanje) 

− Stručne sekcije i organizacije psihologa (stručno usavršavanje) 

Zdravstvene ustanove, 

centri za socijalnu skrb  

− Dom zdravlja (zdravstvena skrb djece, sistematski pregledi) 

− Klinika za dječje bolesti (zdravstvena skrb djece) 

− Poliklinika SUVAG (dijagnostika, praćenje, tretman) 

− Centar za rehabilitaciju Stančić (praćenje, tretman djece) 

− Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i 

motoričkim smetnjama (praćenje, tretman djece) 

− Centar za socijalnu skrb Dugo Selo (izvještavanje o 

funkcioniranju djece u njihovu tretmanu) 

− NZZJZ (smjernice uz COVID-19, izolacije) 

Suradnja s kulturno 

sportskim ustanovama i 

udrugama  

− Hrvatska vatrogasna zajednica (sudjelovanje na Likovnom, 

literarnom i foto natječaju, uručenje nagrade) 

Suradnja s državnim i 

javnim institucijama, 

ustanovama, društvima, 

upravama 

 

 

− Općina Rugvica (pravno i financijsko djelovanje...) 

− Vatrogasno društvo Rugvica (posjeta vatrogasaca vrtiću) 

− Državne institucije – visoki dužnosnici iz redova HR Sabora, 

ministarstva, odbora, ureda (svečano otvaranje vrtića) 

− Vjerske uprave - Zagrebačka nadbiskupija, Vrhbosanska 

nadbiskupija (svečano otvaranje vrtića) 
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8. VREDNOVANJE PROGRAMA 

 

Vrednovanjem se utvrđuju stupnjevi postignuća i čimbenici odgovorni za postignute 

odgojno-obrazovne ishode, te omogućuje unapređivanje odgojno-obrazovne kvalitete. 

Pedagoška praksa procjenjuje se prema utvrđenim kriterijima pomoću kojih se otkrivaju 

pozitivne i negativne negativne strane, te izdvajaju prioritetna područja rada. 

Unutarnje vrednovanje  podrazumijeva procjene subjekata koji su dio odgojno-obrazovnog 

procesa (odgojitelji i stručni suradnici, roditelji, djeca, ravnatelj, čimbenici lokalne 

zajednice…), dok se vanjsko vrednovanje odnosi na procjene čimbenika izvan ustanove (npr. 

Ministarstvo, Agencija za odgoj i obrazovanje, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje 

obrazovanja, instituti i sl.)  

(Priručnik za samovrednovanje ustanova ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, 2012). 

Cilj: 

Cilj provođenja samovrednovanja bio je dobiti uvid u trenutno stanje u vrtiću, otkriti 

pozitivna postignuća i probleme radi osmišljavanja strategija za unapređenje rada.  

 

Pokazatelji: 

Vrednovanje programa  vrtića proveo se temeljem  pokazatelja: 

− liste praćenja djetetova razvoja 

− anketni upitnici 

− dosjei djece, bilješke/zapisnici razgovora i inetrvjua s djecom 

− različiti zapisi odgojitelja (foto dokumentacija, video prikazi, anegdotske bilješke) 

− dokumentirane ostvarene aktivnosti u odgojno-obrazovnom procesu (foto/video zapisi, 

osvrti) 

− dječji radovi (crteži, radni listovi, dramatizacije i dr.) 

− izjave djece 

− upitnik za valorizaciju odgojno-obrazovnog rada (tromjesečna, polugodišnja, godišnja) 
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− refleksije i zapisnici refleksija odgojitelja i članova stručnog tima 

− pisane pripreme za roditeljske sastanke, prisutnost roditelja na sastancima 

− zapisnici i broj individualnih razgovora s roditeljima 

 

Vrednovanje se provelo i temeljem analize obavezne pedagoške dokumentacije: 

− pedagoška dokumentacija odgojno-obrazovne skupine (dnevni plan rada, tjedni plan 

rada, mjesečni/tromjesečni plan rada, polaznost djece i razlozi izostanka, zapažanja o 

dječjim aktivnostima, bilješke o suradnji s roditeljima i (su)stručnjacima, bilješke o 

djeci s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, mjesečna/tromjesečna valorizacija 

plana i programa odgojno-obrazovnog rada) 

− Godišnji plan i program rada  

− Godišnje izvješće o radu vrtića 

 

Indikatori kvalitete odgojno obrazovnog programa, koji su se pratili: 

− ponuda materijala, aktivnosti i sadržaja ponuđenih djeci, te njihove interese 

− djetetova uključenost u aktivnosti 

− razvojni status djece, napredovanje djece 

− uključenost i prihvaćenost djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama ili djece u 

riziku 

− zadovoljstvo sudionika odgojno-obrazovnog procesa (djece, odgojitelja, roditelja i dr.) 

− odaziv roditelja na roditeljske sastanke i njihove povratne informacije 

− uključenost roditelja u odgojno-obrazovni proces, ako epidemiološke mjere dozvole 

(izložbe, radionice, svečanosti, boravak u skupini) 

− informiranost roditelja o radu skupine, ponašanju i napredovanju djeteta (obavljeni 

individualni razgovori/savjetovanja, sadržaji na mrežnim stranicama vrtića, panoima za 

roditelje, dječji radovi i sl.) 
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Godišnje izvješće o radu ustanove dostavlja se nadležnim institucijama (Ministarstvu 

znanosti, i obrazovanja, Agenciji za odgoj i obrazovanje te Općini Rugvici) na kraju pedagoške 

godine. Njime je obuhvaćena cjelokupna analiza rada Vrtića koja uključuje osvrt na ustrojstvo 

rada, provedene materijalne i organizacijske uvjete rada, provedbu njege i skrbi za zdravlje i 

tjelesni razvoj djece, provedbu odgojno–obrazovnog rada s djecom, njihovu polaznost i 

ostvarenost stručnog usavršavanja djelatnika vrtića unutar ustanove, te provedbu suradnje s 

roditeljima i vanjskim čimbenicima. Temeljem provedene analize određene su smjernice našeg 

djelovanja za podizanje kvalitete rada u sljedećoj pedagoškoj godini. 

 

Sustav osiguravanja kvalitete rada vrtića 

U narednom razdoblju potrebno je oformiti Tim za unapređenje kvalitete rada ustanove; 

takav sustav osiguranja kvalitete omogućit će nam lakše prepoznavanje i odgovaranje na 

potrebe naših korisnika: roditelja i djece, sa svrhom pružanja odgovarajuće usluge koja je u 

skladu sa suvremenim pristupom predškolskog odgoja i obrazovanja. Područja kvalitete koja bi 

sustav pratio su: planiranje, nadzor, supervizija i upravljanje, rukovođenje (vođenje), 

usmjerenost korisnicima, zaposlenici (radnici), trening, učenje i razvoj, upravljanje novcem i 

imovinom, praćenje i evaluacija, te rezultati. 

Samoprocjena nam je omogućila identificirati što je pozitivno, a što se treba poboljšati. 

Pomogla nam je odrediti područja na kojima trebamo raditi, također nam je pomogla mjeriti i 

dokazati uspjehe, te podijeliti iskustva s drugima.  

Dokazi o ispunjenju postignuća su: izvješća, zapisnici, pravilnici, kodeksi, izjave, 

rješenja, ugovori, propagandni materijali, operativni planovi, evaluacijska izvješća, mrežna 

stranica, te uručena prva nagrada djevojčici M.J. (27.6.2022.) zbog pobjede na likovnom 

natječaju. 
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REZULTATI VREDNOVANJA:  

Finalnim evaluacijskim upitnikom za odgojitelje procijenjena je kvaliteta odgojno-

obrazovne prakse prema indikatorima postignuća i standardima kvalitete. 

Primijenjen je upitnik za samovrednovanje kvalitete rada ustanove, na razini odgojiteljica 

(N=9), kojim su pokrivena ključna područja rada ustanove. Na Likertovoj skali od 1 (uopće ne) 

do 7 (u potpunosti da) odgojiteljice su procijenile slaganje s česticama. Prikazane su aritmetičke 

sredine (M) rezultata procjena odgojiteljica za svaku pojedinu ispitanu česticu. 

