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                                                   USTROJSTVO  RADA 
                                                       
               
 
      Dječji vrtić“Bambi“Vrbovsko organizira i provodi programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene 
zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od navršene tri godine starosti do polaska u školu. 
Svoju djelatnost ostvaruje i obavlja na području Grada Vrbovskog. 
     Organizacija rada  planirana je i realizirana rukovodeći se Državnim pedagoškim standardom 
predškolskog odgoja i naobrazbe (NN/ 63/08). Ove pedagoške godine 2012/13  u Dječji vrtić 
„Bambi“ Vrbovsko i PO    Moravice kroz godinu bilo je upisano 49-ero djece u redovni 
program.Došlo je do ispisivanja 5-ero djece u matičnom vrtiću (razlozi su bili prestanak rada 
roditelja, prijevoz djece zbog urušavanja mosta ( područje Gomirja) ili nemogućnost adaptacije 
novoupisane djece). Kroz cijelu godinu postojala je mogućnost upisa djece u vrtić . 
 
 Cjelodnevni ( 9 satni ) program provodio se kroz: 
- mješovitu skupinu u matičnom vrtiću (3-6god.) sa 24-ero djece  
- mješovitu skupinu u PO Moravice sa 20 –ero djece 
  
         Kraći programi kroz godinu 
- program predškole od   5.11. 2013.do 31.05.2013.    trajanju od 250 sati – 13 ero djece 
- rano učenje engleskog jezika- u organizaciji  Društvo naša djeca (17-ero djece) 
 
Radno vrijeme vrtića prilagodili smo zadovoljavanju  potreba roditelja i odvijao se svaki dan od 
6-15,30 sati u matičnom vrtiću i od 6,30-15,30 u područnom odjelu. 
 
U mjesecu svibnju 2013. proveli smo anketu  u kojem su roditelji imali mogućnost izraziti 
potrebu korištenja vrtića u ljetnim mjesecima i temeljem prijava izradili plan .Matični vrtić u 
Vrbovskom radio  je mjesec srpanj  ( zatvoren u kolovozu 2013.), a područni odjel je bio 
zatvoren ( srpanj i kolovoz). 
 
 TABELA 1. 
 
USTROJSTVO RADA -podaci o djeci 
BROJ UPISANE DJECE – stanje 30.05.2013. 
 
OBJEKTI BROJ  DJECE    UKUPNO 
Vrbovsko 23  
PO Moravice 20  
UKUPNO 43 43 
 
 
TABELA 2. 
 
USTROJSTVO RADA: Podaci o stručnim i tehničkim službama 
Rb          Naziv djelatnosti         Vrbovsko     Moravice 
1.        Ravnatelj              1             / 
2.        Odgojitelj              2            2 
3.        Računovodstvo       Osnivač  
4.        Kuharica              1           0,5 
5.         Spremačica            0,5           0,5 



                          
                                                 MATERIJALNI UVJETI 
 
.  
        Materijalni uvjeti rada ustanove ovise o količini financijskih sredstava doznačenih od 
osnivača i s druge strane o količini sredstava realiziranih od uplata roditelja. 
Kraći program(Predškola) sufinancira  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u iznosu od 
20,00 kuna po djetetu.( 2.600,00 kuna za 2013. godinu) 
Prema planu pedagoške godine  2012/2013 realizirane zadaće: 
- nabavka stručne literature 
- tijekom godine nabavka likovnog i potrošnog materijala 
- nabavka suđa i pribora za jelo (bezglutenska prehrana) 
- nabavka foto-aparata ( 2 kom) 
- nabavka novih vatrogasnih aparata  
- izmjena vodokotlića ( 2 kom. za dječje sanitarije) 
- materijal za farbanje tobogana, klackalica, ljuljački 
- popravak dotrajalog namještaja u PO Moravice 
 
Zgrada matičnog vrtića izgrađena je 1980. godine i samim time izrađen je plan potreba 
investicijskog održavanja objekata .Realizirana je bitna zadaća koju je financirao osnivač Grad 
Vrbovsko i jednim dijelom Fond za zaštitu okoliša. 
 
