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Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2016/2017 usvojeno je na sjednici Odgojiteljskog 

vijeća održanoj 28.08.2017.   godine. 

 
Godišnje izvješće o radu za pedagošku godinu 2016/2017 usvojeno je na sjednici Upravnog vijeća 

održanoj     29.08.2017. godine. 
 

 
 

Predsjednik Upravnog vijeća: 

Gordana Božić 
 
 
 
 
 
 
 

 
Izvješće o radu za pedagošku godinu 2016/2017 

 

 
 

Dostavlja se: 

 
1.   Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Uprava za predškolski odgoj i 

osnovno obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb 

 
2.   Grad Vrbovsko
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Godišnje izvješće o radu temelji se na ostvarivanju godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog 

rada za pedagošku 2016/2017godinu. 
 

 
 

 

 

1.   USTROJSTVO  RADA 
 

 
 

1.1. Općenito 

 

 
Dječji vrtić "Bambi"Vrbovsko je javna ustanova  koja u okviru svoje djelatnosti ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje programe kojima potiče cjelovit razvoj i integrirano 

učenje djece predškolske dobi, razvoj kompetencija,poštivanje različitosti, osigurava njegu i skrb za 

djecu predškolskog uzrasta. 

Osnivač ustanove je Grad Vrbovsko.Sjedište vrtića je u Vrbovskom, Kralja Tomislava 18 A i 

Područni odjel Moravice, Školska 2. , Moravice. 
 

1.2. Pedagoška godina 

 

 
 Pedagoška godina počela je 1. rujna 2016. godine  a završava 31. kolovoza 2017. Redoviti program 

provodio se  u dvije mješovite  skupine u matičnom vrtiću  sa ukupno 36-ero djece i jedna 

mješovita skupina u područnom odjelu s 9-ero djece . 

Broj djece nije bio stalan već je kroz godinu varirao.Tijekom godine postojala je mogućnost 

upisivanja djece ako se ukazala potreba roditelja.  

Ukupno je ispisano 11- ero djece u matičnom vrtiću i 3 u područnom odjelu. 
 

1.3. Radno vrijeme 

 

 
Radno vrijeme vrtića usklađeno je s  potrebama roditelja i programa.U matičnom vrtiću  

cjelodnevni program traje od 0.6,00 do 15,30 sati  i poludnevni  program od 07,30 do 13,00.  U 

područnom odjelu radno vrijeme je od 06,30 sati do 15,30.. 

U matičnom vrtiću od 6,00 do 6,30 sati radi spremačica koja dezinficira stolove i sanitarije za 

jutarnji dolazak djece. 

Neposredni rad odgajatelja u jutarnjim satima je od 06,30 do 12,30  sati ili od  8,30 do 13,30  sati a 

u popodnevnoj smjeni rad ravnatelja-odgajatelja od 11,30 do 15,30.Ostali dio satnice ostvaruje se 

prema Godišnjem planu i programu rada ustanove, kroz pripremu za rad, stručno usavršavanje, 

suradnje s roditeljima i individualnim potrebama djelatnika. 

Odgajatelji rade tjedno 40 sati, u neposrednom radu s djecom 27,5 sati koji je u skladu sa 

pedagoškim standardom. 

Ove pedagoške godine ostvareno je cjelokupno stažiranje pripravnice Darie Grgurić u periodu od 

11. travnja 2016. do 10.travnja 2017.Stažiranje je obavljeno u matičnom i područnom vrtiću i 

tjedan dana u jaslicama Dječjeg vrtića “Hlojkica” Delnice. 



4  

Na roditeljskom sastanku   ispitali smo potrebe roditelja za ljetnu organizaciju rada ustanove i 

organizirali kolektivni godišnji odmor u periodu od 10.07.2017. do 21.08.2017. 

Područni odjel Moravice bio je zatvoren od 1.srpnja 2017. do 1.rujna 2017.Krajem lipnja 

2017.godine došlo je do ispisa djece - polaznika osnovne škole.Ostalo je 6-ero upisanih u 

Područnom odjelu.Početkom srpnja 2017.zbog malog broja upisane djece sazvali smo roditeljski 

sastanak. 

Na sastanku su bili nazočni gradonačelnik gosp. Dražen Mufić, ravnateljica ,djelatnici Područnog 

odjela i  roditelji  korisnici usluga. Gradonačelnik je ukazao na mali broj djece,   i mogućnost 

reorganizacije rada vrtića ukoliko se broj ne poveća.Djecu bi se uz pratnju odgajatelja prevozila u 

matični vrtić, čime bi se dijelom smanjili troškovi. Zamolili smo roditelje da animiraju stanovnike 

svog mjesta da upišu djecu kako nebi došlo do zatvaranja. Ponovili smo upisni postupak, roditelje 

informirali putem “Gorskih novosti “,mrežnih stranica i Oglasnih ploća. Slijedeći sastanak zakazan 

je  21.kolovoza 2017. God. gdje su se okupili i roditelji koji su naknadno prijavili upis svog djeteta.  

I donesen je  zaključak. 

Područni odjel “Bambi” Moravice nastaviti će sa radom i započeti novu pedagošku godinu u svom 

prostoru sa dovoljnim brojem djece, uz uvjet da se djeca ne ispisuju kako ne bi došlo do zatvaranja 

Po Moravice.  
 