Rezultati samovrednovanja ustanove od strane odgojiteljica   

PODRUČJE  RADA M 

1. STRATEGIJA USTANOVE  

1.1. Naš vrtić vidim kao mjesto koje potiče rast i razvoj svakog djeteta 5,89 

1.2. Naš vrtić vidim kako mjesto koji potiče razvoj svakog djelatnika 6,44 

1.3. U našem se vrtiću poštuju različitosti u sposobnostima djece 5,89 

1.4.  U našem se vrtiću poštuju različitosti u načinima učenja djece 6,11 

2. ORGANIZACIJSKO VOĐENJE USTANOVE  

2.1. Dostupne su mi sve informacije važne za moj rad u vrtiću 6,44 

2.2. Zadovoljna sam načinom rada u našem vrtiću 5,67 

2.3. U našem se vrtiću potiče timski rad 6,44 

2.4. Ravnateljica našeg vrtića otvorena je za prijedloge 6,78 

2.5. U našem vrtiću rado prihvaćamo nove ideje 6,67 

3. KULTURA USTANOVE  

3.1. Zadovoljna sam suradnjom s odgojiteljima 6,67 

3.2. Zadovoljna sam suradnjom s članovima stručnog tima (pedagog, psiholog, zdrav. 

voditelj) 
6,78 
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3.3. Zadovoljna sam suradnjom s admin. - tehničkim pomoćnim osobljem 6,89 

3.4. Zadovoljna sam suradnjom s ravnateljem 6,89 

3.5. Ozračje u kojem radim ugodno je i poticajno 6,56 

3.6. Jedni se prema drugima odnose s poštovanjem 6,89 

4. PROSTORNO- MATERIJALNI I TEHNIČKI UVJETI RADA  

4.1. Prostor našeg vrtića poticajan je za djecu 5,78 

4.2. Zadovoljna sam uređenjem vanjskog prostora vrtića 3,67 

4.3. Naš je vrtić dobro opremljen 5,89 

4.4. Imam dovoljno materijala za kvalitetan rad 6,78 

5. ZDRAVSTVENO - HIGIJENSKI UVJETI RADA I SIGURNOST  

5.1. Naš je vrtić čist i uredan 6,78 

5.2. U našem su vrtiću djeca sigurna 6,44 

5.3. Vanjski su prostori našeg vrtića sigurni 5,56 

6. KURIKULUM I ODGOJNO - OBRAZOVNI PROCES  

6.1. Način rada prilagođavam različitim načinima učenja djece 5,67 

6.2. Planiranje prilagođavam razvojnim potrebama djece 5,67 

6.3. Način rada prilagođavam različitim sposobnostima djece 5,78 

6.4. Djeca u našem vrtiću imaju slobodu birati sadržaje i aktivnosti 6,33 

6.5. Potičem djecu na samoprocjenu svoga ponašanja 5,89 

6.6. Okruženje našega vrtića omogućuje raznovrsne interakcije između djece i odraslih 5,33 

7. LJUDSKI RESURSI  

7.1. Volim posao koji radim 6,89 

7.2. Sposobna sam odgovoriti svim zahtjevima posla 6,11 
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7.3. Imam kompetencije potrebne za rad s djecom 6,67 

7.4. Imam kompetencije za suradnju s roditeljima 6,67 

7.5. Imam kompetencije za suradnju s kolegama 6,78 

7.6. Važno mi je kontinuirano poboljšavati svoj rad 7,00 

8. SURADNJA S UŽOM I ŠIROM DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM  

8.1. Zadovoljna sam suradnjom s roditeljima 6,11 

8.2. Roditelji otvoreno razmjenjuju sa mnom informacije o djetetu 6,00 

8.3. U svakodnevnom planiranju uzimam u obzir opažanja i prijedloge koje roditelji daju 

svojoj djeci 
6,22 

8.4. Roditelji su upoznati s ciljevima, sadržajima i metodama rada našega vrtića 6,00 

8.5. Naš vrtić nudi roditeljima različite oblike uključivanja u rad vrtića 5,44 

8.6. Naš vrtić pruža potporu roditeljima u ostvarivanju roditeljske uloge 6,25 

8.7. Zadovoljna sam suradnjom našega vrtića s drugim dječjim vrtićima 5,11 

8.8. Zadovoljna sam suradnjom našega vrtića s lokalnom zajednicom 6,0 

9. PROCES PRAĆENJA VREDNOVANJA  

9.1. Svakodnevno promišljam i evaluiram svoj rad u vrtiću 6,22 

9.2. Moj je rad prepoznat kao kvalitetan 6,11 

9.3. Spremna sam prihvatiti dobronamjerne primjedbe o radu 6,89 

9.4. Spremna sam iznijeti dobronamjerne primjedbe o radu 6,78 

9.5. U našem vrtiću možemo otvoreno razgovarati o kvaliteti rada 6,56 

9.6. Dokumentacijom se koristimo kao smjernicom za planiranje daljnjih aktivnosti 6,56 
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Rezultati samovrednovanja pokazuju da odgojiteljice procjenjuju kvalitetu rada 

ustanove u gotovo svim ispitanim područjima iznadprosječno.  

Odgojiteljice strategiju ustanove procjenjuju vrlo pozitivno, kao i organizacijsko 

vođenje ustanove, kulturu ustanove (koja se odnosi na suradnju unutar ustanove, ozračje i 

međusobno poštovanje), prostorno- materijalne i tehničke uvjete rada te zdravstveno - 

higijenske uvjete rada i sigurnost. Prosječne vrijednosti odgovora kreću se u rasponu od 

M=5,56 do M=6,89 na skali od 1 do 7. Jedino su ispodprosječno zadovoljne s opremljenosti 

vanjskog prostora vrtića (M=3,67). Dobiveni rezultati nam govore da smo kao novootvorena 

ustanova uspjeli stvoriti vrlo pozitivne temelje za izgradnju kulture ustanove koja potiče rast i 

razvoj djeteta i odgojitelja koji je aktivan sudionik u izgradnji odgojno-obrazovnog procesa 

kojem se pristupa i koji međusobno pristupaju suradnički. Zadovoljstvo prostorno-

materijalnim, tehničkim, zdravstveno-higijenskim uvjetima rada i sigurnosti, očekivano je 

budući da se radi o novoizgrađenom objektu, suvremeno i kvalitetno opremljenim. S druge 

strane, dvorište Vrtića potrebno je dodatno opremiti, na što ukazuju i rezultati vrednovanja 

ustanove od strane roditelja. 

Također, izrazito pozitivno procjenjuju ostvarivanje vlastitog odgojno-obrazovnog rada 

koji je u skladu s humanističko-razvojnoj koncepciji (čestice koje se odnose na kurikulum i 

odgojno - obrazovni proces). U kategoriji čestica ljudskih resursa, uočljivo je da odgojiteljice 

u prosjeku izrazito vole svoj posao, važno im je kontinuirano unapređivati svoj rad te 

procjenjuju da posjeduju kompetencije potrebne za suradnju sa svim odgojno-obrazovnim 

dionicima. Valjalo bi istaknuti i da su vrlo zadovoljne suradnjom s roditeljima (M=6,11), dok 

su najmanje zadovoljne suradnjom s drugim vrtićima (M=5,11), iako je i ona procijenjena vrlo 

pozitivnom. U narednom razdoblju, cilj nam je jačanje suradnje s drugim vrtićima, osobito s 

područja Zagrebačke županije. 

Rezultati odgovora iz područja praćenja procesa vrednovanja, sugeriraju nam da su 

odgojiteljice spremne djelovati kao refleksivne praktičarke, koje promišljaju o svom radu i 

implementiraju potrebne promjene. Cilj nam je poticati navedeno i djelovati u skladu s time 

radi nužnog kontinuiranog rasta i razvoja ustanove.  
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Zaključak:  

U narednom periodu bilo bi poželjno oformiti Tim za unapređenje kvalitete rada, izraditi 

Razvojni strateški plan ustanove, jačati suradnju s drugim vrtićima, školama i širom lokalnom 

zajednicom, obogatiti odgojno-obrazovni proces izletima, kazališnim predstavama i sl.,, 

postaviti nove ciljeve i projekte prema gradskoj i široj zajednici, prijaviti se na projekte EU 

fondova, opremiti dvorište vrtića, formirati timove u provođenju odg.-obraz. procesu (npr. Tim 

za likovno uređenje vrtića), intenzivirati refleksivne osvrte i radne dogovore, provoditi 

kreativne pedagoške radionice, pojačati digitalne alate za poticanje razvoja digitalnih 

kompetencija, osigurati ponudu dodatnih programa vrtića, osigurati superviziju kako bi se 

pojačala kvaliteta provođenja odgojno-obrazovnog rada. 
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9. IZVJEŠĆE RADA RAVNATELJA, STRUČNIH 

SURADNIKA I ZDRAVSTVENE VODITELJICE 

 

IZVJEŠĆE RADA RAVNATELJA U PEDAGOŠKOJ GODINI 

2021./2022. 

Maja Blažević 

 

Godišnji plan ravnateljica u odgojno-obrazovnoj pedagoškoj godini 2021./2022. utvrđen je 

Godišnjim planom i programom Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica te realiziran prema 

postavljenim prioritetima. 

  

Poslovi organizacije i praćenja 

- organizacija rada (raspored djelatnika po odgojno-obrazovnim skupinama, utvrđivanje radnog 

vremena primarnog programa i radnog vremena djelatnika i dr.) 