      -izmjena krovišta na matičnom objektu 
  
Ovim putem zahvaljujemo se osnivaču koji je izdvojio novčana sredstva za poboljšanje 
materijalnih uvjeta našeg vrtića. 
Zahvaljujemo i roditeljima koji su se odazvali akciji uređenja okoliša naših dječjih igrališta  
(farbanje vanjskih sadržaja za igru ). 
Zbog smanjenja novčanih sredstava iz proračuna i racionalnog korištenja nismo realizirali sve 
planirane zadaće .Ono što nismo uspjeli staviti ćemo u plan za slijedeću pedagošku godinu 
2013/2014. 
 
 

 
 

                             NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE 
 
 
 U pedagoškoj 2012/2013 godini uspješno su se u skladu mogućnostima provodili i ostvarili 
postavljeni zadaci njege i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece. 
Organizacijom odgojno-obrazovnog rada i njege , te u svakodnevnom boravku i aktivnostima 
djece u vrtiću , djelovalo se na zadovoljavanju dječjih prava i potreba kao doprinos u očuvanju i 
unapređivanju njihovog zdravlja i sigurnosti. 
 

a) Odgojitelji su bili upoznati sa općim zdravstvenim (psihofizičkim) stanjem djece i na 
osnovu liječničkih potvrda za polazak u predškolsku ustanovu pri upisu (provedeni su 
informativni razgovori pri upisu, suradnja s roditeljima kroz godinu i putem potvrda u slučaju 
odsutnosti djece zbog bolesti 
 Tijekom ove  pedagoške 2012/2103 godine analizom liječničkih ispričnica djeca su najviše 
izostajala zbog  bolesti respiratornog trakta ( prehlada,angina). Jedno dijete oboljelo je od 



mononukleoze i 5 -ero oboljelih od šarlaha.Prateći mjesece prisutnosti djece najviše smo 
imali izostanaka u siječnju, veljači i ožujku ove godine. 
Dva puta godišnje vršena su antropometrijska mjerenja težine i visine djeteta kako bi pratili 
rast i razvoj djece kao i stanje uhranjenosti. 
b) Cjelokupna organizacija odgojno-obrazovnog rad te dnevni ritam i život u predškolskoj 

ustanovi, bili su u najvećoj mogućoj mjeri prilagođeni individualnim potrebama djece što 
se pozitivno pokazalo  pri konzumaciji obroka, izmjeni aktivnosti i odmora i organizaciji 
dnevnog odmora. 

c) U cilju jačanja dječjeg organizma  svakodnevno je bilo zastupljeno tjelesno vježbanje i 
male tjelesne aktivnosti. Na nivou ustanove  obilježili smo Olimpijski dan- raznim 
takmičarskim igrama.U zimskom periodu zbog oštre i duge zime planirane aktivnosti 
provodile su se više u zatvorenom prostoru. 

 
d) Provodili smo zdravstveni odgoj kroz jačanje higijenskih navika , razvijanje i njegovanje 

pravilne higijene zubi putem priča i slikovnica zdravstvenog sadržaja kojeg su provodili 
odgojitelji. Naglasili smo važnost pranja ruku i tijela jer to je temelj osobne higijene kao 
i pravilnu upotrebu papirnatih ubrusa. 
Organizirali smo posjet stomatologa Sare Lesac koja je djeci mješovite skupine i 
predškole  prezentirala Projekt ZUBIĆ VILA. Cilj projekta je pružiti djeci psihološku 
pripremu za prvi kontakt sa stomatologom. Radionicom kroz igru i razgovor učili su 
„kako se peru zubići?“ „kada se peru?“ „kada posjetiti stomatologa?“,koja hrana 
šteti zubima?“Na poklon su dobili pohvalnice, novu četkicu i pastu za zube. 

            
e) Zdravstvena zaštita provodila se tijekom godine u suradnji s Domom zdravlja, Školskom 

medicinom ( Delnice )i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo(Rijeka). 
 