 

1.4. Ustroj predškole 

 

 
Program predškole organiziran je i  realiziran  u jednoj odgojnoj skupini koju je vodila ravnateljica 

vrtića. Na roditeljskom sastanku upoznali smo roditelje sa  Zakonom propisane obveze pohađanja 

programa predškole za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Zbog otežanih uvjeta 

dolaska i udaljenosti mjesta stanovanja neki   roditelji nisu dovodili djecu .   Program predškole 

provodio se u prostoru vrtića u proljetnom periodu ( od15.02.2017. -31.05.2017) svaki dan  od 

8,00 do 12,00 sati sa 10 – ero djece u trajanju od  250 sati. 

U područnom odjelu Moravice program predškole  bio je integriran  u redovni program. 

 

 

 

                                             2.     MATERIJALNI  UVJETI 
 

 
 

Financiranje djelatnosti ranog i predškolskog odgoja u nadležnosti je lokalne uprave i samouprave. Za 

realizaciju istih,  sredstava se osiguravaju iz Proračuna Grada Vrbovskog, participacije roditelja i iz 

proračuna RH za sufinanciranje programa predškole. 

 

    Didaktika i potrošni materijal nadopunjavali smo tijekom cijele  godine u skladu sa potrebama     
skupina i interesom djece u dovoljnim količinama. 

 
Ministarstvo znanosti , obrazovanja i sporta sufinancirao je Program predškole za 25-ero djece ( 

3.000,00 kuna). Sredstva za izvođenje Programa predškole utrošena su    za   likovni potrošni 

materijal (mape za likovni,kolaž papir , tempere, flomastere ,vodene boje),uredski materijal 

(fotokopirni papir, olovke, ljepila). Od stručne literature kupljeni su” Razigrane tražilice”,radni 

listovi za predškolce “,”Zabavni dječji atlas”,”Enciklopedija novih generac ija”i nove 

slikovnice kako bi obogatili centar čitanja i pisanja. 
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Kutić lutaka opremili smo novim  lutkama (8 komada) u iznosu od 1.800,00 kuna i centar građenja i 

konstruiranja novim igračkama u iznosu od 12.500,00 kuna. 

Nabavljena je računalna i audio-vizuelna pomagala( projector,platno,diktafon, fotoaparat, laptop) u 

iznosu od 8.000,00 kuna. 

 

Kupljena je nova perilica za rublje, elektrićne peći (zamjensko grijanje) i 2 TV prijemnika). 

  Kroz godinu su izvršena sva periodična ispitivanja, servisi (kotlovnica - servis plamenika,    

dimnjaka (2 x godišnje)  kao i popravci nastali tijekom godine. 

 

  Kupili smo nove plahte za dječje krevetiće zbog dotrajalosti starih u iznosu od3.650,00 kuna. 

U travnju ove godine nastupali smo u Kazalištu” Komedija” u organizaciji Udruge Gorana. 

Bilo je osmišljeno kroz Projekt “Djeca-djeci”-druženjem djece goranskih vrtića i vrtića 

Grada Zagreba. Za nastup smo dali izraditi majice sa logom Volim Vrbovsko i kostim 

Bambića”u iznosu od 2.000,00 kuna. 
 Sve igračke i prostor dezinficirali smo kako bi novu pedagošku godinu započeli u osvježenom 

prostoru. 

 

  Jedino što još nismo uspjeli realizirati je popravak vanjskih dječjih sadržaja za igru u Područnom 
odjelu “Bambi”   Moravice koje će se    realizirati početkom nove pedagoške godine. Igralište je 
neispravno i postalo  rizično za daljnju upotrebu.Dali smo prijedlog Komunalnom odjelu, da se par 
sadržaja montira ispred škole, na vidno mjesto i na travnatu podlogu. 
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3.   NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 
 

 
 

U pedagoškoj 2016/2017. godini uspješno su se u skladu s mogućnostima provodili i ostvarivali 

postavljeni zadaci njege i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece prema Godišnjem planu i programu. 

 
3.1.           Upisi i snimanja početnih stanja u skupinama 

 
Sukladno zakonskoj regulativi roditelji su  prilikom upisa djeteta, na Inicijalnom intervjuu priložili i 

zdravstveni list djeteta što nam omogućava uvid u eventualne zdravstvene specifičnosti. 

 
Roditelji su dostavili  potvrde o sistematskom pregledu, obaveznom cijepljenju prema Kalendaru 

cijepljenja, kroničnim bolestima i sve što može imati značaj za zdravlje djeteta. 

Na prvom roditeljskom sastanku za novoupisanu djecu upozorili smo na mogućnost čestih 

oboljevanja jer dolaze u kontakt s većim brojem osoba. 

U vrijeme adaptacije praćena su djeca od strane odgajatelja i ravnatelja te je postignuta 

uska suradnja s roditeljima.Odgajatelji su vodili zabilješke kroz cijeli mjesec rujan. Na 

kraju mjeseca izradili su izvještaj o stanju u skupini za svako pojedino dijete, te na osnovu 

toga izradili tromjesećne planove. 

Posebno smo naglasili da djeca koja se liječe antibioticima ne mogu boraviti u vrtiću i nakon 

liječenja potrebno je donijeti ispričnicu o ozdravljenju. 

 
3.2.           Prehrana 

 
Ravnateljica je u suradnji sa kuharicama sastavljala jelovnike koji sadrže optimalan udio 

bjelančevina, ugljikohidrata, masti,vitamina i minerala koji su potrebni za pravilan rast i razvoj 

djeteta. Pravilno izbalansirana prehrana i zastupljenost raznovrsnih namirnica važeće su smjernice 

pri izradi jelovnika kao i kvalitetna pripremljenost obroka.  

