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Na temelju članka 20. Statuta Dječjeg vrtića Matije Gupca, Zagreb, Braće 
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odluku o prihvaćanju Izvješća o radu za pedagošku godinu 2020./21. 
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I.  USTROJSTVO RADA 

 

Protekle pedagoške godine rad u Dječjem vrtiću Matije Gupca odvijao se: 

 u 17 odgojnih skupina cjelodnevnog programa: 6 jasličkih i 11 vrtićkih skupina 

 program Predškole s ukupno 7-oro djece koja su program pohađala u 

objektima u Cvijićevoj i Horvaćanskoj integrirana u redovne skupine 

 u dvije skupine u objektima u Cvijićevoj ulici i Dugavskoj  provodio se i posebni 

program ranog učenja engleskog jezika 

Tablica 1. Prikaz broja skupina i broja djece u redovitom programu tijekom 2020/21. godine u 

pojedinim objektima 

OBJEKT BROJ SKUPINA UKUPNI BROJ DJECE 

jaslice vrtić 

Braće Cvijića 18 2 4 145 

Zagrebačka avenija 5a 1 3  97 

Horvaćanska 6 - 2  44 

Dugavska 3 3 2                 88 

SVEUKUPNO 6 11 374 

 

Tablica 2. Prikaz  skupina i broja upisane i prosječno prisutne djece u redovitom programu tijekom 

2020/2021. god.  

Objekt 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
Ukupno 

(prosječno) 

 

Braće 

Cvijića 

Upisano 149 145 146 146 146 145 143 143 143 143 145 

Prosj.pris. 93 94 87 66 74 94 91 72 103 80 85 

% 62 65 60 45 51 65 64 50 72 56 59 

 

Zagrebačka 

avenija 

Upisano 100 97 97 97 97 95 95 95 95 95 96 

Prosj.pris. 72 68 63 49 53 67 66 50 71 56 62 

% 72 70 65 51 55 71 69 53 75 59 64 

 

Horvaćanska 

Upisano 44 43 43 44 44 45 45 44 44  44 44 

Prosj.pris. 31 35 29 23 22 28 37 30 38 26 30 

% 70 82 67 52 50 62 82 68 86 59 68 

 

Dugavska 

Upisano 98 81 83 86 86 86 90 90 90 90       88 

Prosj.pris. 57 42 45 38 48 58 60 52 62 50 51 

% 58 52 54 44 56 67 67 58 69 56 58 

 

UKUPNO 

Upisano 391 366 369 373 373 371 373 372 372 372 373 

Prosj.pris. 253 239 224 176 197 247 254 204 274 212 228 

% 65 65 61 47 53 67 68 55 74 57 61 
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Na Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Matije Gupca za pedagošku 

godinu 2020./2021. predano je ukupno 119 zahtjeva u roku. U travnju 2020. (za 0 -

ti upis - prijelaz iz drugih vrtića u naš) predano je 5 zahtjeva. Za upis u Program 

predškole (2 x tjedno) predano je 8 zahtjeva. Od zahtjeva za redoviti program 

koji su pristigli u roku pozitivno je riješeno njih 90 i to 55 za jaslice i 25 za vrtić.  

Među predanim zahtjevima za redoviti program bilo su i 22 zahtjeva za djecu 

koja s 31.08.2020. nisu navršili godinu dana te se njihov prijam rješavao sukladno 

mogućnostima vrtića te potrebama roditelja tijekom pedagoške godine. Radi 

prostornih ograničenja na području Knežije dio zahtjeva ostao je neriješen. 

Zalaganjem ravnateljice i stručnog tima te koordinacijom s GUO i drugim 

vrtićima većini roditelja pronađeno je alternativno rješenje. Neupisani su ostali 

samo oni koji nisu navršili godinu dana. Problem nije moguće kvalitetno riješiti bez 

proširenja kapaciteta. Skupine na Knežiji su na gornjim normativima i veliki 

problem je nedostatak polivalentne dvorane u svim objektima. U ovako 

popunjenim sobama u zimskim mjesecima izuzetno je teško zadovoljiti potrebu 

djeteta za kretanjem. Istovremeno se smanjuje potreba za smještajem djece na 

području Rudeša te u našem područnom objektu u Dugavskoj imamo skupine s 

manjim brojem djece. Objekt je u potpunosti preuređen i opremljen 2018. 

godine, a  uređeno  je i igralište koje koriste djeca vrtića. 

Vrtić organizira program predškole u trajanju od 250 sati godišnje. U 

program uključujemo svu prijavljenu djecu, hrvatske državljane s valjanom 

potvrdom nadležnog pedijatra. Program se ove godine realizirao na način da 

smo prijavljenu djecu uključili u redovne skupine u kojima su djeca u godini prije 

polaska u školu. Razlog takvom obliku je mali broj prijavljene djece, ali i 

epidemiološka situacija koja je još uvijek bila takva da su se razboljevala i djeca i 

odgojitelji i vrlo često odlazili u samoizolaciju. 

Od kraćih programa ove pedagoške godine provodio se program ranog 

učenja engleskog jezika u 3 objekta na Knežiji, u 9 skupina. U objektu u 

Zagrebačkoj aveniji program su vodili odgojiteljiice Maja Dajić (2 skupine)i Ivana 

Prpić, u objektu u Cvijićevoj odgojiteljice Sara Kotur (2 skupine) i Lucijana Nakić 
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(2 skupine), a u Horvaćanskoj odgajatelj Davor Šimek (2 skupine). Kako u objektu 

u Dugavskoj postoji skupina posebnog 10-satnog programa ranog učenja 

engleskog jezika, kraćeg programa niti ove godine nije bilo. Osim toga, dob 

djece u tom našem objektu sve je niža. 

Kraće programe vanjskih organizatora ove godine nismo provodili iz 

poznatog razloga. 

Organizacijski je ovo bila vrlo zahtjevna godina. Dovoljno govori podatak 

da se od bolesti COVID-19 razboljelo ukupno 35 djelatnika (15 odgojitelja, 11 

spremačica, svi članovi stručnog tima, voditeljica računovodstva, 3 kuharice). 

Izuzetno teško bilo je osigurati zamjene bolesnih djelatnika, kao i onih koji su bili u 

samoizolaciji. Izazovno je bilo i osigurati kuhane obroke u trenutku kad je cijela 

kuhinja bila, ili oboljela ili u samoizolaciji.  

 

Tablica 3. Sati bolovanja djelatnika tijekom 2020/2021. godine prema  izvoru financiranja 

BOLOVANJA DJELATNIKA I SAMOIZOLACIJA 

 Sati  

samoizolacije 

Sati bolovanja 

na teret vrtića  
Sati bolovanja 

na teret HZZO-a 

Kojmplikacije 

u trudnoći 

porodiljni 

Ukupno 

sati 

UKUPNO 704 7736 6168 2040 16648 

 

 

RADNO VRIJEME 

Tijekom godine odgojno-obrazovni rad odvijao se: 

od 6,00 do 7 sati  - u jednoj mješovitoj skupini na razini objekta  

 od 7 do 7,30 sati - u dvije mješovite skupine na razini objekta 

od 7,30 do 16,30 sati – rad u skupinama 

od 16,30 do 17,00 – u jednoj mješovitoj jasličkoj skupini  u centralnom objektu te 

od 17,00 do 18 sati u mješovitoj skupini na istom objektu za sve skupine 

 od 16,30 do 18,00 sati u jednoj mješovitoj skupini u područnim objektima 

Kako se mijenjala epidemiološka situacija tako smo i mi prilagođavali radno 

vrijeme, osobito početak i kraj radnog vremena. Vrijeme zajedničkog rada 
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odgajatelja nismo mijenjali kako bismo zadržali kvalitetu. Rezultat je veliki broj sati 

prekovremenog rada odgajatelja. 

 

OSIGURAVANJE ORGANIZACIJSKIH I KADROVSKIH UVJETA SVIH SLUŽBI 

Ove pedagoške godine 65 djelatnika, u relativnom kontinuitetu 

sudjelovalo je u stvaranju uvjeta i provedbi programa odgojno-obrazovnog 

rada. Tijekom godine u mirovinu su otišle odgajateljice Božena Capak, Dubravka 

Ordanić, Dubravka Kroflin, Biserka Podbevšek i Dubravka Matić te Ana Perica, 

dugogodišnja djelatnica u računovodstvu. Zadnji dan pedagoške godine bio je i 

zadnji radni dan odgajateljici Neni Pongrac. I  ona je otišla u mirovinu. Lucijana 

Nakić promijenila je mjesto boravka i više ne radi u našem vrtiću. 

Vrijeme je ovo velikih promjena. Kolektiv se pomlađuje, mijenja se obrazovna 

struktura, ukupan radni staž. Međutim, nadam se da su vrijednosti, koje kolegice 

koje odlaze ostavljaju, duboko ukorijenjene i trajne. Te vrijednosti su: posao mi je 

važan i poštujem ga, kolektiv mi je druga obitelj, vrijedno ću raditi, ali ću se i 

zabaviti  kad god mogu, pomoći ću kad god mogu, ali znam da će i drugi meni 

pomoći ako zatreba, uspjeh kolegice i moj je uspjeh. Takav je ovo vrtić.  

Promjene koje se događaju prilika su za rast i tako ih treba koristiti. 

 

Bitne zadaće u odnosu na ustrojstvo rada ove pedagoške godine bile su: 

 

1. Osigurati organizacijske uvjete za rad vrtića u doba pandemije, osobito u 

slučaju bolesti djelatnika ili obavezne samoizolacije 

Ova je zadaća dominirala ovom godinom. Posebnu ulogu imala je zdravstvena 

voditeljica obzirom na suradnju s Epidemiološkom službom, komunikaciju s 

roditeljima. Otežani uvjeti bili su i voditeljima objekata budući su se promjene u 

organizaciji morale raditi doslovce iz sata u sat.  

2.  Organizacija kraćih programa 

Rezultat  rada na ovoj bitnoj zadaći je povećani interes roditelja za upis djeteta u 

kraći program ranog učenja engleskog jezika (9 skupina u objektima na Knežiji). 
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Obzirom na velike potrebe roditelja za redovitim programom nismo u 

mogućnosti nuditi raznovrsne programe te smo ovaj način nastojali to 

kompenzirati. Obzirom na epidemiološke preporuke ove godine to je bilo i jedino 

moguće, budući vanjski izvođači nisu bili dopušteni. Pazili smo da voditelji budu iz 

skupina u kojima djeca borave kako bi rizik obolijevanja bio što manji. 

 

3. Sudjelovanje u projektima Erasmus+ zahtjeva pravovremenu i kvalitetnu 

reorganizaciju rada, osobito u vrijeme mobilnosti djelatnika, te aktivnosti u 

sklopu samog projekta (mobilnosti sudionica, pisanje izvješća) 

 

U realizaciji ove zadaće najviše su pridonijele voditeljice projekata Silvija Zlatar i 

Božena Perić. Njihovim smo dodatnim angažmanom pravovremeno reagirali na 

promjene u dinamici izvođenja projekata. Unatoč pandemiji, u kolovozu 2021. 

realizirali smo posljednje 4 mobilnosti djelatnika iz aktualnog KA1 projekta.  

4.  Omogućavati i poticati komunikacijske uvjete u kojima će svaki djelatnik 

vrtića biti svjestan zajedničkog cilja u radu s djecom i komunikaciji s roditeljima, 

te u kojoj će razvijati osjećaj osobne važnosti i važnosti njegova radnog mjesta 

za cjelokupno funkcioniranje procesa odgojno-obrazovnog rada. 

 

 I ove smo godine organizirali  zajedničke akcije prikupljanja pomoći 

djelatnicima koji su na bilo koji način pogođeni (teža bolest, smrtni slučajevi i sl.), 

ali i djeci iz krajeva pogođenim potresom. Epidemiološka situacija nije nam 

dozvoljavala druženja „uživo“. Društvene mreže nadomjestila su ta druženja, ali 

samo unutar struktura. Druženje djelatnika iz svih struktura je izostalo, a mišljenja 

smo da je to izuzetno važno budući smo svi jednako važni u okviru svojih 

kompetencija.  

 

ZAKLJUČNO RAZMATRANJE U PODRUČJU USTROJSTVA RADA 

 Naredne pedagoške godine potrebno je nastaviti sa zalaganjem ravnateljice 

u cilju zadovoljavanja potreba obitelji naselja Knežija – povećanjem raspoloživih 

kapaciteta vrtića na području Knežije, odnosno koordinacijom s najbližim i 
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roditeljima najpogodnijim vrtićima. I dalje je važno  upućivati sve nadležne na 

potrebu dugoročnog rješavanja nedostatka smještajnih kapaciteta na Knežiji. 

 Radno vrijeme vrtića i njegovih djelatnika prilagođavano je potrebama djece 

i roditelja osobito u pogledu organizacije jutarnjeg i poslijepodnevnog rada, te u 

odnosu na duljinu vremena u kojem s djecom rade oba odgojitelja, kako u 

vrijeme prilagodbe novoupisane djece, tako i tijekom cijele godine. Ova 

pedagoška godina bila je izazovna što se organizacije tiče. Razlog su 

epidemiološke mjere, samoizolacija djece i odgajatelja.  

 Poboljšanje uvjeta rada svakog djelatnika, te unapređivanje informiranosti 

djelatnika i kvalitete odnosa među odraslima u vrtiću i dalje će biti bitna zadaća 

u području ustrojstva rada. Svjesni smo značaja izgrađivanja istinite i otvorene 

komunikacije svih djelatnika što je dobra osnova za postizanje odgojno-

obrazovnih ciljeva i za usmjeravanje težišta unapređenja rada s djecom sa 

sadržaja rada na načine komunikacije i primjene sadržaja. 