- organizacija provedbe sjednica Odgojiteljskog vijeća te sastanaka stručnog tima 

- organizacija rada u ljetnim mjesecima 

- formiranje odgojnih skupina (prema normativima osnivača) 

- praćenje organizacije rada cjelokupnog vrtića 

- praćenje pojedinih faza odgojno-obrazovnog rada te dnevnog ritma i boravka djece u skupinama 
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- praćenje učinkovitosti rada, efikasnosti obavljanja radnih obveza i zadataka 

- praćenje realizacije Godišnjeg plana i programa 

- koordinacija i praćenje kvalitete izvršenja zadataka vezanih za popravke, servisiranja opreme 

- organizacija nabave didaktike prema potrebama odgojno-obrazovne prakse 

- nabava stručne literature 

- praćenje ispravnosti i sigurnosti objekta 

Poslovi vođenja Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica 

- izrada kurikuluma vrtića 

- izrada Godišnjeg plana i programa vrtića 

- izrada Plana i programa rada ravnatelja 

- sudjelovanje u provođenju upisa djece 

- izrada te podnošenje statističkih i godišnjih izvješća i planova 

- sudjelovanje u pripremi i izvedbi roditeljskih sastanaka 

- ostvarivanje suradnje s lokalnom zajednicom 

- suradnja s osnivačem Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica 
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- suradnja s drugim vrtićima (razmjena iskustava) 

- zastupanje vrtića prema pozivima i potrebi 

- zastupanje u javnim medijima 

- prezentiranje ustanove na seminarima, projektima 

- prezentacija rada vrtića na internetskoj stranici (oglašavanje događaja i aktivnosti) 

- sudjelovanje u timskom planiranju aktivnosti (unapređenje njege, zaštite, sigurnosti, odgoja i 

obrazovanja) 

- izgradnja komunikacijske mreže vrtića i kulture ustanove 

- osigurati materijalno okruženje za siguran i poticajan boravak djece u vrtiću (vanjskim i 

unutarnjim prostorima) 

- osiguranje kontinuiranog i kvalitetnog funkcioniranja djelatnosti 

Administrativno-upravni i financijsko-računovodstveni poslovi 

- sklapanje Ugovora o radu na određeno i neodređeno radno vrijeme 

- sudjelovanje u izradi prijedloga financijskog plana za 2022. godinu 

- suradnja s voditeljem računovodstva u izradi plana nabave 

- praćenje prihoda/rashoda, financijskih izvještaja 
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- kontrola narudžbenica, dostavnica i računa te odobrenja isplata 

- vođenje evidencije o djelatnicima te radnom vremenu djelatnika 

- sklapanje ugovora s dobavljačima 

- sklapanje ugovora s korisnicima usluga 

- izrada plana korištenja godišnjih odmora i dr. (raspored rada, zamjene za bolovanja) 

- praćenje primjene zakona i podzakonskih akta 
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Stručna usavršavanja                                  

- AZZO Stručni skup za ravnatelje ustanova za rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

(međužupanijska razina) 

TEMA: vrednovanje refleksivne prakse iz uloge ravnatelja predškolske ustanove 

17. 

veljače 

2022. 

- GLOBE elementary K4: Međunarodni GLOBE program za vrtiće i škole 

 

11. 

travnja 

2022. 

- AZZO Unapređenje mentalnog zdravlja vulnerabilnih skupina 

TEMA: Prevencija stresa na radnom mjestu 

13. 

travnja 

2022. 

- AZZO Međužupanijski stručni skup za odgojitelje i stručne suradnike u dječjim 

vrtićima 

TEMA: Migracije i integracija osoba pod međunarodnom zaštitom 

20. 

travnja 

2022. 

- AZZO Stručni skup u sklopu 5. Dana medijske pismenosti 

TEMA: Kako razvijati medijsku i emocionalnu pismenost od vrtića: finski primjer 

2. svibnja 

2022. 

- AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU 

- eTwinning webinar „od A do Ž“ 

19. 

svibnja 

2022. 

- AZZO Državna smotra projekata u području Nacionalnog programa odgoja i 

obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske 

25./26. 

svibnja 

2022. 

- Projekt POMAHAJMO V SVET (Say Hello To The World) 

TEMA: Predstavljanje projekta i mrežne aplikacije „My Hello“ 

2. lipnja 

2022. 
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- AZZO Dvodnevni državni stručni skup za ravnatelje predškolskih ustanova 

TEMA: Timsko razmatranje najboljeg interesa djece s posebnim potrebama i podrška 

njihovim obiteljima iz uloge ravnatelja 

8./9. 

lipnja 

2022. 

- AZZO Stručni skup: Osnovna edukacija odgojno obrazovnih djelatnika – povjerenika 

Hrvatskog Crvenog križa 

30. lipnja 

2022. 

 

 

10. IZVJEŠĆE PLANA I PROGRAMA RADA PEDAGOGA 

REALIZACIJA RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA U 

PEDAGOŠKOJ GODINI 2021./2022. 

Maja Soldo, mag. paed. 

 

 

Planirani poslovi i radne zadaće stručnog suradnika pedagoga realizirali su se uz 

poštivanje epidemioloških mjera HZJZ-a te MZO-a, prema  tijeku pandemije COVID-19. U 

skladu s time, radne zadaće koje se nisu mogle provesti u planiranom obliku, prilagodile su se 

aktualnim epidemiološkim mjerama. 

Osnovni ciljevi i zadaće u radu stručnog suradnika pedagoga u Dječjem vrtiću Medvjedići 

Rugvica pedagoške godine 2021./2022., u skladu s Državnim pedagoškim standardima, bili su 

usmjereni na: 

− Praćenje, istraživanje i unaprjeđivanje odgojno-obrazovnog procesa, razvijanje kulture 

i autentičnog kurikuluma vrtića utemeljenog na stručno-znanstvenom pristupu, 

predlaganje inovacija i suvremenih metoda i oblika rada 
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− Jačanje stručne kompetencije odgojitelja; predlaganje, sudjelovanje i pomaganje 

odgojiteljima u ostvarivanju Programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog 

učenja 

− Razvijanje suradnje i partnerstva dječjeg vrtića i roditelja te ostvarivanje različitih 

oblika suradnje s roditeljima 

− Surađivanje s neposrednim i širim okruženjem sa svrhom obogaćivanja odgojno-

obrazovnog procesa 

− Sudjelovanje i razvijanje timskog rada u vrtiću (stručni tim, odgojitelji i ostali djelatnici) 

 

Konkretizacija ostalih zadaća razrađena je u tabelarnom prikazu. 

1. POSLOVI U ODNOSU NA DIJETE  

Radne zadaće Oblik rada 
Suradnic

i  

 

 Realizirano 

Praćenje i procjenjivanje aktualnih potreba djeteta 

− otkrivati i procjenjivati aktualne razvojne potrebe 

djeteta: 

o inicijalni razgovor s roditeljima ili skrbnicima pri 

upisu u vrtić 

o prikupljanje i analiza podataka o djetetu 

o identifikacija i praćenje potreba kroz zapažanja i 

uvid u proces 

o praćenje specifičnih interesa djece 

o praćenje i procjena psihofizičkog razvoja djece 

putem razvojnih lista 

 

− pratiti razvojni status djeteta: cjelovitog ili za određena 

razvojna područja 

opažanje; 

praćenje; 

individualni i 

grupni kontakt 

s 

roditeljima/skr

bnicima, 

odgojiteljima i 

članovima 

stručnog tima 

 

 

 

 

 

 

 

članovi 

stručnog 

tima i 

odgojitelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u siječnju i tijekom 

lipnja 

 

 

tijekom  pedagoške 

godine 
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Identifikacija djece s posebnim potrebama (tur, 

potencijalno darovita djeca) 

− razmjena informacija s roditeljima, inicijalni upitnik  

− praćenje djece u skupinama uz suradnju s odgojiteljima 

(praćenje razvoja, igre i ponašanja) 

− suradnja sa stručnim timom vrtića u identifikaciji djece 

s posebnim potrebama 

− suradnja u izradi individualiziranih odgojno-

obrazovnih programa za djecu s posebnim potrebama 

(TUR, potencijalno darovitu te s prolaznim teškoćama) 

 

 

 

praćenje; 

opažanje; 

individualni 

kontakt s 

roditeljima/skr

bnicima 

 

 

 

članovi 

stručnog 

tima i 

odgojitelji 

 

 

u  siječnju i lipnju 

tijekom pedagoške 

godine 

 

Planiranje i pripremanje odgojno-obrazovnog rada 

− sudjelovanje u planiranju za vrijeme prilagodbe 

− uvođenje inovacija u neposrednom radu s djecom 

− sudjelovanje u planiranju i ostvarivanju projekata 

prema izboru odgojitelja  

 

− planiranje obogaćivanje programa različitim 

odlascima izvan vrtića 

 

 

− promišljanje i predlaganje uvjeta za optimalno 

funkcioniranje djece (organizacija prostora, 

ponuda materijala, fleksibilnost vremena 

aktivnosti, aktualne potrebe i interesi, kvaliteta 

komunikacije u skupini) 

− briga da didaktika bude kvalitetna i uvijek na 

raspolaganju djeci 

− osiguravanje da centri aktivnosti budu promišljeno 

raspoređeni kako bi djeci omogućili učenje kroz 

slobodno kretanje prostorom, interakciju s drugom 

djecom i odgojiteljima, korištenje zanimljivih, 

dostupnih materijala, ali i privatnost (poticajna 

sredina) 

 

 

praćenje; 

individualni i 

grupni rad; 

planiranje i 

savjetovanje 

kroz OV  

 

 

odgojitelji 

stručni tim 

ravnatelj 

 

tijekom siječnja, 

veljače i ožujka 

tijekom godine 

travanj- Sava kojoj 

pripadamo,  

svibanj- posjet OŠ 

Rugvica,   

 

 

 

tijekom pedagoške  

 godine 

Ostvarivanje programskih zadaća 

− formiranje odgojno-obrazovnih skupina 

 