 

Obroci su se pripremali u skladu sa HACCP sustavom. 

      9-satnom program – doručak,voće, ručak i užina 

      5,5- satni program – doručak, voće i ručak 

 

Dnevni ritam prehrane: 

0,800-  0,900   - doručak 

Voda i voće dostupno u sobi 

11,30-  12,30   - ručak 

Od      14,30    - užina 

 

. Na oglasnim pločama roditelji su se mogli informirati o tjednom jelovniku.Koristili smo dva tipa 

jelovnika( jesen-zima i proljeće-ljeto).Nastavni zavod za javno zdravstvo vršio je tri puta godišnje 

analizu hrane, uzimao briseve pribora, posuđa, prostora za pripremu hrane te ruku djelatnica u 

kuhinji. Svi nalazi bili su negativni što je znak da je mikrobiološka čistoća zadovoljavala za sve 

uzorke. 

Na kraju kalendarske godine dobili smo izvještaj NZZJZ i prema dobivenim rezultatima zaključak 

da je prehrana u skladu s preporukama. 

 

Ove pedagoške godine nismo imali djecu s posebnim potrebama prehrane (alergije na hranu I 

slično…). Svakodnevno u  sobi dnevnog boravka kroz dan bila im je ponuđena voda i 
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voće.Nakon ručka uveli smo pranje zubi s ciljem očuvanja zdravlja zubi od najranije dobi i 

stjecanja navika četkanja zubi. 

 

Najvažniji dan u godini (Proslavu rođendana) nastavili smo organizirati na kreativan način, djeca 

uče sama spremati "Voćnu tortu" ( peru voće, režu, slažu tortu) zajednički pripremaju slavlje.U 

ljetnim mjesecima rođendane obilježavamo uz sladoledne torte ( proizvod sa deklaracijom). 

 
3.3.           Boravak na zraku 

 
Sve su odgojne skupine provodile organizirano tjelesno vježbanje u holu vrtića, na dvorištu ( ovisno 

o vremenskim uvjetima). Odgojitelji su maksimalno koristili mogućnost boravka djece na 

svježem zraku. Organizirali su razne igre na otvorenom ,izlete, šetnje u obližnje šumice, livade, 

kroz mjesto. 

Jutarnje  razgibavanje  i  tjelesne  aktivnosti  provodile  su  na  zraku,  dvorištu  vrtića  ili  školskom 

igralištu ovisno o vremenu. 

 
3.4.           Praćenje psihofizičkog razvoja djeteta 

 
Na početku pedagoške godine proveli smo inicijalne razgovore sa roditeljima i djetetom. Tim putem 

kroz razgovor prenijeli smo potrebne informacije o radu ustanove I dobivaju se potrebni podaci o 

djetetu kako bi olakšao ulazak djeteta u vrtić. 

Sva djeca bila su praćena u vrijeme adaptacije od strane odgajatelja, ravnatelja i uspostavljena je 

uska suradnja s roditeljima. Svako dijete prilikom upisa u vrtić mora proći pregled kod svog 

nadležnog liječnika. Pri ulasku u vrtić donijeli su liječničku potvrdu o zdravstvenom stanju svog 

djeteta kao i potvrdu o ozdravljenju nakon duže bolesti.  

  Najviše pobola bilo je od respiratornih viroza, jedno dijete oboljelo od vodenih kozica i u     dva 

navrata kroz godinu pojave uši (Pedikulosiz). Poduzete su potrebne mjere,  u razgovoru s roditeljima 

pravovremeno smo zaustavili daljnje širenje.Posebno smo stavili naglasak da djeca koja se liječe 

antibioticima ne mogu boraviti u vrtiću. Nije bilo većih povreda djece već samo ogrebotine koje nisu 

iziskivale lječničku intervenciju. 

Odgojitelji  su  uočili  i  govorne  poteškoće  kod  pojedine  djece,  savjetovali  roditelje  o  odlasku 

logopedu, koji će dati svoje stručno mišljenje . 

Odgajatelji su dva puta godišnje obavljali antropometrijska mjerenja koje su upisivale u liste koje su 

davale roditeljima na uvid. 

Zdravstveni odgoj provodio se kroz jačanje kulturno-higijenskih navika, samoposluživanje obroka, 

serviranje obroka, čišćenje, tematskih priča i slikovnica zdravstvenih sadržaja. Uveli smo obavezno 

pranje zubi nakon ručka.  

 

 

                                 3.5.           Sanitarno-higijenskih uvjeti i nadzor 

 
Prema Godišnjem planu i programu rada vrtića ostvarene su sve planirane zadaće. 

Uzeti otisci ukazuju na dobre higijenske uvjete kao i potrebu za daljnjim kontinuiranim stručnim 

nadzorom i suradnjom. 

Svi odgojno-obrazovni djelatnici redovno su obavljali  sanitarno-zdravstvene   preglede      i   nije   

bilo   potrebe   za intervencijom. 

Kuharice odlaze dva puta godišnje na preglede  a ostali djelatnici 1 puta godišnje.  
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Opće mjere higijene prostora i opreme  provodila se svakodnevno u jutarnjim satima i nakon radnog 

vremena vrtića sukladno zahtjevima HACCAP – a . Svi djelatnici su imali zadatak maksimalno 

brinuti o higijeni i prozračnosti prostorija dječjih vrtića . 