Trenutna zdravstvena situacija sugerira prilagođavanje novonastalim uvjetima 

(novo normalno). Potrebno je koristiti sve raspoložive komunikacijske kanale i 

ugraditi sve potrebne promjene u postojeće pravne akte. Za sada to još nije 

učinjeno. 
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II.  MATERIJALNI UVJETI RADA 

 

Nabavka opreme, didaktike, stručne literature i drugih sredstava koji 

omogućavaju i podržavaju odgojno-obrazovni proces tijekom godine vršena je 

prema prilivu sredstava. 

 

Tablica 4. Podaci o troškovima (prema izvorima financiranja) za razdoblje 01.09.2020. - 31. 08. 

2021. važnim za održavanje i nabavu opreme te za provedbu programa odgojno-obrazovnog 

rada u pedagoškoj godini 2020/2021.  

 

Sredstva koja smo ove godine utrošili  dijelom su iz vlastitih prihoda 

(posebni i kraći programi), odnosno od Ministarstva znanosti i obrazovanja  

Naziv troška 

sredstva iz proračuna vlastita sredstva 

 

UKUPNO 

za pedag. 

godinu 

nadležni  

proračun 

MZO- 

sufinanc. 

program 

javnih 

potreba 

posebni 

programi 

(kraći i 

posebni 

program 

engleskog 

jezika) 

topli 

obrok 

najam 

prostora 

Erasmus+

projekti 

Stručno 

usavršavanje 
1.100,00 8.814,49 2.600,00 3.437,50 - 48.127,40 64.079,39 

Literatura 

(časopisi, 

glasila, 

knjige i ostalo) 

8.107,17 823,39 4.502,20 - - - 13.432,76 

Potrošni za 

skupine  

(bojice,papiri,) 

568,25 19.699,66 1.681,78 - - - 21.949,69 

Didaktika  

(lopte,puzzle,sla

galice,...) 

- 3.836,25 - - - - 3.836,25 

Sitan inventar 

(didaktika) 
- 17.538,20 576,69 328,69 - 1.393,75 20.352,22 

Oprema za 

skupine 
- 3.393,75 3.990,00 - - 4.450,00 11.833,75 

SVEUKUPNO 9.775,42 54.105,74 13.350,67 3.766,19  53.971,15 135.484,06 
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namijenjena djeci s teškoćama, darovitoj djeci te za djecu u godini prije polaska 

u  školu. Trošili smo i sredstva iz programa Erasmus+ i to na stručno usavršavanje, 

sukladno samom projektu. Dinamika trošenja dodijeljenih sredstava definirana je 

i praćena od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije. 

Naš vrtić ima objekte koji su jedni od najstarijih u gradu (jedan od njih 

izgrađen je 1929. godine, a jedan 1939.). Iz tog je podatka jasno da je u objekte, 

kao i u vanjske prostore, potrebno jako puno ulagati, kako novca tako i radnog 

vremena domara.  

 

Osvrt na bitne zadaće: 

1. Povećati sigurnost djece u vrijeme boravka u vrtiću – smanjiti na najmanju 

moguću mjeru mogućnost ugrožavanja djetetova zdravlja i narušavanja 

osjećaja sigurnosti u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića. 

Fizička sigurnost djeteta u ustanovi svakodnevna je zadaća ravnateljice, ali i 

svih djelatnika. Ona postaje osobito važna u slučaju promjene u uobičajenoj 

organizaciji. Ova je godina specifična po protokolima i preporukama koje smo 

morali donositi i poštivati u vrlo kratkim rokovima, a sve u cilju sprečavanja širenja 

bolesti COVID-19, a također i u slučaju potresa. Iz tog razloga često smo morali i 

ažurirati Protokole ponašanja u kriznim situacijama i ono što je važnije učiniti ih 

dostupnima svim relevantnim čimbenicima. Održali smo u svim objektima i 

vježbu evakuacije. 

Uvjeti boravka djece na otvorenom prostoru uglavnom su zadovoljavajući 

na svim objektima.  

Igralište u Horvaćanskoj obnovljeno je na samom početku pedagoške 

godine. Prostor koji koriste djeca u Dugavskoj ovo ljeto je dodatno opremljen 

spravama i uređena je podloga.   

Igralište u Zagrebačkoj trebalo bi ograditi visokom ogradom u dijelu prema 

školskom igralištu. Istočnu stranu trebalo bi opremiti spravama. 

Centralni objekt cijele ove godine ima kritičnu točku, a to su vrata kod 

kuhinje kroz koja na igralište ulaze i izlaze roditelji. Kako postoji  mogućnost da 
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roditelji vrata ostave otvorenim, djelatnici protokolom korištenja igrališta 

provjeravaju njihovo zatvaranje. 

Uvjeti u svim objektima i dalje su takvi da je potreban stalni oprez svih 

djelatnika. Protokoli postupanja u rizičnim situacijama ažuriraju se i dostupni su 

svim djelatnicima. Kako bismo osigurali fizičku distancu i smanjili broj osoba koje 

ulaze u centralni objekt djecu su na vratima preuzimale tajnica i 

računovodstvene djelatnice. Takva organizacija, osobito u jutarnjim satima, 

znatno otežava njihov rad i dugoročno je neodrživa. 

 

2. Maksimalno se angažirati na podizanju kvalitete uvjeta djetetovog boravka u 

vrtiću kao i njegovog optimalnog razvoja. 

Prostor kao treći odgojitelj-sintagma je koja je sve jasnija svim sudionicima 

procesa, ali promjene koje se u tom smislu događaju moraju biti promišljene i 

planirane. U našem slučaju različite su od objekta do objekta i potrebno je 

uvažavati specifičnosti koje objekti imaju (kadar, veličina prostora, arhitektonske 

determinante i slično). Projekti koje provodimo, a financirani su „europskim 

novcem“ dobra su prilika da dio sredstava utrošimo na poboljšanje, između 

ostalog, i materijalnih uvjeta. Svoj doprinos ostvarivanju ove zadaće daju svi 

djelatnici vrtića, a osobito odgojiteljice koje koriste sve dostupne resurse kako bi 

boravak djece u prostoru vrtića učinile sadržajnijim i poticajnijim. Što češće, 

odnosno vremenski dulje, korištenje vanjskih prostora višestruko je korisno. 

Obzirom na epidemiološke uvjete vanjske prostore koristili smo za boravak djece,  

za roditeljske sastanke, za stručno usavršavanje djelatnika.  

 

3. Opremati unutarnje i vanjske prostore u kojima borave djeca u funkciji 

realizacije projekata iz programa Erasmus+ i suvremenog procesa 

 Svjesni važnosti materijalne opremljenosti u smislu fizičke sigurnosti i 

funkcionalnosti iz godine u godine sustavno nadopunjujemo opremu i didaktiku 

u svim objektima. Trenutačno je za obnoviti ostao jedino objekt u Horvaćanskoj. 

Vanjski prostor nije moguće ujednačiti u svim objektima budući su objekti u startu 
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različiti i veličinom i konfiguracijom vanjskih prostora. Naša zadaća je sve te 

prostore staviti u funkciju poticanja kretanja i učenja na otvorenom.  

 

4. Utjecati na podizanje kvalitete radnih uvjeta na svim radnim mjestima. 

Maksimalno poštivati sve propise iz područja Zaštite na radu. 

 I ove smo godine nastojali poboljšavati uvjete za rad svih djelatnika. Činili 

smo to obnavljanjem opreme, ali i obrazovanjem i osposobljavanjem za rad na 

siguran način. Želja nam je da sva naša radna mjesta budu “zdrava radna 

mjesta”. U svibnju smo proveli Vježbu evakuacije u svim objektima budući je 

potres koji se dogodio pred Božić podsjetio sve koliko je važno biti pripremljen na 

sve situacije. 

 

Što je od Plana investicijskog i tekućeg održavanja objekata za 2020/21. godinu 

ostvareno: 

 

NABAVLJENA OPREMA 

• perilica rublja  

• računalna oprema 

 

TEKUĆE ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OPREME 

✓ servisiranje opreme za kuhinju, praonicu i hlađenje prostorija (iako relativno 

novi strojevi u kuhinji dosta se često kvare) 

✓ saniran je krov objekta u Zagrebačkoj aveniji 5a 

✓ obnovljena rasvjeta u centralnoj kuhinji 

✓ brušeni su i lakirani parketi u objektu u Horvaćanskoj 

✓ uređeno je i opremljeno igralište u Horvaćanskoj 
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ZAKLJUČNO RAZMATRANJE U  PODRUČJU MATERIJALNIH UVJETA RADA: 

 Naredne godine i nadalje treba raditi na nadopuni opreme i zamjeni 

dotrajalih sredstava, osobito u objektu u Horvaćanskoj, iako se već 

godinama najavljuje rušenje objekta. Zamijeniti bi trebalo sva vrata i prozore, 

kao i  sanitarni čvor za djecu i odrasle. 

 U vrlo lošem stanju su i prozori 5 boravaka u centralnom objektu, kao i 

staklene stijene koje omeđuju unutarnji vrt. Prema obavijesti osnivača (nakon 

što smo ih više puta pismeno obavijestili) u tijeku je izrada projektne 

dokumentacije za izmjenu. 

 Popločati treba ulaz u centralni objekt i sanirati oštećenja na asfaltnim 

površinama oko objekta. 

 Zamijeniti bi trebalo i preostale drvene prozore u objektu u Zagrebačkoj, kao i 

vrata na izlazima na terase. 
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III. ORGANIZACIJA NJEGE, BRIGE ZA TJELESNI RAZVOJ I ZDRAVLJE 

DJECE 

1. Djeca sa zdravstvenim teškoćama 

2. Prehrana 

3. Rast i razvoj 

4. Evidencija pobola  

5. Evidencija epidemioloških indikacija 

6. Zdravstveni projekti  

 

1. Djeca sa zdravstvenim teškoćama 

U pedagoškoj godini 2020./2021. u Dječji vrtić Matije Gupca upisano je 12 

djece s određenim zdravstvenim teškoćama. Pojedina djeca imala su jednu 

teškoću dok su druga imala više njih. Kako bi povećali sigurnost te djece u vrtiću, 

kao i djece s drugim specifičnim razvojnim potrebama, u skupinama već sedmu 

godinu koristimo oglasne panoe koji koriste isključivo za protokole (korištenje 

lijeka i sl.), upute o postupanju ili čuvanje lijeka za dijete. Panoi su se pokazali 

izuzetno korisnima, posebice u situacijama kad je u skupini odgojiteljica u 

zamjeni. Obzirom da je svake godine sve veći broj djece sa specifičnim 

potrebama, ova mjera sigurnosti se nametnula kao izuzetno važna.  

 

U tablici 5. prikazana je vrsta zdravstvenih teškoća novoupisane djece u pedagoškoj 2020./2021. 

godini 

VRSTA ZDRAVSTVENIH TEŠKOĆA 
BROJ ZDR. TEŠKOĆA 

(ne djece) 

Alergija na hranu 7 

Atopijski dermatitis 2 

Dystoni sy 2 

Višestruke zdravstvene teškoće 1 

Aplazija  šake 1 

Ukupan broj zdr. teškoća (ne djece) 13 

Tablica 5. 
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2. Prehrana 

 

Pedagošku 2020./2021. Godinu Dječji vrtić Matije Gupca pohađalo 

između 24 i 32 djece (novoupisanih i postojećih) koji su imali određene nutritivne 

alergije ili intolerancije. Među njima je i 4 djece kojoj smo kuhali posebno iz 

vjerskih razloga.  

Na svakodnevnoj razini kuhamo posebno za 15 djece, a za njih 17 izbjegavamo  

namirnice koje ne smiju (orašasti plodovi, svinjetinu i sl.). 

Projekt 'Imam pravo rasti zdravo“ dobro je integriran u sustav te nema većih 

problema pri realizaciji jelovnika. 

U centralnoj kuhinji, svim čajnim kuhinjama te sobama boravaka djece 

postoje popisi djece s alergijama koji se redovito revidira. Ono što treba naglasiti 

je da se popisi moraju jako često revidirati (tijekom ove godine 20 puta) što 

predstavlja veliki sigurnosni problem. Činjenica da smo kroz godinu 20 puta 

dodali ili maknuli neki alergen ili dijete s popisa govori u prilog tome kako je 

svakodnevna briga o pripremi hrane izrazito važna, posebice ako znamo da se 

hrana vozi u 3 područna objekta. Velik je i značajan doprinos kuhinjskog osoblja 

u realizaciji ove zadaće. 

Kako bi unaprijedili sigurnost, svaki tjedan roditelji djece s alergijama na 

hranu dobiju razrađene jelovnike kako bi ih i sami mogli proučiti te dodatno 

upozoriti odgojitelje na obroke koji predstavljaju rizik za njihovo dijete. 

 

3. Rast i razvoj  

Ove pedagoške godine je izmjereno 243 od 343 djece predviđene za 

mjerenje (bez mlađih jasličkih skupina). 

Broj 243 predstavlja 100% i po njemu procjenjujemo stanje uhranjenosti. Kako bi 

usporedili trendove unatrag nekoliko godina, u tablici 2. prikazan je broj djece 

po kategorijama uhranjenosti, uz napomenu da je ukupan broj izmjerene djece 

u tekućoj pedagoškoj godini uvijek podjednak: 2017/2018 = 290, 2018/2019 = 
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278, 2019/2020 = 274 te 2020/2021 243 (ukupno manji broj djece radi slabije 

dolaznosti uslijed pandemije). 