− sudjelovanje u provođenju odgojno-obrazovnog 

programa u svim skupinama 

− pedagoško-instruktivni uvidi u program 

 

praćenje i 

individualna 

suradnja s 

odgojiteljima te 

stručnim 

suradnicima u 

vrtiću 

ravnatelj 

stručni tim 

odgojitelji 

 

tijekom siječnja i 

lipnja 

 

tijekom godine 



 

97 

 

Rad s djecom školskim obveznicima 

− utvrđivanje broja djece koja su školski obveznici 

sljedeće pedagoške godine 

− procjena psihofizičkog statusa djece školskih 

obveznika  

− izrada mišljenja o spremnosti djeteta za školu 

− savjetovanje roditelja i odgojitelja u odabiru materijala 

za rad s djecom 

− suradnja sa stručnom službom škole i drugim 

relevantnim stručnjacima 

 

 

 

praćenje, 

individualna 

suradnja s 

roditeljima/skr

bnicima, 

odgojiteljima te 

stručnim 

suradnicima u i 

izvan Vrtića 

članovi 

stručnog 

tima, 

odgojitelji 

 

 

tijekom siječnja 

 

tijekom godine 

 

tijekom svibnja 

Evaluacija rezultata 

− valorizacija integriranog pristupa u planiranju i 

razvojno primjerenog pristupa u ostvarivanju sadržaja 

i aktivnosti, 

− valorizacija metoda, oblika rada i sredstava koje je 

odgojitelj primjenjivao u podržavanju dječjih interesa i 

motiviranosti za djelovanjem 

− izrada instrumenata za praćenje razvoja i potreba 

djeteta 

− valorizacija konteksta odgojne skupine i općenito 

konteksta vrtića 

 

praćenje, 

individualna i 

grupna 

suradnja s 

odgojiteljima i 

stručnim 

suradnicima u 

vrtiću, 

primjena 

anketa/upitnika 

ravnatelj 

stručni tim 

odgojitelji 

 

tijekom pedagoške 

godine kroz 

refleksiju 

 

tijekom pedagoške 

godine 

 

krajem pedagoške 

godine 

 

 

Izrada i vođenje dokumentacije 

− izrada popisa djece po odgojnim skupinama 

− izrada popisa djece predškolaca  

 

 

 

suradnja s 

odgojiteljima, 

roditeljima/skr

bnicima te 

članovima 

stručnog tima 

 

ravnatelj 

članovi 

stručnog 

tima 

odgojitelji 

 

 

tijekom siječnja 

2. POSLOVI U ODNOSU NA ODGOJITELJE 

Radne zadaće Oblik rada Suradnici  Realizirano 

Podrška odgojiteljima u procjeni razvojnih potreba 

djece 

− praćenje djece u skupinama (primjena razvojnih lista, 

lista praćenja, suradnja) 

− sudjelovanje u ostvarivanju poticajnog okruženja za 

opažanje; 

procjena; 

individualni i 

grupni rad 

članovi 

stručnog 

tima, 

odgojitelji 

tijekompedagoške 

godine 
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djecu 

− podrška u određivanju razvojnih zadaća s obzirom na 

dob te u ostvarivanju individualiziranog pristupa 

 

 

Podrška i pomoć odgojiteljima u provedbi odgojno-

obrazovnog procesa 

− pomoć u planiranju, ostvarivanju i evaluaciji odgojnog 

obrazovnog procesa 

− pomoć u organizaciji rada (u smislu rasporeda dnevnih 

aktivnosti te usklađivanja dnevnog ritma potrebama 

djece) 

− razmjena informacija o novoprimljenoj djeci 

− pomoć odgojiteljima u procesu prilagodbe djeteta u 

vrtiću: uočavanje jakih strana i sposobnosti djeteta 

− osvještavanje odgojitelja o važnosti kvalitetno 

organiziranog prostora i podrška u oblikovanju 

poticajne i funkcionalne prostorno-materijalne okoline 

(predlaganje organizacije prostora, centara aktivnosti, 

sadržaja i dr.) 

− savjetodavni razgovori s odgojiteljima  s ciljem 

prilagođavanja okruženja razvojnom procesu djeteta 

− pomoć u prezentiranju realizacije programa roditeljima 

individualni i 

grupni rad, 

savjetodavni 

rad 

ravnatelj 

odgojitelji 

članovi 

stručnog 

tima 

tijekom 

pedagoške godine, 

osobito u siječnju i 

veljači 2022. 

Podrška i pomoć odgojiteljima u ostvarivanju suradnje 

s roditeljima 

− podrška u jačanju vještina komunikacije odgojitelja i 

roditelja 

− zajedničko planiranje i provedba suradnje s roditeljima 

djece 

− podrška u organizaciji i osmišljavanju roditeljskih 

sastanaka 

 

individualni i 

grupni rad 

članovi 

stručnog 

tima 

odgojitelji 

ravnatelj 

 

tijekom 

pedagoške godine 

 

Podrška u jačanju stručnih kompetencija odgojitelja 

− savjetovanje i podrška odgojiteljima u odgojno-

obrazovnom procesu 

− upućivanje na stručnu pedagošku literaturu 

− upoznavanje odgojitelja s novim spoznajama iz 

područja odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske 

dob i davanje smjernica za njihovu praktičnu primjenu 

u radu 

− motiviranje odgojitelja na uvođenje inovacija i stalno 

informiranje 

− upućivanje  i prijave na stručna usavršavanja izvan 

Vrtića 

individualni i 

grupni rad, 

predavanja, 

radionice, 

pisani materijal 

članovi 

stručnog 

tima, 

odgojitelji 

tijekom 

pedagoške godine 
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Praćenje odgojno-obrazovnog rada 

− praćenje procesa i ostvarivanja planiranih projekata 

− pomoć u provođenju projekata u skupini (praćenje 

aktualnih interesa i potreba djece, planiranje i 

predlaganje sadržaja, evaluacija projekta i dr.) 

− kontinuirano praćenje i analiziranje pedagoške 

dokumentacije te usmjeravanje na kvalitetnije načine 

pisanja 

− informiranje odgojitelja o specifičnim potrebama i 

razvojnim mogućnostima djece (praćenje razvojnog 

procesa djeteta) 

 

individualni i 

grupni rad 

 

 

ravnatelj 

članovi 

stručnog 

tima 

odgojitelji 

tijekom 

pedagoške godine, 

osobito tijekom 

travnja i svibnja 

 

Evaluacija procesa i postignuća 

− pružanje pomoći odgojiteljima u opservaciji i praćenju 

djece te vrednovanju rezultata odgojno-obrazovnog 

rada kroz osmišljavanje razvojnih lista, check lista, 

upitnika, opservacijskih tablica te kroz osvrte, 

diskusije, radionice i sl. 

− pomoć u primjeni instrumenata za evaluaciju 

− procjena zadovoljavanja dječjih potreba i interesa 

pripremom poticajnog okruženja 

− osvještavanje odgojitelja o njihovoj implicitnoj 

pedagogiji 

− poticanje odgojitelja na samorefleksiju i refleksiju 

− sudjelovanje u sastancima tjednih osvrta na rad 

− praćenje ostvarivanja različitih oblika suradnje s 

roditeljima, posebno uređenja kutića za roditelje 

praćenje, 

individualni i 

grupni rad 

stručni tim 

odgojitelji 

tijekom 

pedagoške godine 

Sudjelovanje u radu Povjerenstva za stažiranje 

odgojitelja pripravnika 

− izrada plana stažiranja odgojitelja pripravnika i 

završnih izvješća 

− praćenje rada i pružanje pomoći pripravnicima 

(konzultacije, informiranje, kritičko promišljanje...) 

 

 

− organizacija i pomoć u ostvarivanju prakse studenata 

 

 

 

praćenje, 

individualni rad 

 

 

 

odgojitelj 

mentor, 

ravnatelj, 

stručni tim 

 

siječanj, kolovoz 

 

tijekom 

pedagoške godine 

prema potrebi 

travanj i svibanj 

 

3. POSLOVI U ODNOSU NA RODITELJE/SKRBNIKE  

Radne zadaće Oblik rada Suradnici  Realizirano 

Razgovor s roditeljima/skrbnicima pri upisu u vrtić te    
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podrška u procesu prilagodbe djeteta na vrtić/jaslice 

− provođenje inicijalnih razgovora pri upisu djeteta u 

vrtić 

− upoznavanje s navikama i potrebama djeteta te 

razvojnim osobitostima 

− informiranje roditelja/skrbnika s načinom i 

organizacijom rada Vrtića 

− početna identifikacija djece s posebnim potrebama 

(TUR i potencijalno daroviti) 

− konzultacije i podrška roditeljima vezano uz 

eventualne poteškoće prilagodbe djeteta 

 

 

 

 

individualni i 

grupni rad; 

intervju; 

primjena 

upitnika/anketa, 

letci, brošure 

 

 

 

članovi 

stručnog 

tima 

odgojitelji 

 

tijekom prijema 

novoupisane 

djece, u procesu 

prilagodbe  

tijekom pedagoške 

godine 

Savjetodavni rad/podrška roditeljima u odgoju djeteta 

− informiranje roditelja o osobitostima razvoja djece  

− konzultacije i poticanje usklađenosti odgojnih 

postupaka u odnosu roditelji/skrbnici – vrtić 

− komuniciranje s roditeljima pisanim putem preko 

izrada edukativnih brošura/letaka, kutića za roditelje 

− primjena upitnika/anketa s ciljem unapređenja suradnje 

i komunikacije s roditeljima 

− savjetodavna podrška u slučaju iskazane/identificirane 

potrebe 

individualni i 

grupni rad 

psiholog, 

članovi  

stručnog 

tima 

 

tijekom pedagoške 

godine, a osobito 

tijekom perioda 

prilagodbe 

 

tijekom svibnja  i 

lipnja 

 