Mjere dezinfekcije, dezinsekcije I deratizacije provodile su se u 

suradnji s Osnivačem (dva puta godišnje). 
 

 
 

3.6.       Sigurnosno-zaštitni i preventivni 

 
Osnovni cilj programa je osigurati sigurnost djece prilikom boravka u vrtiću a odgovornost dijelimo 

svi zaposlenici vrtića. 

 
U pedagoškoj godini 2016/2017   uspješno su se provodili i ostvarivali postavljeni zadaci prema 

Godišnjem planu i programu. Zadovoljavale su se individualne potrebe djece u svim područjima 

razvoja. Formirane su mješovite skupine s fleksibilnom organizacijom i bogatom ponudom poticaja 

za svako dijete. 

Roditelji su prilikom upisa ispunili i potpisali izjavu o tome tko će osim roditelja dolaziti po dijete 

(3 osobe). Roditelj/skrbnik dužan je osobno predati dijete odgojitelju i javiti se kod dolaska i 

odlaska. 

Roditelji su još potpisali suglasnost o fotografiranju i snimanju djeteta i suglasnost za odlazak na 

izlet. 

Na  prvom  roditeljskom  sastanku  informirali  smo  roditelje  o  mjerama  sigurnosti  i  protokolu 

postupanja u kriznim situacijama kao i kućnom redu ustanove.Kućni red postavljen je na oglasnoj 

ploći kako bi roditelji bili pravovremeno informirani. 

 

4. ODGOJ   I OBRAZOVANJE 

 
Ovogodišnje bitne zadaće odgojno-obrazovnog rada bile su 

 –  Stvaranje ugodnog  odgo jno -obrazovn ozrač j a  

ko je  će  po t i ca t i  d i j e t e  na  v l a s t i t i  p roces  učen ja  

 

 Ove  pedagoške  god ine  nas t av i l i  smo  sa  s tva ran jem pros to ra  za  v l a s t i t i  p roces     

učen ja ,  j e r  t o  j e  mjes to  ko je  p ruža  d j ec i  o s j eća j  s lobode , pr ipadan ja ,  družen ja ,  

s tva ran ja  p r i j a t e l j s tva ,  i zbor  sad rža j a ,po t i če  i  podržava  r j e šavan je  

prob lema . Svi  p ros to r i  v r t i ća  b i l i  su  u  funkc i j i  d j e t e t a .Sobe  dnevnog  boravka  

s t ruk tu r i rane  su  po  cen t r ima .Odga ja t e l j i ce  su  za j edno  sa  d j ecom nas t av i l e  

kre i r an j e  ok ružen ja .Hodn ic i  i zmeđu  soba  i  kupaona  b i l i  su  u  funkc i j i  d j ece  

( cen t r i  kn j i žn i ce ,  s t o l a r sk i , cen ta r  osame ,  cen ta r  P račov jeka ) . U hodn iku(  ho lu )  

nas t ao  j e  cen ta r  p redško le  ko j i  j e  b io  o rgan iz i ran  u  dopodnevn i m sa t ima ,  a  u  

popodnevn i m sa t i ma  kor i s t i l a  su  t a j  p ros to r  d j eca -nespavač i .To  j e  b io  u j edno  

p ros to r  za  održavan je  sveča nos t i  i  z a j edn ičkog  d ružen ja  s  rod i t e l j ima . Kroz  

god inu  na s t a j a l i  su  nov i  cen t r i  ( cen ta r  os j eća j a , t ak t i l n i  cen ta r , cen ta r  

osame ,cen ta r  p račov jeka ,  cen ta r  j užnog  po la , cen ta r  domać ih  ž ivo t in j a .Nov i  

cen t r i  nas t a j a l i  su  p rema  ind iv idua ln im po t r ebama  d j ece .  

Odga j a t e l j i  su  nas t av i l i  i z r adom po t rošnog  neob l ikovanog  ma te r i j a l a  a  

rod i t e l j e  s u  uk l juć i l e  u  p r ikup l j an j e  ob l ikovanog  po t rošnog  ma te r i j a l a .  

 

-  Njegovan je  kva l i t e tne  su radn je  rod i t e l j a  I  odga ja t e l j a  
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Uloga odgajatelja je promovirati partnarstvo s roditeljima, jer su oni najvažnije osobe u djetetovom 

životu.Uspješnom komunikacijom, uključivanjem roditelja u volonterski rad u vrtiću, davanje 

informacija i ideja za aktivnosti kod kuće, donošenje odluka u suradnji s roditeljem koje se odnose 

na vrtića utječu uveliko na dječji razvoj i učenje.  

Sukladno Godišnjem planu i programu odgajatelji su planirali dnevne aktivnosti, sadržaje,materijale 

i sredstva koja su bila ponuđena djeci i bilježili zapažanja o njihovim aktivnostima, reakcijama, 

ponašanjima. Svakodnevno su pratili u kom intenzitetu i na koji način potaknuti razvoj svakog 

pojedinog djeteta kao i skupine u cjelini. Odgajatelji su svoju valorizaciju i samovrednovanje 

provedenih aktivnosti bilježili u tromjesečne knjige pedagoške dokumentacije (tjedne planove) i na 

temelju snimki i foto zapisa izradili "Mali ljetopis"kojeg su poklonili roditeljima na završnoj 

priredbi. 