 

kategorije uhranjenosti 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

br. 

djece 
% 

br. 

djece 
% 

br. 

djece 
% 

br. 

djece % 

ispod 3 percentile            

– pothranjeni 
5 1,7% 4 1,4% 5 1,8% 3 1,2% 

između  3 i 15 percentile 

– slabije uhranjeni 
25 8,6% 33 11,8% 24 8,7% 17 6,9% 

između 15 i 85 percentile 

– normalno uhranjeni 
210 72,4% 198 71,2% 195 71,1% 173 71,1% 

između 85 i 97 percentile 

– lagano preuhranjeni 
35 12% 31 11,1% 34 12,4% 24 9,8% 

iznad 97 percentile          

– gojazni 
15 5,1% 11 3,9% 16 5,8% 26 10,6% 

Tablica 6. 

 

             Možemo zaključiti da je i ove godine najveći broj normalno uhranjene 

djece te da su postoci broja pothranjenih, slabije uhranjenih, lagano 

preuhranjenih i gojaznih podjednaki unatrag nekoliko godina.  

 

4. Evidencija pobola 

Od početka pedagoške godine, odnosno rujna 2020., do kraja 

pedagoške godine,  lipnja 2021. g. prikupili smo 537 ispričnica (tablica 3.). Treba 

istaknuti da vrtić nije pohađao uobičajeni  broj djece uslijed pojave epidemije 

bolesti COVID-19 i preporuka nadležnih službi u odnosu na rad dječjih vrtića, 

odnosno veliki broj samoizolacija. 

Nove MKB 10 šifre* koje su se pojavile na liječničkim potvrdama po povratku u 

kolektiv bile su: 

Z29 – potreba za drugim proflaktičkim mjerama (samoizolacija) – 55 puta 

Z20.8 – izloženost ili kontakt s drugim prenosivm bolestima – 12 puta 

U07.1 – COVID 19 – 2 puta 
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Tablica 7. 

 

* MKB 10 – Međunarodna klasifikacija bolesti 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44081/9789241547666_hrv.pdf;jsessionid=6B02FDF

110453675EC3550BCE7B839B4?sequence=1 
 

Prosjek pobola – zaključak:  

U usporedbi s prosječnom prisutnošću i brojem upisane djece pobol je nešto manji nego 

proteklih godina (tablica 7.). 

Ove pedagoške godine upisano je 374 djece, a prosječna prisutnost je bila 229.  

 

Što se tiče dijagnoza ili šifra bolesti najčešće se radilo o: 

• bolestima dišnog sustava – 176 puta 

• zaraznim bolestima – 118 puta 

• bolestima oka i uha – 50 puta  

• ostalo – 193 puta među kojima se COVID 19 potvrdio u dvoje djece 

 

 

 

 

 

 

Godina 

pobol/ 

broj 

oboljelih 

11/2012 780 

12/2013 712 

13/2014 884 

14/2015 940 

15/2016 788 

16/2017 837 

17/2018 742 

18/2019 782 

19/2020 627 

20/2021 537 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44081/9789241547666_hrv.pdf;jsessionid=6B02FDF110453675EC3550BCE7B839B4?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44081/9789241547666_hrv.pdf;jsessionid=6B02FDF110453675EC3550BCE7B839B4?sequence=1
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U tablici 8. prikazana je učestalost izostanaka u usporedbi s prosječnom prisutnošću i dobi. 

 

Tablica 8. 

 

 

Ukupan broj izostanaka radi bolesti po objektima: 

Cvijićeva – 185 puta:  
Pčelice 36x 
Ivančice 22x 
Medvjedići 43x 
Mravići 33x 

Pahuljice 37x 
Delfini  14x 
 

Zagrebačka – 156 puta:  
Cvjetići 43x 
Leptirići 60x  
Ribice 35x 
Krijesnice 18x 
 

Horvaćanska – 56 puta:  
Zvjezdice 14x 
Bubamare 42x  
 

Dugavska – 140 puta:  
Iskrice 51x 
Ježići 32x 
Žabice 19x 
Loptice 20x 
Lions 18x 

 

Kada analiziramo skupine pojedinačno, najčešće su bili bolesni Leptirići (mlađa vrtićka 

skupina), dok su najzdraviji bili Delfini i Zvjezdice, mješovita i starija vrtićka skupina. 

dob 

broj upisane 

djece 

2020./2021. 

prosječna prisutnost 

djece od rujna 2020. 

do lipnja 2021. 

broj izostanaka djece 

od rujna 2020. do        

lipnja 2021. 

PROSJEČAN 

IZOSTANAK PO 

DJETETU 

1 – 3 god. 118 65 202 3,1 puta 

3 – 5 god. 76 44 137 3,1 puta 

5 – 7 god. 98 68 104 1,5 puta 

mješovita 82 52 94 1,8 puta 

UKUPNO 374 229 537 2,3 puta 
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5. Evidencija epidemioloških indikacija u 2020./2021. godini 

Od ukupno 99 bolesti s Popisa zaraznih bolesti čije je sprečavanje i 

suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku 

(https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_60_1119.html) u vrtiću smo 

tijekom godine imali pojavu njih 6. U nastavku je evidencija koju smo prikupili kroz 

liječničke potvrde po povratku u kolektiv. 

To su: 

1. A08 - Enteritis uzrokovan rotavirusima – 2 puta 

2. A09 – Dijareja i gastroenteritis za koje se pretpostavlja da su infekcioznog 

podrijetla – 5 puta 

3. B80 – Enterobijaza – 9 puta 

4. B85 – Pedikuloza – niti jednom po evidenciji iz liječničkih ispričnica dok su djeca 

iz skupine isključena 6 puta iz ukupno 5 različitih skupina. O svakom pojedinom 

slučaju obaviješteni su roditelji, provedene su mjere dodatnog pranja i čišćenja 

prostora, djeca su izolirana iz skupine te nakon tretiranja i kontrole vraćena u istu.  

5. J03 – Akutna upala tonzila – 27 puta 

6. U07.1 – COVID 19 – 2 puta 

 

O pojavi enterobijaze te akutne upale tonzila kontaktirali smo Higijensko 

epidemiološku službu (HE Trešnjevka) te smo u suradnji s nadležnim 

epidemiologom dogovarali dodatne mjere sprečavanje širenja infekcije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_60_1119.html
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COVID 19 – ukupna statistika 

  

Gore navedena evidencija odnosi se na liječničke potvrde, a u tablici 9. 

slijedi sveukupna statistika oboljelih te osoba u samoizolaciji koju smo prikupili kroz 

pedagošku godinu uključujući liječničke potvrde te potvrde o samoizolaciji. 

 

BROJ DJECE U 

SAMOIZOLACIJI – 

KONTAKTI IZVAN 

USTANOVE 

BROJ SKUPINA U 

SAMOIZOLACIJI – RADI 

POZITIVNOG 

DJELATNIKA ILI DJETETA 

 

OBOLJELI 

DJELATNICI  

 

 

81 9 34 

Tablica 9. 

 

Važno je istaknuti da su od 34 pozitivna djelatnika 15 bili odgojitelji, dok su 

preostalih 19 ostali djelatnici. 

 

6. Zdravstveni projekti  

Tjedan zdravlja u vtiću obilježili smo u periodu od 6. – 9.4. 2021. provedbom 

projekta Živjeti zdravo kojega vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Više o 

samom projektu, ali i obilježavanju tjedna zdravlja u vrtiću pogledajte na 

poveznici: https://zivjetizdravo.eu/category/zivjeti-zdravo-u-vrticu/. 

Tijekom godine smo sudjelovali i u Nacionalnom istraživanju prehrambenih 

navika dojenčadi i male djece čiji je voditelj bila Hrvatska agencija za 

poljoprivredu i hranu, dok je Nacionalni projekt nadziranog četkanja zubi u 

vrtićima i školam kojeg vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo bio zaustavljen na 

samom početku provođenja uslijed Covid pandemije. 

 

 

 

 

 

https://zivjetizdravo.eu/category/zivjeti-zdravo-u-vrticu/
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IV. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

 

1.a)  Osobitosti pedagoškog djelovanja u uvjetima epidemije  

 

 Protekle pedagoške godine naša zajednica nastavila je živjeti i raditi u 

specifičnim epidemiološkim uvjetima. Oni su djelovali na sve segmente odgojno 

obrazovnog sustava, a posebice na predškolski koji kao što znamo odgojno 

obrazovno skrbi o najosjetljivijima tj. najmlađima.  Treću godinu  suočeni smo sa 

izazovima koji su bili svojevrstan test naših kompetencija, prvenstveno u stručnom 

i profesionalnom pogledu. U takvim uvjetima nastojali smo da naša vrtićka 

zajednica daje najbolje za dobrobit  djece, roditelja, djelatnika i drugih 

uključenih u život i rad ustanove.  

Rad na 4 lokacije (dvije gradske četvrti) uvijek naglašavamo i kao 

specifičnost u pozitivnom, ali i otežavajućem kontekstu. Budući da se radi o  

četiri različita objekta svakodnevni rad nas potiče na nova, često i inovativna 

rješenja, u odgojno obrazovnoj praksi. Sve prema težnji optimalnog 

zadovoljavanja potreba djece.  

Naša vizija i misija, među inim, učvrstila je prvenstveno stav o važnosti 

individualne odgovornosti na mikro i makro razini. Odrastanje djece neponovljivi 

je ciklus koji ima svoje zakonitosti i određenja, a upravo u specifičnim uvjetima  

epidemije naša odgovornost bila je od presudne važnosti za dijete i njegov rast i 

razvoj. Sva naša znanja i napori bili su usmjereni prema djetetu s ciljem da se 

dobro osjeća i prihvaća promjene koje su se događale gotovo na dnevnoj 

razini. 

Naša podrška obitelji i  u tako specifičnim uvjetima nije bila upitna. Čak štoviše, 

sad sa malim odmakom možemo konstatirati da smo bili bezuvjetna pomoć 

obiteljima, pojedinom roditelju, članu obitelji. Svatko je u nekom trenutku prolazio 

teško razdoblje i podrška male vrtićke zajednice sigurno mu je bila od pomoći. 
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Nastojali smo da je vrtić prepoznat kao mjesto s kojeg dijete započinje svoj put u 

društvene i socijalne odnose. 

Pedagoško djelovanje i unapređivanje dostignutih standarda potiče nas 

na nova preispitivanja i traženje odgovora na koji način osigurati uvjete za 

cjelokupni proces koji u fokusu ima dijete i njegove razvojne potrebe. Realni 

izazov bio je to ove pedagoške godine u kojoj smo se suočili s novim i 

nepoznatim situacijama  vezano uz COVID i  post poststresnim periodom.  

Vizija Dječjeg vrtića Matije Gupca kao mjesta u kojem se igraju i uče 

sretna djeca i rade kompetentni djelatnici u suradnji s roditeljima ostvarivana je 

na različite načine u skladu s trenutnim epidemiološkim prilikama.  

Godina iza nas je slažu se svi, teška i izazovna. Na kraju kad sve 

valoriziramo bila je to i godina  ispunjena radosnim događajima i novim 

situacijama iz kojih smo učili i osnaživali svoje kompetencije.  

 

1.b)  Činjenice važne za procjenu i valorizaciju 

 

Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2020./2021. planiran je 

uz uvažavanje tekućih epidemioloških mjera. 

 Provedba svake zadaće predviđala je planiranje i provođenje u stabilnim 

sigurnosnim uvjetima i povoljnim epidemiološkim prilikama.  

S obzirom na tijek događanja, promjene i prilagodbe smo provodili u 

kontinuitetu. Pedagoška godina 2020./2021. bila je obilježena nastavkom i 

završetkom projektnih aktivnosti u sklopu Erasmus+ projekta o čemu će biti riječ u 

kasnijem dijelu izvješća. Nastavili smo i  sa aktivnostima uključivanja u život 

zajednice koliko je to s obzirom na okolnosti bilo moguće  što je u doba izolacije i 

ograničenja bilo od izuzetne važnosti.  

Godinama unapređujemo i na neki način zapravo „njegujemo“ 

povjerenje obitelji u vrtić i njegove resurse. Otvorenost prema roditeljima i 

njihovim potrebama u godini korone došla je do izražaja i uvjerili smo se koliko je 

ovaj dio našeg rada važan. Godinama razvijamo pristup temeljen na našoj 
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obvezi da pružimo stručnu i životnu podršku obitelji u odgoju i obrazovanju djece, 

a tijekom godine nastojali smo prepoznavati te potrebe i djelovati u okvirima 

naših mogućnosti. Poštujući pravo na privatnost, uvažavali smo potrebe obitelji i 

nastojali biti konkretna podrška. Različite obiteljske situacije i roditelji kojima je 

potrebna značajnija podrška u roditeljskoj ulozi, obavezivali  su nas na 

osiguravanje zadovoljavanja potreba djece i zastupanje najboljeg interesa. 

Pedagoško djelovanje procjenjujemo na mikro i makro razini kroz viđenje 

svakog djelatnika. Pritom se koristimo različitim postupcima  u svrhu valorizacije, 

kao što su  procjene, refleksije i razmjene iskustava. Važnost zapažanja i 

pedagoških bilješki u sklopu dokumentiranja procesa neizostavan  je doprinos 

valorizaciji procesa u sva četiri objekta. Specifična situacija nalagala je 

provođenje čestih refleksija i rasprava odgojitelja i stručnih suradnika.  