   
                                                          PREHRANA DJECE 
 
     I ove godine nastavilo se promicanje pravilne prehrane djece u našoj ustanovi .Stručni tim 
vrtića kuharice, odgojitelji i ravnatelj analizirali su jelovnik kako bi osigurali odgovarajuću 
količinu energije, te odgovarajući udio prehrambenih tvari( bjelančevina, masti, ugljikohidrata, 
vitamina, minerala) i vode. 
Jelovnik se temeljio na cjelovitim žitaricama, sezonskom voću i povrću.U skupini mesa koristili 
smo puretinu i piletinu, rijetko junetinu, od riba osliće, lignje i konzerve tune. 
Djeca borave u vrtiću 9 i 9,5 sati dnevno te najveći dio dnevnih energetskih i prehrambenih 
potreba trebaju dobiti u vrtiću koji su raspoređeni na 4 obroka ( zajutrak, doručak, ručak i užina). 
U matičnom vrtiću ove pedagoške godine posebno se pripremala hrana za upisano dijete sa 
dijagnozom celijakije. 
U individualnim razgovorima s roditeljima novoupisane djece odgojitelji su saznali o njihovim 
prehrambenim navikama i na nesamostalnost pri konzumiranju obroka ili odbijanju određenih 
namirnica. 
Odgojitelji su poticali samoposluživanje , pravilnu upotrebu pribora za jelo i  ugodnu 
atmosferu.Obilježili smo Svjetski dan vegetarijanstva- Zeleni ponedjeljak,djeca su  izradila 
Piramidu zdrave hrane i često se razgovaralo o namirnicama . Što je najzdravije?, Kojih vitamina 
ima u kojoj hrani?....Roditelji su se informirali o načinu pripreme jela i tražili recepte. Objavili 
smo ih na našoj internet stranici i izvjesili u roditeljskom kutiću. 
U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo kontinuirano se prati kvaliteta obroka 



(četiri puta godišnje) uzima se uzorak hrane na analizu. Na kraju godine dobivamo Izvješće o 
rezultatima zdravstvene kontrole i unapređenja prehrane,te mikrobiološke čistoće i higijenskih 
uvjeta naših vrtića. 
 
 
           
                               SANITARNO-HIGIJENSKI  UVJETI  I NADZOR 
 
  Sanitarno higijensko održavanje prostora, te sistematski pregledi zaposlenih , bili su uredni i 
redoviti.Svi djelatnici podliježu sistematskom pregledu, odgajatelji i spremačica jednom godišnje 
a kuharice koje su direktno u doticaju sa hranom svakih 6 mjeseci.Početkom pedagoške godine 
pregledali smo sanitetski i zdravstveni materijal, te dopunili ormariće za prvu pomoć.    Mjere 
dezinfekcije provode se u objektima kako bi spriječili pojavu infekcija i širenje uzročnika 
zaraznih bolesti.  
          Svakodnevno se provodilo održavanje čistoće i higijene prostora , sanitarnih čvorova 
odgovarajućim sredstvima.  
Kontinuirano su se provodile mjere dezinfekcije i deratizacije u objektu i oko njega od strane 
ovlaštene firme  „Ekosanitacije“ iz Zagreba s kojima imamo sklopljen Ugovor i dugogodišnju 
suradnju. 
          
 
 