Na početku pedagoške godine u matičnom vrtiću formirane su dvije heterogene skupine pod 

nazivom"Medvjedići" i "Cvjetići".U skupinama je bilo po 16-ero djece a do kraja pedagoške godine 

broj se povećao na 18-ero u jednoj skupini i 17-ero djeceu drugoj skupini. U područnom odjelu 

Moravice skupina "Bambića" imala je 9-ero djece. 

 
U svim odgojnim skupinama  vodilo  se računa o  nastavku  stvaranja prostornog  i materijalnog 

okruženja usmjerena na individualne potrebe djeteta i njegov osobni razvoj. 

Odgajateljica i djeca Skupine"Cvjetića"nakon perioda adaptacije krenula je   u projekt 

"Spoznajmo svoja osjetila”, “Južni pol”, Istraživaći života pračovjeka”.. 

Interesi djece i njihovo bilježenje usmjeravali su pažnju odgajateljice kako bi im nudila ono što ih je 

zaista zanimalo.Centri su bili bogati raznovrsnim materijalima od oblikovanih do neoblikovanih. 

Prostor  skupine "Cvjetića"bilo je odraz bogatstva dječjeg stvaranja i kreativnog izražavanja kroz 

igru, velikom ulogom odgajatelja i odgajatelja pripravnika kao i velike podrške  roditelja i njihove 

uzajamne suradnje. 

Druga skupina , skupina "Medvjedića"nakon perioda prilagodbe krenula je praćenjem aktualnih 

događanja, dolazak jeseni, bundevijada. Posebno su se pripremali za Božić temom “Božić priča 

svoju priču”.U Adventskom kalendaru nalazile su se priče vezane za dobrotu, darivanje, odricanje, 

prijateljstvo.Svaki dan bio je posvećen jednoj priči. " . Odgajatelj je zajedno sa djecom osmišljavao 

raznovrsne aktivnosti  i sadržaje  koje su zaokupile interes djece, potakle istraživanje,izražavanje i 

rasprave . Nastavili su temom "Osjećaji ”. Kako se osjećamo- Kada smo ljuti- sretni –tužni-

zabrinuti – umorni-kada se bojim…….Jedno dijete u skupini ima roditelje koji se bave seoskim 

gospodarstvom i njeno znanje o domaćim žiotinjama potaklo je prijatelje u skupini da i oni saznaju 

više. Sami su odabirali teme I aktivnosti koje su slijedile I uz suradnju roditelja posjetili njihovo 

imanje. 

Roditelji su prikupili mnoštvo materijala, sredstava i sadržaja koja su im koristila za zajedničku igru 

dviju skupina. 

Odgajatelji   skupine "Bambića" u   Područnom odjelu Moravice odabrali su tijekom pedagoške 

godine  aktivnosti  prilagođene  interesima  djece  i  posebnu  pozornost  pasvetili  utjecaju  na 

unapređenje osobne higijene na zdravlje. Aktivnosti na temu "Kroz godišnja doba “u nastavku 

su  slijedile  aktivnosti  na  temu  "Prehranom  do  zdravlja".  Inicirani  interesom  djece  krajem 

listopada započete su teme "Vile"i Konji jednorozi". U siječnju su nastale aktivnosti - "Život 

ljudi zimi "i u nastavku upoznavanjem "Život ptica zimi". Slijedile su teme "Kućni ljubimci"i 

"Živi svijet na livadi". U svim skupinama odgajatelji i djeca   oformili su razne centre   

aktivnosti sa mnogobrojnim poticajima koja su znatiželjno istraživala, stvarala, surađivala, 

komunicirala i  kreirala igru. Svojim bogatim sadržajima i uređenjem prostora oba vrtića  raznim 

centrima postignuta je viša razina odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma koju treba kontinuirano 

nadograđivati. 
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    4.2. Kalendar događanja 

 
Prema godišnjem planu i programu obilježili smo sve važnije datume prema Kalendaru događanja 

koje smo objavili na našoj web  stranici. 

Obilježavanje tradicionalnih blagdana u skupinama 

–  Hrvatski olimpijski dan, Dječji tjedan, Mjesec knjige,Sv.Lucija,Valentinovo,Dan vrtića, Dan 

planete Zemlje, Majčin dan, Svjetski dan voda, Svjetski dan šuma,Dan žena , Dan očeva 

–    sudjelovanje na tradicionalnoj manifestaciji Bundevijade ( osvojili smo II mjesto za uređenje 

štanda) 

–     kićenje  bora  ispred gradske uprave i Konzuma 

–    sudjelovanje na obilježavanju Dana grada Vrbovsko 

- sudjelovanje u organizaciji Udruge Gorana u  Kazalištu “Komedija”- projekt “Djeca-djeci” 

          –    gledali Kazališnu predstavu "Vilibaldov Božić”,” Prapriča” u organizaciji Gradske 

knjižniceVrbovsko 

–     Kazalište"Produkcija Z" iz Splita – Lutkarski mjuzikl ", “Dobro se dobrim vraća”, “Božićna 

medalja za dobrotu” i ,,Prometna priča " 

–    obilježili Dan vrtića - uz čašćenje tortom, plesom i zajedničkim druženjem 

–    organizirali izlet u Karlovac (upoznali staru jezgru grada,posjetili Kazalište “Zorin 

dom",Gradsku knjižnicu , i poigrali se kraj Korane u Američkom parku  

–  nastavak projekta "Vrećica sa blagom"u suradnji s ravnateljicom Gradske knjižnice koji je 

usmjeren na dijete, roditelja i odgojitelja – cilj poticati razvoj predčitalačkih sposobnosti 

–    sudjelovanje  Područnog  odjela  Moravice  u  Kulturno-umjetničkom  programu  povodom 

Božićno-novogodišnjih blagdana i Dana srednje škole 
 
 
 
 

5. STRUČNO USAVRŠAVANJE 
 

 
 

5.1. Individualno stručno usavršavanje odgojitelja 

 
I ove pedagoške godine nastavili smo stručno usavršavanje prema Godišnjem planu i programu. 