Priprema i provedba roditeljskih sastanaka 

− sudjelovanje u pripremi i provedbi roditeljskih 

sastanaka s roditeljima novoprimljene djece i djece 

školskih obveznika 

− drugi sastanci s roditeljima i odgojiteljima ovisno o 

iskazanim interesima i potrebama 

− pomoć odgojiteljima u pripremi i provedbi roditeljskih 

sastanaka 

 

predavanja; 

radionice 

članovi 

stručnog 

tima 

odgojitelji 

tijekom razdoblja 

prijema 

novoupisane djece 

te prema 

iskazanim 

potrebama 

Uključivanje roditelja u zbivanja u vrtiću 

− uključivanje roditelja u evaluaciju rada i rezultata u 

skupini i vrtiću – anketiranje 

− stalno traženje novih, pogodnih načina za razvijanje 

partnerskih odnosa s roditeljima 

− stvaranje ugodnog, partnerskog ozračja 

− vođenje dokumentacije o suradnji s roditeljima 

− sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima djece i 

roditelja 

 

kreativne 

radionice, 

susreti, 

svečanosti, 

manifestacije 

primjena 

anketa/upitnika 

 

članovi 

stručnog 

tima 

odgojitelji 

ravnatelj 

tijekom svibnja i 

lipnja 

tijekom pedagoške 

godine 

nije ostvareno-

planira se u idućoj 

ped.god. 
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4. POSLOVI U ODNOSU NA STRUČNI TIM I RAVNATELJA  

Radne zadaće Oblik rada Suradnici  Realizirano 

Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada 

vrtića, Godišnjeg izvješća vrtića te ostalih sastavnica 

plana 

− sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada 

Vrtića 

− sudjelovanje u izradi Kurikuluma Vrtića 

− izrada Godišnjeg plana i programa rada stručnog 

suradnika pedagoga za tekuću pedagošku godinu 

− utvrđivanje odgojno-obrazovnih potreba Vrtića 

− sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća odgojno-

obrazovnog rada Vrtića, izrada individualnog izvješća 

rada pedagoga 

 

suradnja s 

ravnateljem i 

članovima 

stručnog tima 

psiholog, 

ravnatelj, 

članovi 

stručnog 

tima 

tijekom prosinca 

i kolovoza 

Sudjelovanje u ostvarivanju godišnjeg plana i 

programa rada vrtića te ostalih sastavnica plana 

− sudjelovanje u prijemu novoupisane djece 

− sudjelovanje u timskim procjenama djece sa sumnjom 

na teškoće u razvoju/evidentirane teškoće u razvoju 

− u suradnji s ravnateljem odlučivati o radnom vremenu 

vrtića, planu uređenja prostora, broju djece u 

skupinama, izboru i nabavi didaktičkih materijala 

− briga o sigurnosti prostora, 

− sudjelovanje u izradi smjernica stručnog tima za rad s 

djecom s posebnim potrebama 

− razmjena informacija s članovima stručnog tima o 

odgojno-obrazovnom procesu 

− suradnja s članovima stručnog tima vezano uz 

unapređivanje odgojno-obrazovnog rada 

− sudjelovanje na sastancima stručnog tima (usklađivanje 

zajedničkih planova i programa, suradnja u praćenju i 

vrednovanju rada, izvješćivanju o rezultatima rada) 

− sudjelovanje u stručnom usavršavanju odgojitelja 

 

− valorizacija, procjena rada i postignuća 

 

 

suradnja s 

ravnateljem i 

članovima 

stručnog tima 

 

ravnatelj, 

članovi 

stručnog 

tima 

 

tijekom siječnja,  

 

tijekom 

pedagoške 

godine 

 

 

 

 

tijekom 

pedagoške 

godine 

tijekom kolovoza                                                                   
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5. POSLOVI U ODNOSU NA DRUŠTVENU ZAJEDNICU  

Radne zadaće Oblik rada Suradnici  Realizirano 

Suradnja s osnovnim školama i 

lokalnim dječjim vrtićima 

− suradnja sa stručnom službom 

osnovne škole u koju se upisuju djeca 

predškolci vrtića 

− suradnja sa stručnom službom dječjih 

vrtića  

razmjena 

informacija o djeci s 

posebnim 

potrebama, djeci 

kojoj je odgođen 

upis u školu ili kod 

prijevremenog upisa 

u školu 

 

članovi 

stručnog 

tima 

31.3. sastanak stručnog tima 

vrtića sa stručnim timom 

škole 

suradnja u periodu pred upis 

djece u osnovnu školu 

Razvijanje suradnje sa stručnim 

ustanovama i organizacijama 

− AZOO, MZO, UFZG 

 

 

provođenje 

projekata, rad s 

pripravnicima, 

studentima 

prezentacija 

postignuća vrtića 

 

 

 

članovi 

stručnog 

tima 

ravnatelj 

odgojitelji 

 

tijekom pedagoške godine 

Sudjelovanje u realizaciji programa 

kulturne i javne djelatnosti 

− suradnja u obilježavanju važnih 

datuma  

− povezivanje s društvenim 

čimbenicima koji mogu pomoći u 

realizaciji programa rada vrtića 

 

 

 

kroz ostvarivanje 

redovitih i 

specifičnih odgojno-

obrazovnih zadaća 

 

 

članovi 

stručnog 

tima, 

odgojitelji 

 

tijekom pedagoške godine 

6. INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE  

Radne zadaće Oblik rada Suradnici  Realizirano 

Individualno stručno usavršavanje pedagoga s obzirom na 

potrebe vrtića i vlastite interese i potrebe 

− sudjelovanje na stručnim skupovima, edukacijama, 

seminarima u organizaciji AZOO, MZO, UF, Stručno-

razvojnih centara i dr. 

− sudjelovanje na stručnim predavanjima organiziranih 

unutar Vrtića 

 

 

predavanja, 

suradnja sa 

stručnjacima 

izvan i u Vrtiću 

 

 

članovi 

stručnog 

tima 

vanjske 

19.5. Webinar 

eTwinning "od A 

do Ž", AMPEU 

20.6.2022. 

Dokumentiranje – 

alatka za praćenje, 
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− stručno konzultativni rad sa stručnjacima 

 

 

− kontinuirano praćenje stručne literature i periodike 

 

ustanove planiranje i 

unapređivanje 

odgojno-

obrazovnog rada 

tijekom pedagoške 

godine 

7. RAD NA UNAPRJEĐENJU KVALITETE USTANOVE  

Radne zadaće Oblik rada Suradnici  Realizirano 

Uvođenje promjena u postojeće stanje s ciljem 

unaprjeđivanja kvalitete rada 

− istraživanje načina razvoja i unapređenja kvalitete 

odgojno-obrazovnog procesa 

− planiranje i programiranje rada 

− praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada 

− sudjelovanje u radu Odgojiteljskog vijeća 

− razvijanje timskog rada 

− uloga refleksivnog praktičara ( procjena postojećeg 

stanja i predlaganje promjena) 

 

 

praćenje, 

opažanje 

individualni i 

grupni osvrti 

na rad 

 

 

ravnatelj 

članovi 

stručnog 

tima 

odgojitelji 

 

 

 

tijekom 

pedagoške 

godine 
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11. IZVJEŠĆE PLANA I PROGRAMA RADA PSIHOLOGA 

REALIZACIJA PLANA I PROGRAMA RADA STRUČNOG 

SURADNIKA PSIHOLOGA U PEDAGOŠKOJ GODINI 2021./2022. 

Antonija Jurić, mag. psych. 

 

Planirani poslovi i radne zadaće stručne suradnice psihologinje realizirali su se uz 

poštivanje epidemioloških mjera HZJZ-a te MZO-a, ovisno o tijeku pandemije COVID-19. U 

skladu s time, određene radne zadaće morale su se prilagoditi (npr. provedba inicijalnih 

razgovora, planiranje procesa prilagodbe, roditeljski sastanci). 

 

1. POSLOVI U ODNOSU NA DIJETE 

Postavljene radne zadaće i njihova 

realizacija 
Oblik rada 

Vrijeme 

realizacije  
Nositelji  

Praćenje i procjenjivanje aktualnih 

potreba djeteta 

− otkrivati i procjenjivati aktualne razvojne 

potrebe djeteta (osobito u periodu 

prilagodbe na vrtić/jaslice te prije polaska 

u školu): 

o provedeni inicijalni razgovori samo s 

roditeljima djece s teškoćama u 

razvoju ili je temeljem inicijalnog 

upitnika utvrđena potreba za istim 

o kontinuirano su se prikupljali i 

analizirali podaci o djeci u suradnji s 

odgojiteljima i roditeljima  

o provođene opservacije djece u 

odgojnoj skupini po uočenoj 

problematici (kašnjenje u pojedinom 

razvojnom području, neprimjerena 

ponašanja) u suradnji s odgojiteljima, 

osobito djece s TUR  

o praćenje razvoja djece putem 

razvojnih lista provedeno u jednoj 

točci mjerenja; u idućoj pedagoškoj 

godini potrebna kontinuirana 

individualni 

kontakt s 

roditeljima/skrb

nicima, 

odgojiteljima i 

članovima ST 

opažanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

siječanj 2022. 