                       SIGURNOSNO  ZAŠTITNI  I  PREVENTIVNI  PROGRAM 
 
        Sigurnosno- zaštitni i preventivni program sastavni je dio Godišnjeg plana i programa.U 
ovoj pedagoškoj godini 2012/2013 nastavljeno je kontinuirano praćenje i postupanje prema 
programu mjera pojačane sigurnosti djece i donesenog protokola u rizičnim situacijama. 
Na početku  i tijekom godine  putem individualnog pristupa i praćenja upoznali smo roditelje  s 
mogućim rizičnim situacijama. 
Roditelji su imali obvezu ispuniti obrazac suglasnosti i ovlastiti 3 osobe koje će dolaziti po dijete 
ako su spriječeni.  
Ovaj program započinje u trenutku upisa djeteta u vrtić, gdje roditelji očekuju da mu je dijete 
sigurno i zaštićeno, dok se oni nalaze na radnom mjestu. Na prvom roditeljskom sastanku 
upoznali smo sa mjerama prevencije i zaštite djece u vrtiću i kućnim redom. Kućni red je istaknut 
na ulaznim vratima. 
.Izradili smo i protokole postupanja u svim mogućim kriznim situacijama u skladu sa 
nacionalnim programom. 
Ukazali su na moguće opasnosti ukoliko se ne poštuju pravila, a posebno istakli da nisu sami na 
ulici bez nadzora roditelja. 
 Odgojitelji su provodili aktivnosti zaštite i samozaštite , djelovali na usvajanju životnih 
socijalnih/prosocijalnih vještina kod djece. U svom radu istakli su važnost informiranja djece o 
stvarnosti, znanja o različitim pojavama u okolini, te raznim opasnostima. 
Pratilo se i ispravnost namještaja, igračaka i vanjskih sadržaja te su kvarovi na vrijeme otklanjali 
kako ne bi došlo do ozljeđivanja djece. 
Za ostvarenje programa  prevencije kojeg smo provodili tijekom cijele godine bili smo odgovorni 
svi, cjelokupan vrtić (zaposlenici) i suradnja sa lokalnom zajednicom. 
 
 
 
 



 
 
                                              ODGOJNO – OBRAZOVNI  RAD 
           
         Odgojno-obrazovni rad tijekom cijele godine odvijao se i provodio u skladu sa Prijedlogom 
koncepcije razvoja predškolskog odgoja i Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja 
predškolske djece. 
Planiranje odgojno-obrazovnog rada ostvarivalo se primjereno skupini od strane odgajatelja. 
Planiralo se mjesečno (za rujan-mjesec adaptacije) i vodilo se tromjesečno planiranje odgojno-
obrazovnog rada.U svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu promatrali smo i pratili potrebe 
djece u cilju zadovoljavanja njihovih interesa, osmišljavali bogato i poticajno okruženje. 
Odgajatelji su prateći i promatrajući aktivnosti djece formirali kutiće ponuđenim materijalima i 
slobodu izbora , kao poticaje za igru ( Kutić čitanja i pisanja, kutić neoblikovanog i prirodnog 
materijala, kutić prirode, obiteljski kutić, likovni kutić,kutić liječnika, građevni kutić, 
manipulativni kutić,istraživački kutić, kutić pošte, slastičarne, knjižnice). Najposjećeniji kutići 
bili su kutić prirode, kutić čitanja i pisanja, likovni kutić, kutić neoblikovanog materijala i 
istraživalački. 
. 

Kalendar događanja 
 
Rujan  -    „Vrtić- moja nova obitelj“- prilagodba djece  
 

- „ Jesen u voćnjaku“  - obilježja jesenskih plodova 
 
- „ Posjet napuštene kornjače“  ( briga, ljubav i zaštita)  

 
         Listopad – „ Dan željezničara Hrvatske 
 
                        -  „ Bundevijada“ –učesnici manifestacije izložbe autohtono                   

                 uzgojene hrane ( radionice s roditeljima i djecom) 
 

- Kazališna predstava „ Koza i vuk“( Kazališna družina-Osijek) 
 
- „Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje“- nastanak kruha (pečemo razne 

vrste kruha i peciva ) 
 

- Mjesec knjige- posjet Gradskoj knjižnici 
 

 
        Studeni  -  Dan mrtvih- „ Zapalimo svjećicu“ posjet groblju 
         

- Moj kućni ljubimac- Zec (aktivnosti vezane za promatranje i briga o životinjama) 
 
- Izrada piramide zdrave hrane 

 
 

        Prosinac  -  Kitimo bor u restoranu „ Marche“( odmorište Ravna gora)  
       ( izrada ukrasa od čačkalica i plastelina u boji) 
 