Prema godišnjoj satnici ostvareno je 20 sati i svaki je odgojitelj realizirao sadržaje prema planu, 

prema  vlastitim  interesima  i  svojoj  individualnoj  dokumentaciji.  Odabrane  i  obrađene  teme, 

odgajetelji su prezentirali na Odgojiteljskim vijećima. Pratili su sve časopise za djecu i odgojitelje, 

školske novine, novo nabavljenu stručnu literaturu,  pedagošku dokumentaciju kao i časopise raznih 

kreativnih ideja. 

 
5.2.  Kolektivno stručno usavršavanje odgojitelja 

 
Tijekom pedagoške godine održane su sjednice Odgajateljskog vijeća kako smo zacrtali godišnjim 

planom i programom. 

Teme su bile : organizacija rada, Godišnji plan i program, Kurikulum vrtića , izvješće o radu vrtića, 

donošenje programa stažiranja odgajatelja-pripravnika, imenovanje mentora za rad s pripravnicom, 
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obilježavanje Dan Vrtića, izvješća odgajatelja na   odabrane teme prema Godišnjem planu i 

programu, ljetna organizacija rada . 

 
Raspravljali smo o aktualnim događanjima, potrebama djece i roditelja u našoj ustanovi. 

U mjesecu travnju (10.04.2017.) završila je radom odgajateljica pripravnica Daria Grgurić koja će 

u našoj ustanovi izvršila obveze   prema Planu stažiranja i pripremu za stručni ispit (stručno 

osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na godinu dana) .
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5.3.      Stručno usavršavanje izvan ustanove 

 
Agencija za odgoj i obrazovanje u suradnji s resornim ministarstvom organizirao je tijekom godine 

stručne seminare za odgojitelje i ravnatelje. Realizirano je kako slijedi: 

 
Listopad 2016.   -  "Igra u otvorenom prostoru”- stručni skup  

Studeni 2016     -  "Razvojne mape – temelj partnerskih odnosa roditelja i odgajatelja"- 

Crikvenica 

Siječanj 2017    - Pedagoško-psihološke radionice za poboljšanje komunikacijskih vještina 

u organizaciji O.Š."I.G.Kovačić Vrbovsko 

-  Promocija knjige "Metodika glazbene kulture za rad u dječjem vrtiću - 

organizator  Učitelski fakultet Rijeka 
Veljača 2017.  -  
 
Svibanj 2017       - “Dimenzije građanskog odgoja i mogućnosti definiranja ishoda i 
izvora učenja i poučavanja u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” u 
organizaciji AZOO 

 
 

 
 

6.  SURADNJA S RODITELJIMA 
 

 
 

6.1.           Općenito 

 

Partnerstvo između odgajatelja i obitelji izuzetno je važno za dječji razvoj i učenje.Odgajatelji su 

promovirali partnerstvo s roditeljima kako bi se na različite načine uključili u odgojno-obrazovni 

proces. Suvremeni predškolski odgoj i obrazovanje pretpostavlja aktivno sudjelovanje roditelja  u  

životu  i rad  vrtića. Time  se obogaćuje program rada s  djecom a ujedno  pomaže roditeljima 

da aktivno prate odrastanja svog djeteta. 

 
6.2.           Oblici suradnje 

 
I ove pedagoške godine nastavljena je intenzivna i kontinuirana suradnja s roditeljima. Na početku 

pedagoške godine provedeni su inicijalni razgovori s roditeljima novoupisane djece kako bi dobili 

uvid zdravstvenog statusa djeteta, prisutnost alergija,prehranim navikama i sl.. Roditelji su imali 

obvezu potpisati Ugovor s vrtićem i držati se zajedničkih dogovora i pravila. Individualnim 

kontaktima  i  svakodnevnom  komunikacijom  konzultirali  su  se  s  ravnateljem,  odgojiteljima  o 

razvoju i napredovanju svog djeteta, o zadovoljavanju prava i potreba. 

 
U svim skupinama velika važnost data je individualnim kontaktima kako bi se postigla otvorena 

komunikacija, razmjena informacija o djetetu ( kakvo je ono u svom domu?, koje su mu navike, što 

voli, što ne voli, čime se igra) kako bi se zajednički dogovorali odgojno djelovali u odnosu na 

potrebe svakog pojedinog djeteta. Odgajatelji su puno svog vremena posvetili upravo ovakvom 

obliku suradnje, kako na vlastitu inicijativu tako i na inicijativu roditelja. 