Promjene su nas pratile gotovo svakodnevno, upute i preporuke nadležnih 

davale su smjernice koje smo uvažavali. Planirali smo i provodili aktivnosti  

nastojeći podržati kvalitetne pedagoške ideje i prilike za učenje djece. 

Boravak na otvorenom i njegovu organizaciju planirali smo vodeći računa 

o  zdravstvenim razlozima – epidemiološkim mjerama koristeći stečena znanja o 

važnosti  igre i učenja na otvorenom.  

Različite situacije, kojih je bilo u svakom objektu, zahtijevale su poseban 

način sagledavanja i odabir strategije koja će dati pozitivan doprinos dobrom 

osjećaju djeteta i pružiti mu svojevrsnu oazu unutar vrtića i skupine. Sveukupni 

životni uvjeti pojedinih obitelji, odnosi i dinamike razlikuju se i utječu na dijete i 

njegovo odrastanje. Sve navedeno potrebno je gledati u kontekstu prisutnih 

događanja vezano uz covid.  

Timski  pristup i suradnja u realizaciji svih zadaća, pokazalo se od izuzetne 

je važnosti, osobito u vrijeme epidemioloških uvjeta i mjera. Stoga smo ulagali 

dodatne napore u njihovu sadržajnu i organizacijsku razinu. 

Studenti na studentskoj praksi, pripravnici i ostali suradnici koji su 

obogaćivali proces također su doprinosili realizaciji zadaća i oplemenili našu 
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praksu nekim novim pogledima i idejama. Sve navedeno u drugoj dimenziji od 

uobičajene, tj. u složenim epidemiološkim uvjetima.  

 

1.c)  Obilježja rada u okolnostima – COVID 

 

Rad tijekom cijele pedagoške godine svi odgojitelji procijenili su stresnim  i 

složenim u svim segmentima. Izolacije djelatnika i djece utjecale su na 

svakodnevni rad, prije svega  organizacijski unutar skupine/a, ali i objekta. 

Nošenje zaštitnih  maski i poštivanje preporuka u pogledu higijene i 

onemogućavanje širenja eventualne zaraze utjecali su na rad i bilo je evidentno 

da, iako smo već u drugoj godini življenja s Covidom, svi djelatnici teže ka 

povratku u rad u uobičajenim uvjetima. 

Godinu prije, u vrijeme obustave redovitog rada komunikaciju i odgojno 

obrazovne sadržaje namijenjene djeci  provodili smo kroz e-vrtić, a tijekom 

protekle pedagoške godine komunikacija s obiteljima često je provođena  

telefonskim putem, e-mailom i na druge dostupne načine. Prikupili smo  (nove) 

e-mail adrese svih roditelja i uspostavili redovitu komunikaciju vezano uz važne 

informacije. Odaziv je bio dobar, a reakcije i komentari svih uključenih vrlo 

pozitivni. Kad god je to bilo omogućeno i preporučeno od strane nadležnih 

suradnja i rad provođeni su na fizičkoj distanci u strogo kontroliranim 

epidemiološkim uvjetima. 

Ovdje ćemo iskazati dio viđenja odgojitelja, njihova  zapažanja o radu  

tijekom protekle pedagoške godine. 

 

 CVIJIĆEVA – 6 

skupina  

HORVAĆANSKA- 2 

skupine  

ZAGREBAČKA – 4 

skupine 

DUGAVSKA- 5 

skupina  
- maske su nam bile 

prepreka za 

komunikaciju i 

razumijevanje  

- izostanak kolegica 

zbog izolacije 

otežavao je rad i 

organizaciju  

- rad pod maskama 

- nemogućnost 

korištenja svih 

materijala  

- preuzimanje djece 

na ulazu prošlo  je bez 

većih problema  

- veći dio dana, koliko 

- stalno nošenje  

zaštitnih maski  

- kontinuirana razmjena 

informacija i 

komunikacija sa 

stručnim timom  

- maksimalno smo 

boravili na igralištu 

- stresna situacija 

profesionalno i 

privatno  

- rad s maskama i 

distancom bili su 

najzahtjevniji  

- ulazak i 

preuzimanje djece 
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- suradnja 

odgojitelja i 

stručnog tima bila je 

otežana  zbog 

ograničenja 

boravka u skupini  

- igru i učenje 

nastojali smo 

maksimalno 

organizirati na 

otvorenom 

- ulazak roditelja u 

objekt kroz terase 

vremenom je 

prihvaćen, ali je 

otežavao rad  

- pojedina djeca su 

duže izbivala i 

prolazila su krizu 

povratka 

- odstupanje od 

uobičajenog i 

nemogućnost 

suradnje između 

skupina u 

zatvorenom  

- nedostajale su 

nam kazališne 

predstave i 

zajednička druženja  

- smatramo da se 

vrtić dobro 

organizirao  

- uspješno smo se 

prilagodili   

god su okolnosti 

omogućavale 

provodili smo na 

igralištu  

- prevladavanje 

straha od ponovnog 

potresa i sigurnosti  

zgrade, pitanja 

roditelja - gotovo 

svakodnevno 

- dogovor i suradnja s 

roditeljima uz učestalu 

komunikaciju u 

epidemiološkim 

uvjetima – maska + 

distanca 

- prednost rada na 

malom objektu i 

smanjena mogućnost 

zaraze  

 

- vremenom smo 

navikli/kompenzirali  

izostanak određenih 

materijala za rad  

- ulazak roditelja, 

odnosno preuzimanje  i 

ulazak djece u objekte 

dobro je prihvaćen i  

nedoumice smo 

rješavali u hodu  

- upute i informacije 

roditelji su dobivali  

svakodnevno i  

pridržavali su se istih, 

probleme smo rješavali 

u hodu  

- stalna suradnja sa 

stručnim timom  

- preuzimanje djece na 

dva punkta – pokazalo 

se kao prednost, 

smanjena frekvencija 

kretanja više  osoba 

istodobno  

na ulazu – zahtjevno 

i neobično, osobito 

za mlađu djecu  

- poštivali  i prihvatili 

nova pravila rada  

- svi smo bili pomalo 

zbunjeni, no dan po 

dan potrudili smo se 

djelovati 

profesionalno 

- najviše nedoumice 

zbog socijalne 

distance i 

nemogućnosti 

organizacije 

aktivnosti  unutar 

objekta – između 

skupina   

- organizacija rada 

bila je dobra  

- stalna  suradnja sa 

stručnim timom i 

kolegicama 
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1.d) Odgojna skupina   –  mjesto djetetova identiteta unutar vrtića 

   

Vrijeme epidemije pokazalo je  još jednom koliko dijete i obitelj trebaju vrtić 

i sve ono što odgojno obrazovna ustanova omogućuje. Već smo naglašavali da 

je vrtić postao važno mjesto obitelji i njenog cjelokupnog življenja te se očekuje 

da im pruža pomoć i dobru logistiku vezano uz razvoj i odrastanje djece. Ovo 

izazovno vrijeme pokazalo je koliko je djetetu i obitelji važna ta mikro sredina. 

Tijekom cijele godine roditelji su bili orijentirani na skupine, tražili informacije o 

radu, eventualnim izolacijama i nastavku rada skupine, brinuli o djeci i 

odgojiteljima, pitali o promjenama.   

Iako u ograničenim i specifičnim uvjetima svaka skupina gradila je svoj 

mikro kurikulum i nastojala  mu, uz trud i promišljanje odgojiteljica, dati obilježje 

koje uvažava razvojne potrebe djece, njihova postignuća, usvojene vještine i 

znanja te otvara mogućnosti za napredak djece. Vrijeme pandemije bilo je koji 

put  i svojevrsna  kušnja povjerenja i strpljenja s obje strane, odgojiteljske i 

roditeljske. Napetosti i neizvjesnosti nisu mogle svaki put biti izbjegnute te smo 

zajedničkim trudom i savjetima stručnog tima i odgojitelja uspijevali razjasniti 

nesporazume koji su najčešće bili vezani uz strepnje i brigu za najbliže.  

 

2.a) O ODGOJNO OBRAZOVNIM SKUPINAMA – IZDVOJENA OBILJEŽJA, DOPRINOS  

ODGOJITELJA, SPECIFIČNOSTI , DOGAĐAJI 

 

CVIJIĆEVA 

PČELICE – I jaslička (odgojiteljice: Nina Novosel , Luciana Verbanac) 

• Prilagodba i dolazak djece u skupinu tijekom godine - dulje razdoblje  

• Prilagodba prostora i poticaja za djecu s p.p. 

• Dobra suradnja s članovima ST-a tijekom cijele godine po konkretnim 

pitanjima, suradnja sa zdrav. voditeljicom 

• Boravak na otvorenom dijelu igrališta – jednostavni poligoni, senzorna staza 

– istraživanje kroz sva osjetila, poticanje različitih oblika kretanja  

• Kreiranje mape za roditelje – prikaz i pojašnjenje provedenih aktivnosti 

• Priprema roditeljskog sastanka uz p.p. prezentaciju (Zoom) 
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• Kreiranje mape za roditelje  

 

IVANČICE - II jaslička (odgojiteljice: Iva Olujić, Ivana Prpić) 

• Razmjena informacija s roditeljima, upućivanje na konzultacije sa stručnim 

timom – osobito za djecu s p.p. 

• Konzultacije s pedagoginjom vezano uz određene materijalno 

organizacijske promjene 

• Postepena organizacija i provedba boravka na otvorenom – korištenje 

mogućnosti igrališta  

• Uključivanje djece i roditelja u oplemenjivanje vanjskog prostora - cvjetnjaka 

• P.p. prezentacija za roditelje – osvrt na tekuću godinu, razvojna mapa 

• Poticanje čitanja kroz razmjenu i čitanje slikovnica – donošenje slikovnica, 

„plakat čitanja“ 

 

MEDVJEDIĆI – mlađa vrtićka (odgojiteljice: Monja Pilih, Mirjana Kušek Strčić, Tea 

Nimac) 

• Pedagoška intervencija u prostor u suradnji s pedagogom  

• Aktivno djelovanje kroz eko aktivnosti u stalnoj suradnji s roditeljima - sadnja i 

sijanje 

• Promjena i prilagodba materijalne sredine i poticajnih uvjeta u sobi boravka 

– prema interesu djece  

• Razvoj likovnosti kod djece putem novih tehnika  

• Čitanje i pričanje u suradnji obitelj – skupina - donošenje slikovnica od kuće 

• Stalna suradnja s članovima st-a vezano uz posebne potrebe pojedine 

djece  

 

MRAVIĆI – srednja vrtićka (odgojiteljice: Lucijana Nakić, Mateja Suša) 

• Ponuda novih likovnih tehnika i uvođenje djece u različite mogućnosti 

izražavanja 

• Rad na projektima, uključivanje roditelja u njihovu realizaciju, konkretna i 

ciljana suradnja – donošenje potrebitih materijala tijekom cijele godine  

• Provođenje eko aktivnosti – sadnja, sijanje, promatranje: gredica – vrt, 

cvjetnjak 

• Radno praktične aktivnosti koje pozitivno djeluju na socioemocionalni 

razvoj  

• Učešće u EU projektima putem e-Twinning portala 

• Odgoj za različitosti – lutka Sara u skupini 

• Korištenje različitih medija u planiraju i provedbi aktivnosti  

• Izrada plakata na različite teme vezano uz tekuće aktivnosti u skupini  
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PAHULJICE  – I starija vrtićka (odgojitelji: Majda Kancir, Sara Kotur, Ivana Šikljan) 

• Kontinuirana suradnja sa stručnim timom – posebne potrebe djece, odabir 

strategija komunikacije s pojedinim  roditeljima  

• Primjena novih medija u radu s djecom, obogaćivanje prakse (internet, 

fotodokumentacija) 

• Planiranje i provedba MLO aktivnosti na otvorenom  

• Radno praktične aktivnosti u sklopu eko projekta Naš vrt i cvjetnjak, 

šivanje, čitanje, nove priče... 

• Učešće u EU projektima putem e-Twinning portala  

• Učešće na  likovnim natječajima: Festival u Šibeniku, DND, knjižnica 

Knežija, vatrogasci  

• Projekt „Svi smo različiti“, lutka Sara u skupini  

• Sudjelovanje u Večeri – tjednu matematike  

 

DELFINI – mješovita vrtićka skupina primarnog programa obogaćenog 

engleskim jezikom (odgojiteljice: Jana  Bjelajac, Ivana Stančerić) 

• Korištenje suvremenih medija u radu, osobito u području ranog usvajanja 

engleskog jezika - kontinuirano   

• Stalna suradnja s članovima stručnog tima – potrebe i ponašanja djece – 

planiranje uvjeta – materijalno organizacijskih, komunikacijskih, odabir 

strategija 

• Implementacija različitih sadržaja  s različitih platformi  

• Aktivna participacija u zajedničkom eko projektu – vrt i cvjetnjak  

• Boravak na otvorenom i planiranje MLO aktivnosti  

• Provedba više raznovrsnih projekata kraćeg trajanja, učešće u EU 

projektima putem e-Twinning portala  

• Korištenje i konkretizacija sadržaja iz područja nenasilnog rješavanja 

sukoba, slike o sebi, zadovoljavanja potreba 

• Male glazbene radionice na objektu uz glazbenu pratnju odgojiteljice 

Ivane Stančerić, mali koncerti na otvorenom  

• Sudjelovanje u Večeri – tjednu matematike  
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HORVAĆANSKA 

ZVJEZDICE - starija vrtićka skupina (odgojiteljice: Vesna Radić, Vlatka Šimić) 

• Promišljena i ciljana priprema i dogovor sa stručnim timom vezano uz 

pripremu djece za školu – dogovor pojedinih etapa, odabir sadržaja 

• Ciljani sadržaji i aktivnosti za djecu s p.p. – kontinuirano tijekom cijele 

godine 

• Dogovori iznalaženje strategija u komunikaciji i suradnji s roditeljima djece s 

p.p. 