 

 

kontinuirano 

tijekom godine  

 

 

 

svibanj 2022. 

psiholog, 

članovi ST 
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procjena 

 

Identifikacija djece s posebnim potrebama 

(TUR, potencijalno darovita djeca) 

− provođena razmjena informacija s 

roditeljima u slučaju uočenih odstupanja 

djece u njihovom funkcioniranju i 

razvojnom statusu; analiza inicijalnih 

upitnika  

− provedena praćenja djece u skupinama 

uz suradnju s odgojiteljima (praćenje 

razvoja, igre i ponašanja) 

− suradnja sa stručnim timom vrtića u 

identifikaciji djece s posebnim 

potrebama u smislu konzultacija  

− primjena razvojnih skala i psihologijskih 

testova, osobito djece u godini pred 

polazak u školu, psihodijagnostičko 

testiranje radi utvrđivanja 

psihomotoričkog razvoja 

− upućivanje roditelja na relevantne 

nadležne vanjske institucije u svrhu 

odgovarajućeg pregleda/tretmana u 

slučaju utvrđene potrebe  

− izrada individualiziranih odgojno-

obrazovnih programa za djecu s 

posebnim potrebama (TUR – ukupno 4, 

za potencijalno darovitu nisu izrađeni 

budući da se nije realizirala procjena) 

 

 

 

praćenje; 

opažanje; 

testiranje; 

individualni 

kontakt s 

roditeljima/skrb

nicima te 

stručnjacima u 

specijalnim 

institucijama 

 

 

 

 

 

 

siječanj, 

veljača 2022. i  

kontinuirano 

tijekom 

pedagoške 

godine 

 

 

 

 

psiholog, 

članovi ST 

Neposredni rad s djecom s posebnim 

potrebama 

− ostvareno sustavno praćenje djece i 

podrška odgojiteljima u skupinama u 

radu s djecom s teškoćama  

− ostvaren individualni rad s djecom s 

posebnim potrebama u odgojnim 

skupinama te individualno (poticanje 

socio-emocionalnog i kognitivnog 

razvoja) 

− ostvarena savjetovanja roditelja putem 

dogovorenih termina konzultacija 

− provedba edukacija za odgojitelje o radu 

s djecom s posebnim potrebama nije 

ostvarena, osim individualnih 

konzultacija i podrške 

− provedeno savjetovanje odgojitelja te 

praćenje; 

individualni i 

grupni rad; 

planiranje i 

savjetovanje  

 

 

 

 

nakon perioda 

prilagodbe te 

kontinuirano 

tijekom 

pedagoške 

godine 

psiholog 
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praćenje provedbe IOOP-a 

 

Rad s djecom školskim obveznicima 

− početkom rada ustanove utvrđen broj 

djece koja su školski obveznici sljedeće 

pedagoške godine (ukupno 11) 

− učinjena procjena psihofizičkog statusa 

djece školskih obveznika 

standardiziranim testiranjem , opažanjem 

i procjenom fonološke svjesnosti 

− izrađena su mišljenja o spremnosti djeteta 

za školu (ukupno 3 na zahtjev roditelja) 

− provedena su savjetovanja roditelja 

(kako dodatno poticati određene 

vještine)  i odgojitelja u odabiru 

materijala za rad s djecom (po utvrđenoj 

potrebi za poticanje grafomotoričkih i 

predčitalačkih vještina) 

− ostvarena suradnja sa stručnom službom 

škole OŠ Rugvica (ostvarivanje 

početnog kontakta, dogovori o daljnjim 

mogućnostima suradnje, posjet 

prerdškolaraca OŠ) 

 

 

 

 

praćenje i 

testiranje; 

individualna 

suradnja s 

roditeljima, 

odgojiteljima te 

stručnim 

suradnicima u i 

izvan Vrtića 

 

kontinuirano 

tijekom 

pedagoške 

godine, a 

osobito 

tijekom ožujka 

2022.  

 

 

 

svibanj 2022. 

psiholog, 

članovi 

ST, 

odgojitelji 

Izrada i vođenje dokumentacije 

− izrađen je popis djece po odgojnim 

skupinama 

− izrađen je popis djece predškolaca  

− vođeni su individualni dosjei za djecu s 

posebnim potrebama  

 

suradnja s 

odgojiteljima, 

roditeljima te 

članovima ST 

siječanj 2022. 

te 

kontinuirano 

tijekom 

pedagoške 

godine 

psiholog, 

članovi ST 

 

2. POSLOVI U ODNOSU NA ODGOJITELJE 

Postavljene radne zadaće i njihova 

realizacija 
Oblik rada 

Vrijeme 

realizacije 
Nositelji  

Podrška odgojiteljima u procjeni 

razvojnih potreba djece 

− provedeno je kontinuirano praćenje 

djece u skupinama (uz primjenu 

opažanje; 

procjena; 

individualni i 

grupni rad 

kontinuirano 

tijekom 

pedagoške 

godine 

psiholog, 

članovi ST, 

odgojitelji 
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razvojnih lista i aktivne suradnje s 

odgojiteljima) 

− sudjelovanje u ostvarivanju 

poticajnog okruženja za djecu 

ostvareno konzultacijama s 

odgojiteljima 

− pružana podrška u određivanju 

razvojnih zadaća s obzirom na dob te 

u ostvarivanju individualiziranog 

pristupa 

 

Podrška odgojiteljima u radu s djecom 

s posebnim potrebama 

− ostvarena je suradnja pri 

identifikaciji djece s posebnim 

potrebama (TUR) 

− pružana je pomoć u realizaciji 

IOOP-a te praćenje ostvarenosti 

njegovih odgojno-obrazovnih ciljeva 

− pružana je stručna podrška 

odgojiteljima o osobitostima i 

pristupu djeci s posebnim potrebama 

(TUR)  putem savjetovanja, 

konzultacija 

− ostvarena kontinuirana razmjena 

informacija o tretmanu koje dijete 

pohađa u specijalističkim 

institucijama 

individualni i 

grupni rad 

kontinuirano 

tijekom 

pedagoške 

godine 

psiholog, 

članovi ST 

Podrška i pomoć odgojiteljima u radu 

s djecom i roditeljima 

− pomoć u planiranju, ostvarivanju i 

evaluaciji odgojnog obrazovnog 

procesa 

− podrška u oblikovanju poticajne i 

funkcionalne prostorno-materijalne 

okoline  

− pružana je podrška u jačanju vještina 

komunikacije odgojitelja i roditelja 

putem individualnih konzultacija te 

radionicom na temu 

komunikacijskih vještina 

− kontinuirano se provodila 

senzibilizacija odgojitelja, 

zajedničko planiranje i provedba 

suradnje s roditeljima djece s 

posebnim potrebama   

− podrška u organizaciji i 

osmišljavanju roditeljskih sastanaka 

putem sudjelovanja na roditeljskom 

individualni i 

grupni rad 

kontinuirano 

tijekom 

pedagoške 

godine 

psiholog, 

članovi ST 
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sastanku starije vrtićke skupine s 

temom polaska djece u školu 

Podrška u jačanju stručnih 

kompetencija odgojitelja 

− provedeno predavanje 

(„Komunikacijske vještine“), 

pružano savjetovanje i podrška 

odgajateljima u odgojno-

obrazovnom procesu prema potrebi i 

temeljem uvida u rad 

− upućivanje na stručnu psihološku 

literaturu – vezano uz specifične 

teškoće u razvoju, poticanje 

određenih vještina djeteta 

− upućivanje na stručna usavršavanja 

izvan Vrtića provođeno u suradnji s 

pedagoginjom 

individualni i 

grupni rad, 

predavanja 

tijekom 

pedagoške 

godine 

psiholog, 

članovi ST 

 

3. POSLOVI U ODNOSU NA RODITELJE/SKRBNIKE 

Postavljene radne zadaće i njihova 

realizacija 
Oblik rada 

Vrijeme 

realizacije 
Nositelji  

Razgovor s roditeljima/skrbnicima pri 

upisu u vrtić te podrška u procesu 

prilagodbe djeteta na vrtić/jaslice 

− upoznavanje s navikama i potrebama 

djeteta te razvojnim osobitostima, 

ostvareno na inicijalnim 

razgovorima i po prijemu 

novoupisane djece  

− informiranje roditelja/skrbnika s 

načinom i organizacijom rada Vrtića 

na plenarnim roditeljskim 

sastancima svih odgojnih skupina 

nakon provedenih upisa 

− provođena početna identifikacija 

djece s posebnim potrebama (TUR i 

potencijalno daroviti)  

− konzultacije s roditeljima vezano uz 

eventualne poteškoće prilagodbe 

djeteta (podrška djetetu/obitelji s 

ciljem smanjenja separacijske 

anksioznosti) 

 

 

 

 

individualni i 

grupni rad; 

intervju; primjena 

upitnika/anketa 

 

 

 

 

 

tijekom prijema 

novoupisane 

djece, u procesu 

prilagodbe te 

kontinuirano 

tijekom 

pedagoške 

godine 

 