Kvaliteta suradnje s roditeljima unapređuje se kroz roditeljske sastanke,  

radionice, druženja, boravka roditelja u skupini. 
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Održani su  roditeljski sastanci s powerpoint prezentacijama rada skupine s 

ciljem približavanja vrtića obitelji. 
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Na samom ulazu u vrtić postavljena je oglasna ploča – pano namjenjen roditeljima za informacije 

vezane za organizaciju rada i zakonske obveze, odluke ustanove. 

 
Posebno  su  postavljeni  panoi u  roditeljskom kutiću,  gdje se na jednom mjestu  mogu  pronaći 

aktualna događanja, tjedne aktivnosti skupina,članci stručne literature, tjedne jelovnike i sl., kako bi 

roditelji bili pravodobno informirani. Roditelji su donirali opremu i sredstva za rad: igračke koje 

dijete više ne koristi, opremu za kutiće. 

Partnerski  odnos  vrtića  i  roditelja  razvijali  smo  kroz  ažuriranje  web  stranice.  Sve  novosti  i 

događanja nastojali smo objaviti na vrijeme. 

 
U odgojnim skupinama roditeljima su se nudili i drugi oblici suradnje i to: 

–  zajedničke  aktivnosti  -  predstavljanje  zanimanja  roditelja  ili  udrugama  u  kojima  su 

aktivni(vatrogasci, građevinari) 

–    aktivnosti vezanih uz Dane kruha i organizacije radionica sa tijestom 

- radionice izrada stolnih igara ( roditelj – dijete- odgajatelj) 

–   pečenje kolača i izrada raznih ukrasa za "Bundevijadu ".Sudjelovanjem na tradicionalnoj 

manifestaciji , na izložbenoj prodaji svojim velikim angažmanom roditelji su prikupili novac 

za prijevoz  djece na izlet 

–    sakupljanje raznog potrošnog materijala za projekte i aktivnosti  skupina 

- roditelj (profesor povjesti) –upoznavanje sa životom pračovjeka 

–    roditelji u ulozi pripovjedača PRIČAMO PRIČE 

–  suradnjom roditelje izrađeni su od drveta "Obitelj Bambića" kako bi nam ukrasili prilaz  u 

vrtić 

- posjet seoskom imanju 

-  

Na kraju pedagoške godine organizirane su završne svećanosti i oproštaj djece koja kreću u školu. 
 
 
 
 

7.  SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 
 

 
 

U skladu sa zadaćom za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada vrtića i ovu pedagošku godinu 

obilježila je intenzivna suradnja s institucijama u našoj društvenoj sredini. 
 

 
 

Ministarstvo znanosti , obrazovanja i sporta 

 
- odluke o sufinanciranju programa Javnih potreba  

              - dostava podataka o program predškole  
 

 

Agencija za odgoj i obrazovanje 

 
–                              - sudjelovanje na stručnim skupovima 

-                         - dostava izvješća za stažiranje I prijava polaganja stručnog ispita 
-  

Osnivač                        - na ostvarenju djelatnosti 

-                         -  Vođenje financijskih i računovodstvenih poslova ustanove 

-                       -    donošenje financijskih planova 
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-                       Davanje suglasnost na akte vrtića 

-  

- prijem u ured gradonačelnika vezane uz projekt "Život moga grada" skupine 

"Medvjedića" 

–    konzultacije i dogovori o organizaciji rada, 

–    upisi djece
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–  usluge   računovodstva   i   konzultacije   o   financijskom 

poslovanju 

–  pomoć   i   podrška   u   svim   aktivnostima   vezanih   za 

održavanje objekata i igrališta 
 

 
 

O.Š.I.G.Kovačić                          - zajedničke aktivnosti vezane uz pripreme djece za školu, upisnog 

postupka, testiranja, posjet školi, vatrogasna vježba 

 
O.Š."Nikola Tesla" Moravice      - zajedničke aktivnosti pri obilježavanju važnijih datuma 

 
O.Š.Branimira Markovića"Ravna gora – suorganizacija stručnog skupa za odgajatelje i stručne 

djelatnike na nivou Gorskog kotara 

 
Dječji vrtić"Hlojkica" Delnice       -  uspješna suradnja sa prof. Tihanom Ljubojević stručnim 

suradnikom-pedagogom koji vrši nadzor nad radom 

odgajateljice u programu stručnog osposobljavanja bez 

zasnivanja radnog odnosa 

 
Dječji vrtić Bakar                           - suradnja sa stručnom službom vrtića 

 
Hrvatske šume                               - zajedničke aktivnosti vezane uz projekt "Šume"odgojne 

skupine"Cvjetića"i donacije božićnih drvca 

Policijska postaja Vrbovsko           - posjeti i suradnja 

 
Komunalac d.o.o.                      - suradnja  odvoza krupnog otpada i papira 

- radovi na uređenju betonskog zidića i vanjskog prostora oko vrtića 

 
Gradska knjižnica I.G.Kovačić Vrbovsko 

–    nastavak projekta "Vrećica sa blagom" 

–  zajedničke aktivnosti vezane za mjesec knjige i posudba 

knjiga za naše potrebe 

–    praćenje ponuđenih predstava za djecu 

–    čitanje priča za djecu u prostoru knjižnice 

 
Turistička zajednica Vrbovsko           -  sudjelovanje na tradicijskoj manifestaciji (Bundevijada) 

Zavod za javno zdravstvo                   -  redovito ostvarivanje sanitarnih pregleda djelatnika 