• Suradnja sa susjednom skupinom Bubamare, zajedničke igre i aktivnosti, 

druženja, zajedničke igre na otvorenom – poštivanje epidemioloških mjera 

• Sudjelovanje u projektima na razini vrtića kraćeg vremenskog trajanja, 

izrada plakata – crteži, izjave djece, abeceda 

• Poticanje čitanja i razvoj interesa kod djece za čitanje i pričanje 

• Sudjelovanje u Večeri – tjednu matematike  

 

 

BUBAMARE - mješovita vrtićka skupina (odgojitelji: Maja Šoda, Davor Šimek) 

• Mješovita skupina,  različite potrebe – dogovor i konzultacije sa stručnim 

timom   

• Zalaganje i trud odgajatelja bili su usmjereni konkretnim situacijama i 

potrebama svakog djeteta ponaosob – mješovita skupina  

• Izrazite individualne potrebe roditelja, različite reakcije koje su tražile puno 

truda i zalaganje odgojitelja kako situacija ne bi imala negativne efekte 

na proces i pojedine izdvojene situacije 

• Izlaženje maksimalno u susret potrebama pojedinih roditelja (dolazak  u 

vrtić, zadovoljavanje raznovrsnih potreba i želja) 

• Sudjelovanje u Večeri – tjednu matematike  

 

 

ZAGREBAČKA 

KRIJESNICE - starija vrtićka (odgojiteljice: Silvija Zlatar, Štefica Škrlin) 

• Primjena različitih likovnih  tehnika u radu – tijekom cijele godine  

• Planiranje i provedba aktivnosti vezano uz funkcionalnu pripremu djece za 

školu  

• Sudjelovanje u likovnim natječajima i izložbama – Festival u Šibeniku, DND 

– 70 godina postojanja, knjižnica Knežija, Radost Europe  

• Mapa za roditelje – uvid u događanja – kontinuirano 

• Raznoliki poticaji – životno praktične aktivnosti (šivanje, pletenje) tijekom 

cijele godine – veliki interes djece i roditelja, mnoštvo uradaka 
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• Kontinuirano provođenje aktivnosti na otvorenom - MLO 

• Odgoj za održivi razvoj – poticanje, odvajanje otpada 

• Sudjelovanje u projektu na razini skupine i objekta ˝Čitaj mi˝ 

• Radno praktične aktivnosti – poviše na gredica, eko aktivnosti  

• Tematski projekti  

• Sudjelovanje u EU projektima, poseban trud i zalaganje odgojiteljice Silvije 

Zlatar – izvješća, koordinacija, seminari, diseminacija  

• Sudjelovanje u Večeri – tjednu matematike  

 

RIBICE – I starija vrtićka (odgojiteljice: Dubravka Dojčinović, Maja Dajić) 

• Provedba MLO aktivnosti -  igre i učenje na otvorenom  

• Priprema i provedba malih predstava za djecu u suradnji sa skupinom 

Krijesnice i Leptirići 

• Doprinos timskom radu i planiranju, naročito  kroz projekt ˝Čitaj mi˝ 

• Suradnja i dogovaranje s roditeljima kontinuirano, provjera očekivanja i 

mogućnosti 

• Sadnja i održavanje bilja u sobi boravka i na otvorenom 

• Izrada didaktičkih sredstava i materijala – lutke  

• Sudjelovanje u Večeri – tjednu matematike  

 

LEPTIRIĆI  – mlađa vrtićka (odgojiteljice: Ana Krnjić, Tea Maričević) 

• Aktivno sudjelovanje i provedba projekta ˝Čitaj mi˝ 

• Stalna suradnja i dogovor sa stručnim timom vezano uz potrebe pojedine 

djece i suradnju s roditeljima  

• Ponuda raznovrsnih materijala i sredstava u radu, poticaji i motivacija, 

naročito likovne aktivnosti, istraživačke aktivnosti, mogućnosti kombiniranja 

• Izrada sredstava i poticaja od strane odgojitelja  

• Priprema ili sudjelovanje u nizu malih predstava za djecu  

 

CVJETIĆI  – starija jaslička (odgojiteljice: Marijana Mokrović, Sonja Sekulić) 

• Individualni pristup svakom djetetu u prilagodbenom periodu i sa svakim 

roditeljem ponaosob, dogovor vezano uz zadovoljavanje djetetovih 

potreba 

• Komunikacija i suradnja s roditeljima djece s otežanom prilagodbom i 

specifičnim reakcijama, suradnja s psihologinjom 

• Poticanje raznovrsnih oblika kretanja, istraživanje okoliša  

• Prikupljanje prirodnog materijala i neoblikovanog materijala  

• Obogaćivanje materijalne sredine izradom raznovrsnih poticaja  
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DUGAVSKA 

LIONS – mješovita  vrtićka skupina primarnog programa obogaćenog engleskim 

jezikom (odgojiteljice: Ivana Šeparović, Helena Tomičak) 

• Suradnja s roditeljima tijekom cijele godine po pitanjima provedbe 

posebnog programa  

• Korištenje suvremenih medija u radu – music box , laptop…  

• Realizacija malih projekta ekološke tematike, održivi razvoj  

• Sudjelovanje roditelja/obitelji u neposrednom radu, prikupljanju konkretnih 

materijala   

• Suradnja sa psihologinjom i pedagoginjom vezano uz specifične potrebe 

djece i reakcije roditelja                  

• Izrada i osmišljavanje didaktičkih igara, kartica, memory, puzzle,  

• Učešće u EU projektima putem e-Twinning portala  

• Sudjelovanje u Večeri – tjednu matematike  

 

LOPTICE - mješovita vrtićka (odgojiteljice: Snježana Tomšić, Nevenka Pongrac)          

• Suradnja sa stručnim timom vezano uz potrebe pojedine obitelji i potreba 

djece  

• Suradnja s roditeljima u kontinuitetu, dogovaranje, razmjena informacija, 

savjeti, konzultacije vezano uz djecu školske obveznike  

• Priprema radionice s roditeljima  

• Prikupljanje neoblikovanog materijala u suradnji s roditeljima  

• Istraživanje mogućnosti i nuđenje posebnih likovnih tehnika, vuna i boja 

 

ŽABICE  – starija jaslička (odgojiteljice: Marija IIijević, Marina Stanojević) 

• Konzultacije i savjetovanje u prilagodbenom periodu sa stručnim timom – 

konkretne upute i pomoć, suradnja sa zdravstvenom voditeljicom  

• Suradnja s roditeljima vezano uz obogaćivanje materijalne sredine 

• Konzultacije sa stručnim timom, ciljane metode i pristupi u komunikaciji s 

pojedinim roditeljima specifičnih  zahtjeva 

• Poticanje čitanja i pričanja – važnost u ranom razdoblju 

• Planiranje i provedba aktivnosti sukladno dobi koje su usmjerene ka brizi za 

održivi razvoj  

• Sudjelovanje u Večeri – tjednu matematike  

 

ISKRICE  – mlađa     jaslička (odgojiteljce: Goranka Masnec, Matea Lhotak) 

• Uspješna prilagodba,  postupni dolazak djece kroz sva tri tromjesječja 

• Pomoć i savjetovanje roditelja u pogledu stvaranja ugodne i 

podržavajuće klime i ozračja prilikom odvajanja i ostanka djeteta u vrtiću 
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• Ciljana suradnja sa stručnim timom po pitanju potreba pojedine djece  

• Provjera očekivanja i dogovor s roditeljima vezano uz primarne potrebe i 

neka posebna promišljanja i zahtjeve pojedinih  roditelja 

• Obogaćivanje materijalne sredine u suradnji s pojedinim roditeljima 

• Kreiranje i izrada „male slikovnice“ za svako dijete na kraju pedagoške 

godine  

• Izrada sredstava i poticaja tijekom cijele godine – vrećice za slikovnice, 

medo, zvečke, šuškalice, taktilne pločice, različiti visuljci, loptice…. 

 

JEŽIĆI  - starija  jaslička (odgojiteljice: Dubravka Puljić, Dijana Paštrović) 

• Suradnja i razmjena informacija s roditeljem djeteta s p.p. – u kontinuitetu 

• Kontinuirano kreiranje okruženja prema razvojnim potrebama djece 

• Uspješna suradnja s roditeljima, provjera očekivanja vezano uz potrebe 

djece 

• Izrada sredstava i obogaćivanje materijalnes redine 

• Suradnja i dogovor sa stručnim timom 

• Toplo i ugodno ozračje 

 

Zaključno:  

Opisana obilježja i specifičnosti pojedine skupine i djelovanje odgojitelja 

provođeni su u zaista posebnim, otežanim uvjetima. Svaka skupina uspjela je u 

okviru uvjeta na objektu izgraditi ili pak zadržati određeni identitet. U tako 

otežanim uvjetima bio je veliki izazov odgovoriti na očekivanja, prvenstveno 

stručna. Kroz ovaj  mali mozaik različitosti vidljivo je da svaka skupina ima svoju 

„priču“ koja je tijekom godine dobivala na sadržaju koji je rezultat suradnje i 

dogovaranja te poštivanja preporučenih mjera. Ono najvažnije, smijeha i 

humora, koji put i na račun maski i distance, nije nedostajalo.  
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2.b) Školski obveznici i Program predškole 

 

DJECA ŠKOLSKI OBVEZNICI 2020./2021. 

Slika 1. Prikaz školskih obveznika u pedagoškoj godini 2020./2021.  

 

 

 

U pedagoškoj godini 2020./2021. vrtić je pohađao 71 školski obveznik. U 

redovitom programu bilo je upisano 64 djece. Poseban program predškole 

provodio se integrirano u redoviti program te je bilo uključeno 7 djece u dvije 

starije vrtićke skupine.  

Za petero djece redovitog programa, koja zakonski nisu školski obveznici, roditelji 

su iskazali želju za ranijim upisom u osnovnu školu. Stručni tim vrtića proveo je 

procjenu spremnosti djece za školu te su roditelji, u suradnji s odgojiteljima, 

savjetovani. Zajednički se zaključilo kako dvoje djece ima razvijene predvještine 

potrebne za polazak u prvi razred, što je potom odobrila i upisna komisija. 

U redovitom programu za 6 djece odgođen je upis u prvi razred u školskoj  godini 

2021/2022. Dvoje djece su djeca s posebnim potrebama koja su uključena u 

praćenje i/ili rehabilitacijske postupke vanjske ustanove te je zajednički (upisna 

komisija, specijalizirana ustanova, vrtić) procijenjena potreba za odgodom upisa 

u prvi razred. Za troje djece odgoda je predložena od strane stručnog tima 

vrtića ili upisne komisije zbog nedovoljne usvojenosti predvještina čitanja i pisanja 
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i/ili socioemocionalne nezrelosti. Za jedno dijete odgoda je predložena od strane 

roditelja te je i odobrena. 

Kao i svake godine, psihologinja i logopedinja su u studenome održale 

radionicu za odgojitelje pod nazivom Funkcionalna priprema djeteta za školu. 

Obzirom na izmijenjene mogućnosti rada uslijed pandemije i epidemiološke 

mjere, radionica je provedena putem Zoom platforme. Prisustvovali su joj 

odgojitelji starijih vrtićkih skupina te mješovitih skupina. Radionica se provela kako 

bi se zajednički podsjetili na ciljeve plana i programa predškole te kako bi se 

osnažili za što kvalitetniju pripremu predškolaraca, imajući u vidu razvojne 

mogućnosti i različite odgojno obrazovne potrebe djece školskih obveznika.   

Obzirom da je pedagoška godina protekla u specifičnim i izmijenjenim 

uvjetima rada, roditeljski sastanci za djecu predškolaraca nisu se provodili. Stoga 

je stručni tim, u suradnji s odgojiteljima, pripremio pisani materijal za roditelje s 

ciljem upoznavanja roditelja s načinom pripreme djece u vrtiću u godini pred 

polazak u školu te s ciljem upoznavanja s procedurom upisa u školu. U materijalu 

su prikazane aktivnosti koje odgojitelji provode s djecom kroz detaljnija 

pojašnjenja o razvojnim područjima i vještinama koja se njima potiču.  

U razdoblju od prosinca 2020. do ožujka 2021. za djecu školske obveznike 

stručni tim izvršio je psihološku i logopedsku procjenu spremnosti za školu. 

Odgojitelji su potom pismenim ili usmenim putem dobili povratnu informaciju o 

razvojnim područjima u kojima su djeca jaka te u kojima je potrebno dodatno 

poticanje. Odgojitelji su pratili napredak djece kroz razvojne liste kako bi se što 

bolje zadovoljavale individualne potrebe djeteta kroz aktivnosti u skupini. 

Odgojitelji i stručni tim zajednički su kontinuirano, prema potrebama djece, 

planirali aktivnosti i materijale za rad, osobito na individualnoj razini. Većinom su 

informacije o rezultatima procjene roditeljima prenosili odgojitelji, a psihologinja i 

logopedinja zajednički su provodile savjetodavne razgovore s roditeljima prema 

potrebi. Ukupno je proveden 51 razgovor s roditeljima djece školskih obveznika 

(psihologinja 13, logopedinja 38). Djeca s govorno jezičnim teškoćama su bila 

obuhvaćena logopedskim terapijama u vrtiću ili u drugim  institucijama.  
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Upisna komisija područnih osnovnih škola je u upisnom periodu upućivala 

zahtjeve za mišljenjem stručnog tima vrtića o razvojnom statusu i/ili funkcioniranju 

djeteta u vrtiću. Procjena i mišljenja za raniji upis upućena su prema podružnici 

Gradskog uredu za obrazovanje za dvoje djece je na posljetku i odobreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U poseban program predškole bilo je upisano 7 djece, a provodila se 

integrirano u redoviti program. Djeca su dva puta tjedno po dva i pol sata 

boravila u dvije starije vrtićke skupine. Program su provodile odgojiteljice Majda 

Kancir, Sara Kotur, Vlatka Šimić i Vesna Radić. 