- Dolazak Svetog Nikole 



 
- Božićna i novogodišnja priredba 

 
        Siječanj   - Zimske radosti- igre na snijegu 
                        

- „ Maskama po svijetu“(upoznati različite zemlje, zastave ,tradicijske običaje i 
igre) – aktivnosti koje su trajale dva mjeseca                               

 
        Veljača  - Dječji maskenbal- ples pod maskama 
 

- Valentinovo 
 
- Eko- revija 

 
 

        Ožujak    -  Izložba maski u Gradskoj knjižnici Vrbovsko 
 

- Dan očeva „ Čemu služi tata“- izrada poklona za tete 
 
- Buđenje proljeća 

 
- Lukin čarobni kutak- posjet mađioničara 

 
 

       Travanj   - Dan planete Zemlje ( očuvanje okoliša, razvrstavanje otpada,izrada igračaka od 
otpadnog materijala) 

- izrada plakata „Volimo Zemlju“ 
 
- Zelena čistka – radna akcija uređenja dječjih igrališta 

 
                    -    Izlet u Zagreb – posjet Zoo-vrtu i kazalištu lutaka  

                              Predstava „Čarobna šuma“ 
 

Svibanj    -  Vatrogasci u posjetu vrtiću 
 
                -  Majčin dan – izrada poklona 
                               

                         -  Cvjetni korzo u Gomirju 
 
     -   Projekt „Zubić Vila“- posjet i edukacija stomatologa 
 

        Lipanj      - Završna svečanost 
 
 
 

 
 
 
        
 



 
                          NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 
 
 
        Cjeloživotno učenje i trajni profesionalni razvoj sastavni je dio stručnog usavršavanja 
odgajatelja. Prema Godišnjem planu i programu stručno usavršavanje se ostvarivalo putem: 
  
       - sjednica Odgojiteljskih vijeća 
       - individualnog- stručnog usavršavanja 
       - stručnog usavršavanja izvan ustanove 
       - stručna literatura 
 -  Održano je i realizirano 6 sjednica Odgojiteljskog vijeća.Teme sjednica bile su vezane za 
organizaciju rada, planiranju i realiziranju Godišnjeg plana i programa, dogovori o obilježavanju 
važnijih datuma, organizaciju izleta, prezentiranju obrađenih tema i rasprava na temu.  
 
-  individualno stručno usavršavanje -svaki odgajatelj je odabranu temu koju je prezentirao na 
Odgojiteljskom vijeću i o tim temama se raspravljalo. 
 
       1.  „Kako voditi dijete kroz televizijski svijet“    ( izlaganje odgojiteljice    Blaženke Pekeć) 
       2. „Uzrok agresivnosti u skupini“( izlaganje odgojiteljice Jasenke  Kratofil )      
       3. „Jeli darovitost moguć izvor problema?“ (izlaganje odgojiteljice     Nives Valenčić) 
       4. „Kreativno izražavanje djeteta u dobi od 5 godina“ ( izlaganje odgojiteljice  Jasminke 
Mrvoš) 
- stručno usavršavanje izvan ustanove- odgojitelji  su odlazili na seminare u organizaciji Agencije 
za odgoj i obrazovanje i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji su usmjereni na 
unapređenje odgojno-obrazovnog rada 
 
          „Živjeti prava djeteta - strategije projektnog učenja u dječjem vrtiću“ - Rijeka 
          „ Kako unaprijediti proces učenja djece u dječjem vrtiću“- Novi Vinodolski 
          „ Zaustavimo nasilje nad djecom“ – Obiteljski centar Primorsko-goranske županije 
 
    - stručna literatura – tijekom godine nabavljali smo stručnu literaturu prema potrebama 
odgojitelja , pratili smo časopise za odgojitelje i djecu, školske novine, časopise sa kreativnim 
idejama za odgajatelje, pedagošku dokumentaciju 
 