–  sanitarni nadzor i kontrola kvalitetei hranjivosti obroka, 

kontrola čistoće 

–    provođenje  svih  aktivnosti  vezanih  uz  implementaciju 

HACCP- sustava 

 
Dom zdravlja Vrbovsko i Moravice   – održavanje trajne suradnje s liječnicima i stomatolozima za 

unapređenje zdravlja i kvalitete života u ustanovi 

 
Vatrogasna postaja Vrbovsko             - obilježavanje "Dana Vatrogasaca"
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8.  RAD UPRAVNOG VIJEĆA 

 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića obavljalo je poslove utvrđene Zakonom o predškolskom odgoju i 

obrazovanju, Zakonom o ustanovama, Statutom i ostalim propisima i aktima. Tijekom pedagoške 

godine održano je 8. sjednica Upravnog vijeća na kojima su donesene slijedeće Odluke: 
 

 

–    usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za 2016/2017 

–    usvajanje Kurikuluma za pedagošku 2016/2017 

–    donošenje prijedloga  Financijskog plana za 2017 

–   

–    donošenje procedure zaprimanja i provjere računa te plaćanje po računima 

–    donošenje procedure  stvaranja ugovornih obveza u dječjem vrtiću 

–    Izmjena financijskog plana za 2017 

–    usvajanje financijskog izvješća za period od 1.01. do 31.12..2015. 

–  donošenje Odluke o sklapanju Ugovora za stručno osposobljavanje 

odgajatelja bez zasnivanja radnog odnosa (Darie Grgurić ) 

–  donošenje Odluke Plana upisa djece za 2017/2018 pedagošku godinu 

–  donošenje Javne objave upisa za pedagošku godinu 2016/2017 i objava 

rezultata upisnog postupka 

–  donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto kuhara/icu  

–    donošenje Odluke o zasnivanju radnog odnosa kuhara/ice na neodređeno 

radno vrijeme s probnim radom na prijedlog ravnatelja 

-                      - plan korištenja kolektivnog godišnjeg odmora 

 
Na svim sjednicama bio je dovoljan broj članova  za odlučivanje. 

 

 
 
 
 
 

9. IZVJEŠĆE RAVNATELJA 

 
Ravnateljica je tijekom pedagoške godine: 

 

 

–    izradila Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2015/16 

–    izradila Godišnje izvješće o radu za 2015/2016 

–    provela upise djece za redovne programe 

–    organizirala rad ustanove uz poštivanje važeće pravne regulative 

–    vodila  potrebne zamjene za vrijeme odsutnosti zbog bolovanja odgajatelja 

–    izrađivala i dogovarala s Upravnim vijećem i osnivačem financijski plan ustanove
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Odgojno – obrazovni rad 
 

 

–  upoznavanje odgajatelja pripravnika sa općim i stručnim aktima ustanove, 

upoznavanje stručnog tima i ostalih  djelatnika vrtića, ukazuje na složenost i 

odgovornost poslova i upućuje na organizaciju rada vrtića; upoznavanje sa 

zakonskim propisima 

 
–  zajedno s mentorom upoznala odgajateljicu-pripravnicu sa pedagoškom 

dokumentacijom i načinom vođenja 

–    pripremala sjednice Odgojiteljskih vijeća 

–    provodila program predškole 

–    odobrila stručna usavršavanja van ustanove 

–    pratila kvalitetu vođenja pedagoške dokumentacije 

–    prisustvovala stručnim skupovima za ravnatelje i odgajatelje 

–    sudjelovala u organizaciji proslava, izleta i javnih nastupa 

–    provodila redovnu i intenzivnu suradnju s roditeljima 

–  zajednički angažmanom svih djelatnika ustanove organizirali stručni skup na 

nivou Gorskog kotara 

Materijalna organizacija rada 
 

 

–  osigurala financijska sredstva uz dogovor sa Upravnim 

vijećem i osnivačem 

–  dogovarala s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo 

edukaciju djelatnika 

–    sklapala Ugovore s dobavljačima 

–    ugovarala pravodobnu dostavu namirnica 

–  nadzirala realizaciju financijskog plana u suradnji sa 

računovodstvom 

–    vodila brigu oko nabave opreme koja je nedostajala 

(potrošni materijal i materijal za čišćenje) 

–    ugovarala popravke nastalih kvarova
 

 
 

Briga za prehranu djece i zdravlje djece i djelatnika 

 
–    osigurala nadzor nad prehranom djece 

–  nadzirala provođenje mjera deratizacije i dezinsekcije u 

vrtiću 

–  dogovarala s epidemiološkim zavodom edukaciju 

djelatnika prema HACCP sustavu 

 
Suradnja s roditeljima i drugim čimbenicima 

–    dostava uplatnica 

–    pratila naplatu usluga od strane roditelja 

–    organizirala roditeljske sastanke 

–    dogovarala aktivnosti i suradnju s roditeljima 

–    suradnja s lokalnom zajednicom
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Ostale aktivnosti 
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–    vođenje tajničkih poslova( uredsko poslovanje) 

–  stručno usavršavanje "Postupanje i obveze vrtića temeljem Zakona o izmjenama i dopunama 

Zakona o odgoju i obrazovanju 
 
 
 

 
–    suradnja s pravnom službom Glossa Zagreb 

–    izdavanje potvrde o provođenju programa predškole 

–    vođenje ljetopisa 

–    suradnja sa računovodstvom 

–  izvještavanje o odgojno-obrazovnom radu na web stranicama 
 
 
 
 

Ravnateljica: Diana Tkalčević 
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