 

SKUPINA Objekt Termin Broj djece 

1. Cvijićeva Pon i sri (9.00 -11.30) 4 

2. Horvaćanska Uto i pet (9.00 -11.30) 3 

 

Djeca su dva puta tjedno bila uključena u redovne vrtićke aktivnosti u 

svojoj skupini, a odgojitelji su tim danima planirali aktivnosti prilagođene njihovim 

individualnim potrebama s ciljem što kvalitetnije pripreme za školu. Na taj način 

sudjelovala su u svim aktivnostima skupine, poticane su njihove socijalne vještine 

i spontana igra s drugom djecom. Bila su ravnopravni sudionici u planiranim 

aktivnostima ili slobodnoj igri. Sudjelovala su s drugom djecom na predstavi na 

otvorenom koja se u vrtiću održala u proljeće, kao i na završnim svečanostima u 

svojim skupinama.  

MIŠLJENJA ZA VANJSKE USTANOVE 

OSNOVNE ŠKOLE 
REDOVITI 

PROGRAM 

PROGRAM 

PREDŠKOLE 
Ukupno 

OŠ Matije Gupca 3 0 3 

OŠ Horvati 5 0 5 

OŠ Malešnica 1 0 1 

 9 0 9 
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Od sedmero djece, dvoje je djece bilo uključeno u logopedsku terapiju u 

drugim ustanovama.  

Obzirom na epidemiološku situaciju, ove godine u svibnju nije realizirana 

suradnja vrtića i osnovnih škola te predškolarci, nažalost, nisu bili u mogućnosti 

upoznati školu iznutra i osjetiti nastavu u razredima kao prethodnih godina. 

 

 

2.c) PRILAGODBA DJECE  u uvjetima pandemije  

  

Kao i svake godine, početak pedagoške godine posvećen je djeci koja 

prvi put pohađaju naš vrtić te suradnji s roditeljima. U složenoj situaciji epidemije 

pripremljenost odgojitelja i svih stručnih djelatnika  pokazala se ključnom za  

polazak i prilagodbu djece na institucionalne uvjete.  

Vezano uz tematiku važno je napomenuti da je prvi put natječajna 

procedura provođena online. Obzirom na trajanje epidemioloških uvjeta nismo 

provodili inicijalne razgovore s roditeljima. Iznimka su bila djeca s p.p. i tur za koje 

smo procijenili da je potreban razgovor i dogovor da bismo dobili  relevantne 

podatke o djetetovim psihofizičkim karakteristikama, navikama i potrebama. 

Roditelje te djece smo kontaktirali i proveli inicijalne intervjue te smo, među 

inima, i na temelju toga predložili i dogovarali uvjete boravka djeteta u vrtiću. 

 

Komunikaciju s roditeljima proveli smo telefonski i putem mailova te dijelom u 

neposrednom kontaktu.  

• Pripremili smo letak s osnovnim informacijama o procesu prilagodbe na vrtić 

– letak su dobili svi roditelji – mailom ili u fizičkom obliku  

• S odgojiteljicama koje su preuzele nove skupine i u koje su upisana nova 

djeca održani su sastanci i prenesene informacije te dogovoreni uvjeti 

prilagodbe  

• Pripremili smo liste praćenja ponašanja djeteta u procesu prilagodbe za 

svako dijete   
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• ST je posebno pratio uključivanje djece s posebnim potrebama u skupine 

(provedeni individualni razgovori s odgojiteljima, opservacija i praćenje 

djeteta u skupini, svakodnevna razmjena informacija, suradnja s roditeljima, 

izrada IOOP-a, provedba postupaka individualizacije) 

 

Neki značajniji pokazatelji prilagodbe po objektima – izdvojeno iz 

valorizacija odgojiteljica  u odnosu na svekolike  uvjete:  

 CVIJIĆEVA HORVAĆANSKA ZAGREBAČKA DUGAVSKA 

 

 

 

 

 

UVJETI 

PRILAGODBE 

- uvjeti  dobri 

- dolazak djece u 

dužem razdoblju 

na prilagodbu 

odgojiteljice 

smatraju 

otegotnom 

okolnošću  

- podrška i 

suradnja s ostalim 

djelatnici ma 

procijenjena 

dobrom 

- pomoć, 

koordinacija i 

informiranje 

roditelja i 

djelatnika od 

strane svih 

djelatnika 

- uvjeti  dobri 

- mješovita 

skupina -  dobro 

iskustvo za 

novoupisanu 

djecu  

- uspješno 

dogovaranje s 

roditeljima 

- suradnja s 

kolegom  i 

drugom skupinom  

- početne 

poteškoće 

vezano uz ulazak 

roditelja u objekt- 

prevladane 

- suradnja i 

pomoć st  

- pomoć 

tehničkog osoblja 

- bolja , 

opuštenija radna 

klima kad su 

roditelji mlađe 

djece ulazili u 

garderobe  

  

- uvjeti dobri  

-rad zahtjevan i 

težak – skupine 

Iskrice i Ježići  

- suradnja s  

roditeljima u 

početku otežana 

zbog neulaska 

roditelja u objekt  

- dobra 

organizacija na 

razini skupina 

- pomoć i 

podrška ostalih 

odgojitelja 

- pomoć i 

podrška 

tehničkog osoblja 

kod preuzimanja 

djece  
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Analiza protokola za praćenje ponašanja djece u periodu prilagodbe  

 

Slika 2. Prikaz procjene prilagodbe djece po skupinama za pedagošku godinu 2020./2021.  

 

 

 

Proces prilagodbe također je protekao u izmijenjenim okolnostima rada 

zbog epidemioloških mjera. Prije svega, kao što je već navedeno, nisu provedeni 

inicijalni razgovori kao početni korak u informiranju roditelja o ustanovi i odgojno 

obrazovnom radu. Komunikacija s roditeljima o njihovom djetetu i prilagodbi, 

prije neposrednog polaska djeteta u vrtić, odvijala se pisanim ili telefonskim 

putem. Također, u skladu s epidemiološkim mjerama organiziran je kraći boravak 

roditelja u skupini tijekom prilagodbe te kraća komunikacija odgojitelja i roditelja. 

Ipak, prateći reakcije djece, kroz suradnju s roditeljima te analizom 

prilagodbenih protokola, utvrđujemo kako je prilagodba bila uobičajenog tijeka, 

odnosno protekla je bez značajnijih poteškoća. 
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Obrađena su 103 protokola za praćenje prilagodbe koje su ispunjavali 

odgojitelji u periodu prilagodbe djece na vrtić (prema objektima: Cvijićeva – 35, 

Horvaćanska – 6, Zagrebačka – 25, Dugavska – 37 protokola). 

U područnom objektu Dugavska najviše je novoupisane djece, a time i 

adaptacija, imala skupina Iskrice. Na Knežiji su skupine Pčelice i Cvjetići imale 

najveći broj novoupisane djece, ali i djecu koja su s ovom pedagoškom 

godinom prebačena iz područnog objekta na Rudešu te kojima je stoga 

također bio potreban period prilagodbe na promjenu.  

Analiza pokazuje kako je kod najvećeg broja prilagodba bila uobičajenog tijeka 

(57,3% djece), dok je laku prilagodbu imalo 27,2% djece. Tešku prilagodbu imalo 

je 15,5% djece, a riječ je o prilagodbama u jasličkim skupinama. Zaključno, 84,5% 

djece imalo je laku ili uobičajenu reakciju na proces prilagodbe.  

 

 

2.d) Procjena uspješnosti realizacije bitnih zadaća odgojno obrazovnog rada  s 

naglaskom na unapređivanju rada s djecom 

 

Napomena : Zadaće su  provođene na način da su odgojitelji vodili računa o  

mjerama i preporukama za rad u uvjetima povezanim s bolesti COVID 19 i 

preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja (rujan 2020.) 

Navedene preporuke bile su nam smjernica za izradu internih vrtićkih 

protokola pomoću kojih smo definirali određena pravila i hodograme djelovanja 

s ciljem što kvalitetnijeg provođenja rada u tako specifičnim uvjetima. Mnoge 

stvari smo mijenjali u hodu sukladno provedivosti u praksi s obzirom na populaciju 

s kojom provodimo odgojno obrazovni rad.  

Ovisno o objektu i njegovim specifičnostima neka tehnička i ina rješenja smo 

donosili samo za određene situacije. Specifičnosti koje su obilježile rad, a  

utjecale su na provođenje odgojno obrazovnog rada : 

• Nošenje zaštitinih maski – svi zaposlenici, roditelji 
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• Izostanak određenih materijala u odgojno obrazovnom radu (različiti 

rastresiti materijali, mase za modeliranje, prirodni materijali, tkanine…) 

• Reducirani obim didaktičkog materijala (radi bolje dezinfekcije) 

• Socijalna distanca – djeca, odgojitelji, skupine 

• Nemogućnost korištenja unutrašnjeg prostorao bjekta – vrtića u njegovoj 

cijelosti 

Odgojitelji svih skupina  osvrnuli su se na te činjenice kao otežavajuće okolnosti 

za svakodnevni odgojno obrazovni rad. Stručni tim je tijekom cijele godine 

zajedno s odgojiteljima iznalazio rješenja i prijedloge kako bi što je moguće 

kvalitetnije zajednički osigurali odgovarajuće organizacijsko materijalno 

okruženje za provedbu odgojno obrazovnog rada. 

 

Zadovoljstvo  odgojitelja vezano uz realizaciju  odgojno obrazovnih zadaća 

Godišnjeg plana i programa 

 

Na skali 1- 5 (1-najniže zadovoljstvo, 5-najviše zadovoljstvo) odgojitelji su 

procijenili realizaciju zadaća : 

 

Skupina  Procjena  Skupina Procjena 

Pčelice    4 Iskrice   4 

Ivančice   4 Ježići   4 

Medvjedići    4 Žabice   4 

Mravići   4 Loptice   4 

Pahuljice   5 Lions   4 

Delfini    5 Bubamare    4 

Cvjetići    4 Zvjezdice   5 
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Leptirići   4   

Ribice   4   

Krijesnice   4   

Tablica 10. Procjene odgojitelja -  realizacije zadaća 

 

Za sve zadaće unapređivanja odgojno obrazovnog rada u Godišnjem planu i 

programu rada  navedena je napomena: 

Svi postupci i pedagoško djelovanje planira se i provodi u stabilnim sigurnosnim 

uvjetima i povoljnim epidemiološkim prilikama.  

Navedeno je utjecalo na provedbu svih zadaća. Gotovo svakodnevno 

preispitivanje pojedinih odluka koje utječu na uvjete za neometano provođenja 

procesa bilo je prisutno tijekom cijele godine. 

 

Zadaća 1. Promišljanje, priprema i organiziranje okruženja koje je u skladu s 

djetetovim razvojnim mogućnostima i potrebama, prirodom djetetova 

odrastanja. 

Okružje kao izazov i prilika za dijete u fokusu je odgojitelja i stručnih 

djelatnika. Prošle pedagoške godine nastojali smo kroz ovu zadaću osigurati što 

optimalnije uvjete za djecu jasličke  i djecu vrtićke dobi u skladu s preporukama i 

realnim procjenama o provedivosti pojedinih preporuka  unutar ustanove.  

 

ZADAĆA 1. CVIJIĆEVA HORVAĆANSKA ZAGREBAČKA DUGAVSKA 

 

Procjena 

realizacije 

zadaće 

(1-5) 

 Pčelice – 4 

Ivančice - 4 

Medvjedići- 4 

Mravići - 4 

Pahuljice - 5 

Delfini - 5 

Bubamare - 4 

Zvjezdice- 5 

Cvjetići-4 

Leptirići -4 

Ribice - 4 

Krijesnice -4  

Iskrice- 4 

Ježići - 4 

Žabice - 4 

Loptice - 4 

Lions -4  

Ometajući 

faktori za 

provedbu 

zadaće 

- nemogućnost 

dogovora uživo, 

izostanak međugrupne 

suradnje, izostanak 

suradnje s lokalnom 

-nemogućnost 

međugrupne 

suradnje u 

objektu, nošenje 

maski, 

- nošenje maski koje se 

odražava na govor, 

mimiku lica , smanjena 

upotreba rastresitog 

materijala i materijala 

-različita 

ograničenja koja 

sunas često 

zbunjivala, 

socijalna distanca, 
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Tablica 11. Prikaz realizacije zadaće br. 1 

 

Zaključno: 

Protekle pedagoške godine u planiranju odgojno obrazovnog rada 

maksimalno smo koristili vanjski prostor kao izvor učenja i igre u svim njenim 

oblicima.  Intervencija odgojitelja u prostoru, unutarnjem i vanjskom  provođena 

je na osnovi promatranja djetetove igre, njegovih interesa i razvojnih 

mogućnosti. Iz valorizacija  je vidljivo da su se odgojitelji fokusirali na promjene, tj. 

mogućnosti u organizaciji okružja, a ograničenja proizašla iz preporuka nadležnih 

prihvaćena su kao izazov i poticaj za promišljanje što i na koji način ponuditi 

djeci.  Pažljivije promatranje prostora, praćenje kretanja i interesa djece otvorili 

su prostor pedagoškog djelovanja naročito na otvorenom. Odgojitelji su bili  

fokusirani na socijalni, fizički, vremenski kontekst, posebno kod boravka na 

otvorenom. Kroz tematske projekte vezane uz prirodno okružje i eko teme te 

kineziološke aktivnosti odgojitelji su potvrdili određene kompetencije, ali i stekli 

nove vještine u organiziranju  prostora, planiranju vremena i obogaćivanju novim 

poticajima.  