 
                                                 SURADNJA S RODITELJIMA 
 
  
   I ove pedagoške godine 2012/2013 nastavili smo suradnju s roditeljima kako bi uključili 
roditelje u rad vrtića.Roditelje novoupisane djece upoznali smo sa Kućnim redom vrtića, koji je 
istaknut na Oglasnoj ploči.Na prvom roditeljskom sastanku upoznali smo ih s ustrojstvom rada 
Dječjeg vrtića, svakodnevnim rasporedom sadržaja, te raznim podacima o radu vrtića ( plaćanje 
usluga, opravdavanje izostanaka djece i sl.)     
Odgajateljice su s roditeljima provodile svakodnevne razgovore pri dolasku i odlasku iz vrtića 
zbog važnosti razmjene bitnih dnevnih informacija o djetetu. 
Roditelji su se tijekom cijele pedagoške godine rado uključivali u rad  vrtića i to najčešće u 
prikupljanju radnog materijala za različite aktivnosti, boravak u skupini , na radionicama i 
odlasku na izlet. U kutićima za roditelje svoje mjesto su našle informacije i obavijesti o radu i 
događanjima u odgojnim skupinama,zahvale roditeljima, te zamolbe za pomoć, jelovnici, 



fotografije.U funkciji informiranja koristila su se sredstva javnog priopćavanja ( Školske novine, 
Novi list, Gorske novosti). 
Tijekom protekle pedagoške godine organizirane su kreativne radionice gdje su oni sami, ili u 
suradnji s djecom, sudjelovali u osmišljavanju manifestacije Bundevijade, izradi novogodišnjih 
ukrasa i kićenje bora za Novogodišnju priredbu.U vrijeme Maskembala ostvarene su radionice 
izrade kostima za djecu .  
Na inicijativu odgajatelja djeca su sa roditeljima i odgajateljima sudjelovala u zajedničkom 
uređenju vanjskog prostora.Tate su nam pomogle u prodajnoj izložbi na Bundevijadi, sakupljeni 
novac iskoristili smo za odlazak na izlet u Zagreb. 
 
 
                              SURADNJA  S  DRUŠTVENIM  ČIMBENICIMA 

 
Suradnja s Gradom provodila se tijekom godine prema potrebama, povodom raznih blagdana i 
svečanosti, prema pozivu na sjednicama Gradskog vijeća gdje se razmatralo Izvješće o radu 
Dječjeg vrtića , Godišnji plan i program i financijski plan za 2013.godinu. Dio razvojnih zadaća 
ostvarivali smo kroz redovitu i neprekidnu suradnju sa: 

 
Osnivačem – Grad Vrbovsko koji nam omogućuje daljnje unapređenje materijalnih uvjeta 

rada  
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i AZOO     (organizacija stručnih skupova i 

seminara ) 
 DND:  obilježavanje  (Dolazak Sv. Nikole,  Novogodišnje priredbe, Maskenbal) 
Gradskom knjižnicom : Posjet i  učlanjivanje djece u knjižnicu, posudba slikovnica, 

kazališne predstave za djecu  „Koza i vuk“  
Nastavnim zavodom za javno zdravstvo:  suradnja na programu zdrave hrane i  

provođenje HACCP studije.  
Nastavljena je suradnja i sa djelatnicima O.Š.“I.G.Kovačića “.( Posjet predškolaca 

O.Š.“I.G. Kovačića“i Područnoj školi Jablan).. 
Suradnjom s Policijskom postajom Vrbovsko ( realizirali zadaće iz područja sigurnosno-

preventivnog programa i prometne kulture) 
Suradnja s Turističkom zajednicom „Vrbovsko“ doprinijela je uključivanjem vrtića u 

važna događanja našeg grada.( Bundevijada, Cvjetni korzo)  
Kontinuirana je suradnja sa vrtićima Primorsko-goranske županije. 
Nastavak dobre suradnje s  Udrugom UZOR donacija sadnica cvijeća za uređenje s 

okoliša vrtića. 
Bitna zadaća i nadalje proširiti suradnju sa svim stručnim, kulturnim i društvenim 

institucijama koje pridonose kvaliteti odgojno-obrazovnog procesa našeg rada 
 
                             

                                                    RAD UPRAVNOG VIJEĆA 
 
           
         Poslovi i zadaće Upravnog vijeća vrtića utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i 
naobrazbi i Statutom vrtića. Upravno vijeće na svojim sjednicama redovito upoznaje, prati i 
razmatra aktualna događanja vrtića ( materijalna, organizacijska i stručna) i pronalazi 
odgovarajuća rješenja za što bolje funkcioniranje ustanove. 
 