 

 

 

psiholog, 

članovi ST 
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Rad s roditelja sve djece  

− informiranje roditelja o osobitostima 

razvoja djece, ostvareno putem 

individualnih konzultacija 

− održane konzultacije i poticanje 

usklađenosti odgojnih postupaka u 

odnosu roditelji/skrbnici – vrtić, 

ostvareno po iskazanoj potrebi 

− pružena savjetodavna podrška u 

slučaju iskazane/identificirane 

potrebe 

− ostvarena komunikacija s roditeljima 

pisanim putem preko izrade 

edukativnih letaka (polazak u 

jaslice/vrtić, spremnost za školu), 

kutića za roditelje na web stranici, 

uređivanje web stranice Vrtića 

− sudjelovanje u primjeni 

upitnika/anketa s ciljem unapređenja 

suradnje i komunikacije s roditeljima 

(organizacija rada, analiza upitnika o 

vrednovanju ustanove) 

− provedeno savjetovanje roditelja 

predškolaca o spremnosti djeteta za 

školu, nakon provedenog testiranja  

− izrađena su stručna mišljenja o 

psihofizičkoj spremnosti djeteta za 

polazak u školu, na zahtjev roditelja  

individualni i 

grupni rad 

kontinuirano 

tijekom 

pedagoške 

godine, a 

osobito tijekom 

perioda 

prilagodbe 

psiholog, 

članovi ST 

Provođenje roditeljskih sastanaka 

− planirane teme: 

 „Polazak u vrtić/jaslice“ ostvareno 

na plenarnim roditeljskim 

sastancima svih skupina 

„Priprema djece za polazak u školu“, 

ostvareno na roditeljskom sastanku 

starije vrtićke skupine 

− drugi sastanci s roditeljima i 

odgojiteljima ovisno o iskazanim 

interesima i potrebama – nisu 

ostvareni, planiraju se u narednoj 

pedagoškoj godini 

predavanja 

 

siječanj 2022. 

 

svibanj 2022. 

 

psiholog, 

članovi ST 

Rad s roditeljima djece s posebnim 

potrebama  

Djeca s teškoćama u razvoju: 

 

 

individualni i 

 

 

kontinuirano 

 

 

psiholog, 
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− provedena je savjetodavna podrška 

te informiranje roditelja o 

specifičnim razvojnim potrebama 

djeteta  

− preporučene su relevantne vanjske 

institucije za roditelje dvoje djece  

− održani su dogovori oko pružanja 

podrške djetetu unutar Vrtića za 

djecu s IOOP-om (njih 4) te za dijete 

koje pokazuje probleme u ponašanju 

 

Planirane zadaće u odnosu na 

potencijalno darovitu djecu:  

− upoznavanje s procesom 

identifikacije i procjene te planom 

rada s potencijalno darovitom 

djecom; izrada brošura/letaka; 

upućivanje na relevantnu literaturu - 

nisu ostvarena, no planiraju se 

provesti u narednoj godini 

grupni rad tijekom 

pedagoške 

godine 

članovi ST 

 

4. POSLOVI U ODNOSU NA STRUČNI TIM I RAVNATELJA 

Postavljene radne zadaće i njihova 

realizacija 
Oblik rada 

Vrijeme 

realizacije 
Nositelji  

Sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i 

programa rada vrtića, godišnjeg 

izvješća vrtića te ostalih sastavnica 

plana 

− realizirano sudjelovanje u izradi 

Godišnjeg plana i programa rada 

Vrtića, izradi Kurikuluma Vrtića 

− realizirana izrada Godišnjeg plana i 

programa rada stručnog suradnika 

psihologa za tekuću pedagošku 

godinu 

− izrađen Plan i program rada 

predškole u suradnji s pedagoginjom 

uz uspješnu verifikaciju 

− sudjelovanje u utvrđivanju odgojno-

obrazovnih potreba Vrtića 

− realizirano sudjelovanje u izradi 

Godišnjeg izvješća odgojno-

obrazovnog rada Vrtića, izrada 

suradnja s 

ravnateljem i 

članovima ST 

 

prosinac 2021.  

 

 

 

siječanj 2022. 

 

 

kolovoz 2022. 

psiholog, 

ravnatelj, 

članovi ST 
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individualnog izvješća rada 

psihologa 

Sudjelovanje u ostvarivanju godišnjeg 

plana i programa rada vrtića te ostalih 

sastavnica plana 

− ostvareno sudjelovanje u prijemu 

novoupisane djece tijekom  siječnja 

te veljače  

− sudjelovanje u izradi smjernica 

stručnog tima za rad s djecom s 

posebnim potrebama, ostvareno 

konzultacijama i izradom IOOP-a 

− razmjena informacija s članovima 

stručnog tima o djeci s posebnim 

potrebama (broj, vrste teškoća, oblici 

podrške), ostvarivano kontinuirano, 

a osobito po prijemu nove djece 

− ostvarena suradnja s članovima 

stručnog tima vezano uz oblike 

podrške, razvojnom statusu te 

individualiziranom pristupu djeci s 

posebnim potrebama putem 

redovitih konzultacija, primjenom 

razvojnih listi, savjetovanjem 

roditelja 

− ostvarena kontinuirana suradnja na 

sastancima stručnog tima 

(usklađivanje zajedničkih planova i 

programa, suradnja u praćenju i 

vrednovanju rada, izvješćivanju o 

rezultatima rada) 

− ostvareno sudjelovanje u stručnom 

usavršavanju odgojitelja (OV, 

upućivanje na stručnu literaturu, 

nabavka iste) 

 

 

 

 

 

 

suradnja s 

ravnateljem i 

članovima ST 

 

 

 

 

 

tijekom prijema 

djece, 

kontinuirano 

tijekom 

pedagoške 

godine 

 

 

 

 

 

psiholog, 

ravnatelj, 

članovi ST 

5. POSLOVI U ODNOSU NA DRUŠTVENU ZAJEDNICU 

Postavljene radne zadaće i njihova 

realizacija 
Oblik rada 

Vrijeme 

realizacije 
Nositelji  

Suradnja s osnovnim školama 

− ostvarena suradnja sa stručnom 

službom OŠ Rugvica u koje se 

upisuju djeca predškolci Vrtića 

(sastanak sa stručnim timom i 

ravnateljem OŠ, jačanje suradnje, 

razmjena 

informacija  

 

kontinuirano, a 

posebice u 

periodu pred 

upis djece u 

osnovnu školu 

psiholog, 

članovi ST 
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posjeta OŠ od strane predškolaraca) 

Suradnja s vanjskim institucijama radi 

upućivanja na dijagnostički i/ili 

terapijski tretman  

− DZ, Poliklinika SUVAG; Centar za 

rehabilitaciju Stančić; Specijalna 

bolnica za zaštitu djece s 

neurorazvojnim i motoričkim 

smetnjama – tretman djece, 

praćenje;  

− Poliklinika za zaštitu djece grada 

Zagreba; Klinika za dječje bolesti 

Zagreb; Psihijatrijska bolnica za 

djecu i mladež – nije bilo potrebe; 

− CZSS – ostvarena suradnja, 

konzultacije, izrada mišljenja za 

djecu u tretmanu 

 

 

 

individualni rad, 

razmjena 

informacija s 

vanjskim 

institucijama  

 

 

 

kontinuirano 

tijekom 

pedagoške 

godine 

 

 

 

psiholog, 

članovi ST 

Suradnja s ustanovama pružateljima 

socijalne skrbi i usluga 

− vođena evidencija djece roditelja 

korisnika socijalne skrbi ili onih u 

tretmanu CZSS, suradnja s CZSS 

vezano uz obitelji koje su korisnici 

usluga i/ili tretmana  

 

 

razmjena 

informacija s 

vanjskim 

institucijama 

kontinuirano 

tijekom 

pedagoške 

godine 

psiholog, 

članovi ST 

Sudjelovanje u realizaciji programa 

kulturne i javne djelatnosti 

− suradnja s kulturno-umjetničkim 

ustanovama, klubovima (ostvarena 

suradnja s DVD Rugvica) 

− suradnja u obilježavanju važnih 

datuma  

kroz ostvarivanje 

redovitih i 

specifičnih 

odgojno-

obrazovnih 

zadaća 

kontinuirano 

tijekom 

pedagoške 

godine 

psiholog, 

članovi ST, 

odgojitelji 

6. INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 

Postavljene radne zadaće i njihova 

realizacija 
Oblik rada 

Vrijeme 

realizacije 
Nositelji  

Individualno stručno usavršavanje 

psihologa 

− sudjelovanje na stručnim skupovima, 

edukacijama, seminarima: 

predavanja, 

suradnja sa 

stručnjacima 

izvan i u Vrtiću 

kontinuirano 

tijekom 

pedagoške 

godine 

psiholog, 

vanjske 

ustanove/in

stitucije 
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o Stručno-metodička priprema za 

polaganje stručnoga ispita stručnih 

suradnika psihologa u dječjim 

vrtićima, AZOO 

o Međužupanijski stručni skup za 

odgojitelje i stručne suradnike u 

dječjim vrtićima: Migracije i 

integracija osoba pod 

međunarodnom zaštitom; Rad s 

ranjivim skupinama migranata; 

Primjer dobre prakse uključivanja 

raseljene djece u dječji vrtić; 

Prevencija trgovanja ljudima; 

Predstavljanje programa HCK 

„Sigurnije škole i vrtići“, AZOO 

o Kako razvijati medijsku i 

emocionalnu pismenost od vrtića: 

finski primjer, AZOO 

o Neuropsihologijska procjena djece i 

adolescenata, HPD 

o Izabrane tehnike iz dječje kliničke 

psihologije i psihoterapije s 

naglaskom na analizu crteža i 

tehnike iz terapije kreativnom 

umjetnošću, Naklada Slap 

 

− sudjelovanje na stručnim 

predavanjima organiziranih unutar 

Vrtića (radionica vanjskog 

predavača: Dokumentiranje – alatka 

za praćenje, planiranje i 

unapređivanje odgojno-obrazovnog 

rada) 

− stručno konzultativni rad sa 

stručnjacima (konzultacije, uvid u 

rad mentora) 

− kontinuirano je praćena stručna 

literatura 
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12. IZVJEŠĆE PLANA I PROGRAMA RADA 

ZDRAVSTVENOG VODITELJA 

 

Godišnji plan i program rada zdravstvene voditeljice realiziran je prema planiranim zadaćama za zaštitu 

zdravlja djece u dječjem vrtiću i realizaciji Godišnjeg plana i programa.  