  

 

 

 

zajednicom, nošenje 

maski, reduciranje 

materijala i pribora za 

rad , nemogućnost 

participacije roditelja u 

procesu   

ograničeno 

korištenje 

materijala  

koji je teže dezinficirati,  

Izostanak međugrupne 

suradnje , socijalna 

distanca 

učestalo 

dezinficiranje, 

nošenje maski, 

ograničeno 

korištenje 

neoblikovanog 

materijala 

Doprinos 

odgojitelja  

-on line sastanci, 

boravak i  igre na 

otvorenom,mlo pristup, 

veseli glazbeni 

događaji, ples, 

obogaćivanje vanjskog 

prostora, radno 

praktične aktivnosti, 

likovne – na otvorenom   

-radionice na 

otvorenom, 

reorganizacija 

materijalnog 

okruženja  

- maksimalno mogući 

boravak na igralištu, 

organizacija aktivnosti 

na otvorenom – mlo, 

dramatizacije, slikanje, 

radno praktične 

aktivnosti, suradnja uz 

oprez na razini  dvije 

skupine  

- Izrada I priprema 

poticaja I 

materijala  na 

dnevnoj razini – 

osobito jasličke 

skupine – Iskrice i 

Ježići ,individualno 

za dijete, druženje 

na otvorenom  
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Zadaća 2. Razvoj socioemocionalnih vještina s ciljem razvoja pozitivne slike o sebi  

U uvjetima epidemije i događanja uzrokovanih potresom ovoj zadaći smo 

pristupili studioznije i temeljitije u svim skupinama.  

Svjesni činjenice i potrebe za usvajanjem znanja i vještina koje će 

potkrepljivati i djelovati na socioemocionalnu kompetenciju svakog pojedinca.  

Pri tom su odgojitelji i stručni suradnici djelovali zajednički kroz mnoge aktivnosti, 

a neke su: odabir strategija koje će doprinijeti individualnoj i grupnoj koheziji, 

priprema i odabir stručnih materijala i pedagoških pomagala koje potiču: svijest 

o sebi, učenju prepoznavanja i upravljanja emocijama, razvoju empatije i 

socijalnih  vještina, odgovornom ponašanju, zaštiti i samozaštiti.  

 
 

CVIJIĆEVA HORVAĆANSKA ZAGREBAČKA DUGAVSKA 

Realizacija 

zadaće 2   

( 1-5) 

Pčelice – 5 

 Ivančice -  

Medvjedići -5 

Mravići - 4 

Pahuljice - 5 

Delfini - 5 

 

  

Bubamare - 4 

Zvjezdice - 5 

 

  

Cvjetići- 4 

Leptirići -4 

Ribice - 4 

Krijesnice- 4 

Iskrice - 4 

Ježići - 4 

Žabice - 4 

Loptice - 4 

Lions - 5 

Glavna 

područja 

djelovanja, 

postignuća - 

izdvojeno 

- doprinos razvoju 

osjećaja povjerenja i 

autonomije – Ivančice 

, Pčelice 

 – jačanje djetetovih  

kompetencija u soc-

emoc. području, 

samostalnosti, 

Iskazivanju potreba i 

želja – Pahuljice, 

Delfini, Mravići 

-Snalaženju u  

motoričkim 

aktivnostima – 

Pčelice, Ivančice, 

Medvjedići 

- razvoj svijesti o sebi 

svojim mogućnostima – 

Medvjedići  

- prepoznavanje i 

verbalizacija emocija 

- tolerancija i suradnja  

- korištenje Kutije pune 

-poticanje 

samostalnosti – 

Bubamare  

-Teme iz područja slike 

o sebi. To sam ja, 

obitelj, zanimanja – 

Bubamare 

-korištenje Kutije pune 

osjećaja, slikovnice- 

Danas se osjećam, 

Emocije … 

-Poučavanje – kada i 

zašto reći NE, 

Poticanje na 

iskazivanje emocija – 

kroz crtež, razgovor, 

govor tijela… 

- sadržaji i teme iz 

priručnika: Na 

valovima – Zvjezdice 

-čitanje knjiga i priča 

u nastavcima – 

razgovor na temu …- 

- doprinos poticanju 

povjerenja i 

autonomije – cvjetići  

- odgoj za prava – 

Krijesnice, Ribice  

- Sadržaji iz područja 

slike o sebi  

- poticanje 

empatije, briga o 

sebi i drugima, razvoj 

tolerancije, mirnog 

rješavanja sukoba, 

aktivnosti uz glazbu i 

pokret ,scensko 

dramski izričaj, 

prihvatljiva 

ponašanja – učenje, 

model odraslih , 

korištenje slikovnica 

na temu osjećaja : 

Cvjetići, Leptirići 

(Terapeutske 

slikovnice centra 

-Povjerenje i 

privrženost – Iskrice, 

Ježići, Žabice 

- zadovoljavanje 

primarnih potreba  

- glazba, pokret, 

pjesmice 

- što mogu i znam 

sam, ugodno 

ozračje kroz slobu 

izbora i kretanja, 

razgovor, 

iskazivanje 

empatije, poticanje 

na preuzimanje 

inicijative… -Žabice 

- pravo na igru, 

sloboda izbora – 

Loptice, Lions 

-Lutka Sara u skupini 

Lions- svi smo 

različiti  

-razvoj 
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osjećaja, lutka Sara – 

različitosti – Mravići, 

Pahuljice  

- poštivanje zone 

privatnosti _ Mravići, 

Delfini, Pahuljice 

- razvoj svijesti o sebi, 

prepoznavanje i 

upravljanje emocijama 

-Delfini, Mravići, 

Pahuljice  

Projekti: Emocije, Super 

je biti različit,  

Zvjezdice 

- crtanje i slikanje – 

različite tehnike u 

svrhu ekspresije 

doživljaja – Zvjezdice  

Imam pravo – plakati, 

izjave  

 

  

Proventus, Kutija 

puna osjećaja, 

Klupko osjećaja, 

sloboda izbora i 

preuzimanje 

odgovornosti   

-teme i projekti na 

temu osjećaj, 

obitelji, prijateljstva.. 

Svi smo različiti – 

lutka Sara  

samoregulacije i 

neovisnosti – Lions, 

Loptice  

 

  

Tablica 12. Prikaz realizacije zadaće br. 2 

 

Zaključno: 

Doživljaj sebe i svojih mogućnosti u kontekstu skupine i vrtića polazna je 

točka za dijete i razvoj njegovih potencijala. Uvažiti dijete, poštovati ga, prihvatiti 

i razumjeti njegova ponašanja i reakcije te odgovarajuće odgovoriti na njegove 

potrebe od izuzetne je važnosti za njegov socioemocionalni razvoj. Epidemija i 

sve ono što je ona prouzročila stavilo je pred nas dodatnu zadaću kroz koju smo  

jačali dijete i njegov unutarnji svijet. Samo na taj način mogli smo, planirati 

aktivnosti u odnosu na dob koje promiču suradnju, zajedništvo, toleranciju, 

empatiju. 

 

Zadaća 3. Odgoj za održivi razvoj kao doprinos očuvanju okoline i suživotu 

čovjeka i prirode   

 

Ova zadaća u fokusu je našeg kontinuiranog djelovanja. Odgoj za održivi 

razvoj nema alternativu i u tom pogledu nastojimo naše pedagoško djelovanje 

unaprijediti svake pedagoške godine. Svjesni smo činjenice da velike stvari 

počinju malim koracima u najranijoj dobi. Također oslanjamo se i na činjenicu da 

su djeca najbolji promotori i poveznica dobrih i korisnih ideja  prema roditeljima i 

drugim odraslim osobama u njihovu okruženju. 
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CVIJIĆEVA HORVAĆANSKA ZAGREBAČKA DUGAVSKA 

Realizacija 

zadaće 3   

( 1-5) 

Pčelice – 4 

Ivančice - 3 

Medvjedići -5 

Mravići - 4 

Pahuljice - 5 

Delfini - 5 

 

  

Bubamare - 5 

Zvjezdice - 5 

 

  

Cvjetići- 4 

Leptirići -4 

Ribice - 4 

Krijesnice- 5 

Iskrice - 4 

Ježići - 5 

Žabice - 4 

Loptice - 4 

Lions - 4 

Glavna 

područja 

djelovanja, 

postignuća - 

izdvojeno 

- prakticiranje učenja 

na otvorenom uz 

korištenje metoda i 

alata usvojenih kroz    

MLO projekt  

- Obogaćivanje 

vanjskog prostora 

novim poticaijima: 

„kuhinja na 

otvorenom“,“šumska 

kuhinja“, kreiranje i 

organizacija 

istraživačkih i radno  

praktičnih aktivnosti 

vezanih uz aktivnosti 

na povišenoj gredici i 

cvjetnjacima – 

promatranje(biljke i 

životinje – kukci na 

našem igralištu) 

opažanje, bilježenje 

promjena, praćenje 

mogućnosti i osobni 

utjecaj na ishod – 

vrtićke skupine  

- odgoj za odgovorno 

ponašanje u korištenju 

vode, ( kod higijene, 

pijenja …) električne 

energije, uporabnih 

predmeta (plastične 

čaše, maramice, 

salvete…), sortiranju 

otpada odnosno 

smeća , aktivnost 

kompostiranja  

- odgoj i učenje za 

odgovorno ponašanje 

u prirodi – model i 

obrazac odraslih   

-recikliranje papira, 

razvrstavanje otpada 

 

-sadnja i uređenje 

cvjetnjaka u suradnji s 

roditeljima 

- izrada plakata na 

teme prirode i 

djelovanja čovjeka na 

istu 

- provedba projekata: 

Zdrava hrana, Naše 

zdravlje,voda,Očuvajmo 

prirodu, Kretanje, 

Posadimo cvijet…. 

- Briga o igralištu,  

Poruke za roditelje o 

očuvanju okoliša, 

poučne pjesmice, 

tekstovi – prorada, 

oslikavanje, slikanje 

doživljaja… 

- učenje po modelu – 

što da , što ne – zašto? 

-sadnja cvijeća i 

bilja (zasijanog u 

sobi boravka) 

- mali vrt na 

povišenoj gredici – 

sadnja i 

promatranje, 

plodovi  

- sloboda izbora u 

odabiru aktivnosti  

te poučavanje o 

brizi za čisto i 

uredno okružje 

-eko poruke, 

oslikavanje 

prigodnih sličica, 

recikliranje, 

odvajanje otpada  

- foto poruke  u 

unutarnjem 

prostoru koje 

asociraju i potiču 

na racionalno 

korištenje prirodnih 

resursa   

- likovno 

izražavanje na 

teme ekologije  

Praktično opažajne 

aktivnosti na 

igralištu – velikom i 

malom – Krijesnice, 

Ribice 

-poučavanje i 

praktično 

djelovanje u brizi 

za okruženje u 

vrtiću  

- odlaganje 

smeća, sukladno 

dobi odabir tema i 

aktivnosti 

-zajednička briga 

za malo igralište s 

obzirom na 

specifičnost 

objekta  

-recikliranje, 

odvajanje otpada  

-tematski plakati – 

Žabice, Loptice, 

Lions 

-oplemenjivanje 

prostora – sadnja u 

lonačanice 

- mala povišena 

gredica – 

promatranje rasta  

ubiranje plodova   

Tablica 13. Procjena realizacije zadaće br. 3 
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Zaključno:  

Naša znanja o načinu učenja djeteta i željenim ishodima istog vodila su 

nas prema primjeni vizualnog i kinestetičkog tipa učenja djeteta. Odgoj i 

obrazovanje za održivi razvoj kao neiscrpna tema za cjeloživotno učenje stavlja 

pred nas odgovornost jer je dijete po prvi put u kontekstu skupine u prilici 

započeti put odgovornog građanina koji će doprinositi održivom razvoju.  

U sva četiri objekta odgojitelji su koristili dostupne im realne okolnosti u kojima su 

djeca bila akteri i planeri, ali i poučavani odgovornostima za svoje postupke i 

ponašanja. Važno je napomenuti da su uz postojeće alate i metode u praksi 

primjetne novije: stvaranje mentalnih mapa, korištenje različitih medija, metode 

rješavanja problemskih situacija… 

 

Zadaća 4. Omogućiti djetetu s posebnim potrebama situacije i okruženje u 

kojima će ono moći razvijati svoje sposobnosti u okviru specifičnog razvojnog 

statusa 

 

Realizaciju ove zadaće u zaista složenim uvjetima odgojitelji su procijenili: 

  
CVIJIĆEVA HORVAĆANSKA ZAGREBAČKA DUGAVSKA 

Realizacija 

zadaće 4 

( 1-5) 

Pčelice – 4 

Ivančice  

Medvjedići 4 

Mravići - 4 

Pahuljice - 5 

Delfini - 4 

 

  

Bubamare - 3 

Zvjezdice - 5 

 

  

Cvjetići- 4 

Leptirići -4 

Ribice  

Krijesnice - 4 

Iskrice - 4 

Ježići - 4 

Žabice - 4 

Loptice - 4 

Lions - 5 

Tablica 14. Procjena realizacije zadaće br. 4 

 

Tijekom pandemije u složenim uvjetima rada koji su se mijenjali tijekom 

cijele pedagoške godine suočeni smo sa otežanim uvjetima realizacije ove 

zadaće, osobito u pogledu kontinuiteta određenih aktivnosti i postupaka. Kao 

pedagoški djelatnici znamo koliko je važan stalan, podržavajući kontakt i stručna 

potpora stručnih djelatnika s roditeljima djece s posebnim potrebama. U praksi 

suočili smo se sa otežanom razmjenom informacija koja  je posljedica navedenih 
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mjera i realnih situacija unutar vrtića. Imali smo situacije izbivanja djelatnika 

uzrokovane izolacijama ili zarazom, članova stručnog tima, odgojitelja, djece i 

roditelja.  