  
 



                                                  IZVJEŠĆE  RAVNATELJA 
 
   Plan rada ravnatelja realiziran je prema Godišnjem planu i programu rada ustanove.Rad je bio 
usmjeren na planiranje i programiranje, materijalne uvjete rada, ustrojstvo rada na razini vrtića, 
organizacija njege, odgoja i zdravstvene zaštite, organizacija rada pomoćno-tehničkog osoblja i 
administrativni i financijski poslovi. 
 Organizirala sam zajednički, timski rad na planiranju, programiranju ,realizaciji,valorizaciji 
programskih sadržaja na nivou skupina. Vodila sjednice Odgajateljskih vijeća i organizirala 
ostvarivanje plana stručnog usavršavanja odgajatelja.Pripremala materijale za sjednice i 
sudjelovala u radu Upravnog vijeća. Realizirala planirane roditeljske sastanke s ciljem 
informiranja o radu skupina , organizirala radionice za roditelje i provodila program predškole od 
5.11.2012 do 31.05.2013.S obzirom na jako loše vremenske uvjete i duge zime,   rad se odvijao s 
prekidima . U proljetnom periodu nadoknadili smo broj sati,  svakodnevnom realizacijom. 
Tijekom godine vodila sam poslove vezane uz plan nabave, sklapanje ugovora s dobavljačima, 
izradom prijedloga financijskog plana i njegovom izmjenom , pratila  uplate roditelja kako ne bi 
došlo do dugovanja usluga vrtića od strane roditelja . 
Kako bi prezentirali odgojno-obrazovni rad ustanove izradili smo svoju web stranicu, time ćemo 
osigurati i redovito obavještavanje roditelja i široj javnosti o radu predškolske ustanove.  
Sudjelovala sam u radu stručnog skupa na temu „Samovrednovanje vrtića - prikaz modela 
samovrednovanja i iskustvo dječjeg vrtića „Radost“ Crikvenica. Prisustvovala predavanju u 
organizaciji Obiteljskog centra na temu „Zaustavimo nasilje nad djecom“.Sudjelovala sam na 
seminaru „ Zakon o vrtiću II “s ciljem informiranja o Izmjenama i dopunama Zakona o 
predškolskom odgoju - obveze vrtića. 
  
 
                                                                                   
                                                                                  RAVNATELJICA: 
                                                                                    Diana   Tkalčević 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2012/2013 usvojeno je na sjednici Odgojiteljskog 
vijeća održanoj 8.07.2013.godine. 
 
Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2012/2013. usvojeno je na sjednici Upravnog 
vijeća održanoj 10.07. 2013.godine. 
 
 
 
 
 
                                                                    PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA: 
 
                                                                                Gordana Božić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvješće o radu za pedagošku godinu 2012/2013. 
 
DOSTAVLJA SE: 
 
 

1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Zagreb, Uprava za predškolski odgoj i 
osnovno obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb 

2. Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Trpimirova br.6 
3. Služba za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu i kulturu, Riva 10, Rijeka 
4. Gradsko vijeće Grad Vrbovsko 

 



 
 
        
SADRŽAJ: 
 

1. USTROJSTVO RADA 
 

2. MATERIJALNI UVJETI 
 

3. RAD NA NJEZI, SKRBI ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIZI ZA NJIHOVO 
ZDRAVLJE 

 
4. SIGURNOSNO- ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAM 

 
5. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

 
6. NAOBRAZBA  I USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 

 
7. SURADNJA S RODITELJIMA 

 
8. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA 

 
9. RAD  UPRAVNOG VIJEĆA 

 
10. IZVJEŠĆE  RAVNATELJA 

 
 
 
 