U realizaciji mjera zdravstvene zaštite djece odvijala se suradnja zdravstvene voditeljice s odgojiteljima, 

tehničkim osobljem, članovima stručnog tima, ravnateljem, roditeljima djece i vanjskim suradnicima.  

 

1. DIJETE  

RB Zadaće i aktivnosti koje su planirane i 

realizirane 

Realizacija 

1.1. 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praćenje i procjenjivanje potreba  i  

zdravstvenog stanja djece 

 

Ostvarivanje specifičnih zadataka u  odnosu  

na dijete 

− prikupljanje i obrada zdravstvenih podataka 

novo primljene djece 

− sudjelovanje u prijemu djece 

− sudjelovanje u prilagođavanju programskih 

zahtjeva za dijete 

− pravilno provođenje njege i osobne  higijene 

djece 

− organizacija preventivnih pregleda u 

individualnim slučajevima 

− praćenje izostanka djece i analiza pobola 

prema dobi, dijagnozi te poduzimanje 

odgovarajućih mjera 

− praćenje procijepljenosti i upućivanje   na 

docjepljivanje 

Kontinuirano tijekom pedagoške 

godine 

 

 

 

Siječanj  

 

Kontinuirano tijekom pedagoške 

godine 

 

Travanj, 

 

Svibanj 
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1.3. 

 

 

 

 

 

− praćenje i procjenjivanje aktualnih potreba 

djeteta/otkrivanje posebnih potreba 

− izrada individualiziranih planova za djecu s 

zdravstvenim teškoćama 

− izrada jelovnika za djecu, te za djecu  sa 

posebnim potrebama u prehrani 

− vođenje priručne apoteke 

− Izvanredne situacije 

− praćenje uputa HZJZ i provođenje istih u 

svezi pandemije COVID – 19 

− djelovanje kod pojave pandemije 

− pružanje prve pomoći 

− zbrinjavanje bolesnog ili povrijeđenog 

djeteta 

Kontinuirano tijekom pedagoške 

godine 

 

 

Tijekom pedagoške godine 

 

2. RODITELJI 

RB Zadaće i aktivnosti Realizacija 

2.1. − organizacija i sudjelovanje na roditeljskim 

sastancima 

− individualni razgovori/savjetovanja roditelja 

− prikupljanje podataka i dokumentacije o 

zdravstvenom  statusu djeteta 

− suradnja  vezana za zdravstvene specifičnosti 

djeteta 

− informiranje roditelja preko odgojitelja o 

provođenju mjera HZJZ u svezi pandemije 

COVID - 19 

 

 

Tijekom pedagoške  godine 
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3. ODGOJITELJI 

RB Zadaće i aktivnosti Realizacija 

3.1. − suradnja  i stručna pomoć u odnosu  na 

zdravstveni status i sve potrebe  vezane za 

zdravstveno stanje svakog pojedinog djeteta 

− suradnja i stručna pomoć u svim  oblicima 

provođenja kvalitete  življenja 

− sudjelovanje u provođenju internog stručnog 

usavršavanja odgojitelja sa zdravstvenog 

aspekta 

− pomoć u odabiru tema iz zdravstvenog 

područja 

− edukacija odgojitelja u provođenju 

preventivnih mjera i zaštite sebe i djece u 

svezi pandemije COVID – 19 

− edukacija i aktivno provođenje vježbe 

djelatnika u slučajevima pojave katastrofe i 

elementarnih nepogoda 

 

Tijekom pedagoške godine 

 

Travanj 

 

 

 

 

Tijekom pedagoške godine 

 

 

4. RAVNATELJ I STRUČNI TIM 

RB Zadaće i aktivnosti Realizacija 

4.1. − realizacija zadaće prema potrebi ravnatelja, 

− suradnja s ciljem unapređenja sigurnosnih 

uvjeta boravka djece u vrtiću, 

− suradnja u svrhu unapređenja prehrane, 

− sudjelovanje u izradi godišnjeg plana i 

programa, godišnjih izvješća, te 

usklađivanje GPP-a sa uputama u svezi 

pandemije COVID - 19 

Kontinuirano tijekom pedagoške 

godine 

 

 

Tijekom pedagoške godine 

 

4.2. − sudjelovanje u stručnoj razmjeni informacija Travanj 

4.3. − timska evaluacija postignuća Tijekom pedagoške godine 

4.4. − poslovi po nalogu ravnatelja 

 

Tijekom pedagoške godine 
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5.  VANJSKI SURADNICI 

RB Zadaće i aktivnosti Realizacija 

5.1. − planiranje, programiranje i provođenje 

suradnje s društvenom zajednicom 

− suradnja sa Domom zdravlja - dječjim 

dispanzerima 

− suradnja sa Klinikama za pedijatriju: Klinika 

za dječje bolesti Zagreb 

− suradnja s: Hrvatskom komorom medicinskih 

sestara, Hrvatskom udrugom medicinskih 

sestara, dječjih vrtića 

Tijekom pedagoške  godine 

 

 

Tijekom pedagoške godine 

 

6. STRUČNO USAVRŠAVANJE 

RB Zadaće i aktivnosti Realizacija 

6.1. − vođenje dokumentacije o vlastitom radu 

− praćenje stručne literature  

− prisustvovanje seminarima i sastancima 

Stručnog društva medicinskih sestara dječjih 

vrtića 

− prisustvovanje u organizaciji Hrvatske 

komore  medicinskih sestra i ostvarivanje 

bodova za posjedovanje licence za rad 

− prisustvovanje stručnim aktivima i 

odgojiteljskim vijećima 

 

Tijekom pedagoške godine 

 

 

Tijekom pedagoške godine 
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7. DOKUMENTACIJA 

RB Zadaće i aktivnosti Realizacija 

7.1. 

 

 

 

 

7.2 

Vođenje dokumentacije i upućivanje djelatnika 

na preglede prema zakonskoj osnovi (sanitarna 

knjižica/higijenski minimum 

 

Vođenje zdravstvene dokumentacije i 

evidencije: 

− individualni zdravstveni karton djeteta 

− evidencija pobola djece 

− evidencija procijepljenosti djece 

− evidencija povreda 

− evidencija o sanitarno higijenskom nadzoru 

− evidencija o pregledu pri epidemiološkoj 

indikaciji 

Kontinuirano tijekom pedagoške  

godine 

 

 

 

Kontinuirano tijekom pedagoške  

godine  

7.3. Vođenje HACCP dokumentacije 

− rad na implementaciji HACCP-a i 

unapređenju prehrane 

− nadzor higijene kuhinjskog bloka 

− kontrola ispravnosti živežnih namirnica i 

pravilno skladištenje 

− provjera kvalitete gotovih obroka 

− kontrola higijene pri raspodjeli, pri   serviranju 

i distribuciji hrane 

 

 

Kontinuirano tijekom pedagoške 

godine 
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8. TEHNIČKO OSOBLJE 

RB Zadaće i aktivnosti Realizacija 

8.1. 

 

 

 

8.2. 

 

 

8.3. 

 

Edukacija u području djelatnosti  pojedinih 

grupa djelatnika (protokoli čišćenja i 

dezinfekcije) 

 

Nadzor nad higijenskim stanjem i održavanje 

čistoće cjelokupnog prostora, opreme i 

igračaka, te pravilno provođenje dezinfekcije 

 

Kontrola dnevnika rada tehničkog osoblja 

Kontinuirano tijekom pedagoške 

godine 

 

Kontinuirano tijekom pedagoške 

godine 

 

 

 

 

 

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA ZA DJEČJI 

VRTIĆ MEDVJEDIĆI RUGVICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022 IZRADILA JE 

STRUČNA SLUŽBA: 

 

- Ravnateljica                                         Maja Blažević, bacc. paed. 

- Pedagoginja                                         Maja Soldo, mag. paed. 

- Psihologinja                                         Antonija Jurić, mag.psych. 

- Zdravstvena voditeljica                       Andrea, bacc.med.techn. 

 

 

 

 