Kontinuirano smo balansirali između aktualnih potreba djece i zahtjeva, 

očekivanja roditelja. Odsustvo odgojitelja imalo je utjecaj na provedbu 

planiranih aktivnosti predviđenih putem IOOP-a te smo iste prilagođavali i 

mijenjali u skladu s trenutnom situacijom. Fokusirali smo se na realno provedivo i 

održivo te određivali ciljeve i zadaće za kraća - određena razdoblja. Kroz 

reorganizaciju rada, moguću u uvjetima pandemije osiguravali smo određene 

povoljnije uvjeta za djecu i  zadovoljavanje njihovih potreba. 

Stručni tim detektirao je kritične točke, ali i mogućnosti stručnog utjecaja 

te je u sinergiji djelovanja s odgojiteljima stalno tražio rješenja i moguće 

provedive strategije djelovanja. Suradnja stručnog tima i odgojitelja bila je 

izazovna, ovisno o epidemiološkim mjerama koje su u tom trenutku bile na snazi. 

Otegotna okolnost u osiguranju što povoljnijih uvjeta za djecu s posebnim 

potrebama odnosi se na ograničenje u upotrebi određenih materijala koje 

najčešće koristimo, a to su rastresiti materijali, mase za modeliranje, mekani 

materijali, krpene lutke, kućice od platna i slično. Poticaji su često izrađivani za 

upotrebu na dnevnoj razini  za pojedino dijete  i to uglavnom oni koji  imaju svrhu 

relaksacije i imaju terapeutski učinak na djecu (domaći plastelin, lutkice od 

prirodnina). 

 

EU projekti 

Početkom pedagoške godine završio je KA2 projekt čija je voditeljica 

odgojiteljica Silvija Zlatar, a tijekom godine nastavljena je realizacija Erasmus+ 

KA1 projekta čija je voditeljica psihologinja Božena Perić.  

 

Erasmus+, KA2 projekt (strateška partnerstva): MLO- Movement and Learning 

Outside, trajanje projekta: 10.mj. 2017. - 10.mj. 2020.  
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Nositelj projekta: gradski ured iz Portugala (Municipio de Torres Vedras), 

partneri projekta iz sljedećih zemalja: Portugal, Estonija i Grčka. U projekt je 

uključeno i  sveučilište iz  Norveške.  

Cilj projekta je poticanje i promoviranje važnosti učenja na otvorenom za 

djecu rane i predškolske dobi kroz igru i fizičke aktivnosti na otvorenom. 

Početkom protekle pedagoške godine provodile su se diseminacijske aktivnosti 

te je pisan završni izvještaj. Projekt je završio u listopadu 2021. Zbog pandemije 

nije realizirana završna konferencija u Portugalu. 

 

Erasmus+, KA1 projekt (mobilnost osoblja): Stručne kompetencije za izazove 

suvremenog procesa, trajanje projekta: 6.mj. 2019. – 8.mj. 2021. 

Nositelj projekta: Dječji vrtić Matije Gupca, mobilnosti za 16 djelatnika 

(odgojitelji, članovi ST-a i ravnateljica), partneri projekta: dječji vrtići iz Norveške, 

Portugala, Italije-Sicilije 

Cilj projekta je kontinuirani profesionalni razvoj djelatnika ustanove kroz 

nadograđivanje postojećih znanja i stručnih kompetencija, unaprjeđivanje 

znanja o prepoznavanju, praćenju i zadovoljavanju individualnih potreba i 

mogućnosti djeteta te implementacija znanja i alata u praksu, osobito u rad s 

djecom s posebnim potrebama. Provedene projekte aktivnosti opisane su pod 

točkom VII. 

 

 

ZNAČAJNI PROJEKTI, AKTIVNOSTI, DOGAĐAJI KOJI SU PROVEDENI TIJEKOM 

PEDAGOŠKE GODINE KAO DOPRINOS REALIZACIJI ZADAĆA  

 

Kazališne predstave, dramatizacije, igrokazi… 

Protekle pedagoške godine uslijed mnogo puta spomenutih razloga djeca 

nisu bila aktivni konzumenti kulturnih događanja kao što su kazališne predstave. 

Isto smo nadomještali pripremom malih kazališnih predstava na razini skupine ili 

pak objekta – poštujući epidemiološke mjere. Dolaskom proljeća i svojevrsnim 
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popuštanjem istih, budući je epidemiološka situacija postala bolja, organizirali 

smo kazalište na otvorenom. U sva četiri objekta Lutkarsko scensko kazalište 

Budilica održalo je predstavu Zaljubljeni žabac. Organizaciju i izvedbu u suradnji s 

voditeljicom kazališta gđom. Danijelom Totić prilagodili smo izvođenju na 

vanjskim dijelovima objekata maksimalno poštujući sve preporuke nadležnih. 

Najava predstave i sama predstava primljena je kod djece s velikom radošću, a 

roditelji su bili izrazito zadovoljni jer su nakon dugo vremena djeca nazočila 

takvom događaju.   

Odgojiteljice su pripremale male scenske igrokaze i predstave za svoje skupine ili 

zajednički u skladu s uvjetima, na objektu za dvije skupine ili više, na otvorenom.  

U objektu u Zagrebačkoj  odgojiteljice su pripremile predstave: Kako se miš 

maskirao, Klaun i novinar, Ljubav,  Medenjak, Rukavica, Djed i repa, Jako gladna 

gusjenica. 

U objektu u Cvijićevoj djeca su uživala u predstavama: Koka i pile, Tri praščića, 

Rukavica, Dvije ptice, Vrećica šuškalica, Obojano čudovište, Do youwant to 

bemyfriend, Bearhunt. 

U objektu u Horvaćanskoj odgojiteljice su  pripremile predstave: Voće i povrće, 

Vrapčić i zima, Golub i sokol, Mala snježna priča, Bijela golubica i zec, Ljubav, 

Juha od bundeve, Izgubljeno mače. 

U objektu U Dugavskoj odgojiteljice su pripremile i omogućile: zoom predstavu 

Tonkica Palonkica, Fromhead to toe, Little red hen , Ispod gljive, Dva klaunaSve 

priče djeca su upoznavala kroz čitanje i pričanje, a dramatizacije su nastajale u 

suradnji s djecom, oblikom  i sadržajem  prilagođeno dobi djece. Djeca starijih 

skupina aktivno su sudjelovala u pripremi i izvedbi predstave.  
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Projekt Godina čitanja 2021 

Tijekom 2021. uključili smo se u projekt ˝Čitaj mi˝. U svim skupinama 

primjereno dobi i mogućnostima djece aktivnosti čitanja i pričanja potaknute su 

na način koji ima za cilj senzibilizaciju odraslih za važnost čitanja i pričanja djeci.  

Roditeljima su podijeljeni prigodni letci u kojima je opisana važnost čitanja i 

pričanja od najranije dobi. Smatramo našom trajnom zadaćom razvijati buduću 

čitalačku publiku. Knjiga je čovjekov prijatelj koji ga prati od djetinjstva do 

duboke starosti, a dječji vrtić je mjesto s kojeg možemo djelovati svakodnevno i 

doprinositi da ovaj medij ima važnu ulogu u svakoj obitelji. U tom pravcu i 

namjeravamo djelovati jer smatramo da projekt kratkog daha ne može polučiti 

dobrobiti na duži period. Odgojitelji svih skupina proveli su malu anketu pod 

geslom ˝Čitajmo da ne ostanemo bez riječi˝. Cilj nije bio propitivanje što i koliko 

čitamo u ovom trenutku, nego baš naprotiv, djelovanje s ciljem naglašavanja 

zašto je to važno za djetetov psihofizički razvoj.  

Pitanja su se odnosila na učestalost čitanja, vrijeme čitanja, osobe koje čitaju 

djetetu. Roditelji su imali mogućnost navesti najdražu slikovnicu svojeg djetinjstva, 

a također su navodili i aktualne priče i slikovnice koje čitaju i koje su najdraže 

njihovom djetetu.  

Na kraju potakli smo roditelje na uključivanje u mjesnu knjižnicu  u Albaharijevoj s 

kojom godinama ostvarujemo uspješnu suradnju, a koja je ove godine bila 

onemogućena na način kako smo ju dosad prakticirali. Podaci dobiveni 

anketom služit će nam u radu slijedeće pedagoške godine jer namjeravamo 

nastaviti rad  na tom području.  

Zbog nemogućnosti odlaska u posjet knjižnici i realizaciji aktivnosti na tom 

području koje njegujemo godinama, potrudili smo se održati suradnju kroz češće 

posuđivanje knjiga i slikovnica  iz knjižnice. 
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Suradnja u lokalnoj zajednici – izložbe dječjih likovnih radova u Knjižnici Knežija 

Tijekom godine organizirali smo prigodne izložbe likovnih radova djece 

našeg vrtića u knjižnici Knežija. Sudjelovale su skupine Zvjezdice, Krijesnice i 

Pahuljice. Na ovaj način podržali smo suradnju u okvirima lokalne zajednice. 

Povratno, informacije od djece bile su pozitivne i odnosile su se na posjet i 

razgledavanje u knjižnici.  

 

Večer matematike 

Epidemiološki uvjeti imali su utjecaj i na provedbu projekta Večer 

matematike. Hrvatsko matematičko društvo uputilo je na mogućnost 

organizacije večeri matematike kroz tjedno događanje. „Večer“ se održala u 

tjednu od 31.11. do 4.12.2020. u starijim skupinama.  

Odgojiteljice skupina Zvjezdice, Bubamare, Pahuljice, Krijesnice, Loptice, Lions i 

Delfini pripremile su zanimljive zadatke i igre koja su djeca tijekom tjedna 

rješavala. Dio zadataka rješavali su u krugu obitelji te po završenom izvjestili 

odgojitelje. Ukupno je u projektu sudjelovalo 184. 

Iako u promijenjenim uvjetima i ovaj put smo se uvjerili koliko je matematika  

izazovna i zabavna ako u sebi krije elemente igre. Matematičke zadatke sa 

djecom su rješavali roditelji, ali i djedovi i bake. Slogan našeg projekta bio je 

Volimo matematiku. S projektom nastavljamo i u narednoj pedagoškoj godini te 

ga s nestrpljenjem očekujemo i pripremamo mnogo interesantnih zadataka. 

 

Tjedan mobilnosti 

U Europskom tjednu mobilnosti u DV Matije Gupca od 16. rujna do 22. rujna 2020. 

provodili smo aktivnosti u srednjim  i starijim vrtićkim skupinama. 

Kao vrtić, orijentirani smo na kretanje i aktivnosti na otvorenom. Nekoliko godina  

bili smo sudionici  Erasmus projekta MLO (Učenje i kretanje na otvorenom ) kroz 

koji smo promovirali igru i kretanje na otvorenom.  
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Europski tjedan mobilnosti bio je prilika da kroz planirane aktivnosti i ponuđene 

sadržaje doprinesemo senzibilizaciji djece i roditelja za važnost kretanja i 

korištenja prijevoznih sredstava koja ne zagađuju okoliš.  

Provedene aktivnosti  u skupinama : 

Izrada prigodnog letka na temu tjedna mobilnosti – za sve skupine  

Izrada plakata na teme: prijevozna sredstva, vožnja biciklom i romobilom po 

mom kvartu, moj put do vrtića – kako sve mogu doći do vrtića, mapa mog 

naselja – starije skupine – Zvjezdice, Krijesnice, Lions, Loptice, Pahuljice, 

Bubamare 

Izrada i ukrašavanje bicikla i romobila  od kartona i reciklirajućeg materijala  

Razgovori na temu: Zašto je važno kretanje i hodanje, što bi se dogodilo da 

nema automobila, tko  sve vozi bicikl u mojoj obitelji, izlet s mamom i tatom, 

mojom obitelji…  - šetnja Zagrebom – skupina  Krijesnice i Zvjezdice, Lions   

Čitanje prigodnih slikovnica na temu boravka u prirodi, hodanja i kretanja, 

zaštite okoliša – sadržaji prilagođeni razvojnim mogućnostima djece - sve skupine  

Vožnja romobilima i biciklima  po poligonu na igralištu u Cvijićevoj i Zagrebačkoj 

– tko će brže, tko će prije - vožnja  s i bez  romobila – svaka skupina zasebno  

 

Programi  koji doprinose djetetovu razvoju na svim područjima, a posebice 

socio- emocionalnom: 

CAP program 

Napomena:  

Od aktivnosti namijenjenih djeci u godinu pred polazak u školu ove godine nismo 

realizirali CAP program (program prevencije i zaštite djece od zlostavljanja). Iako 

je iza nas 20 godina provedbe istog protekle godine nismo mogli iznaći načine 

realizacije istoga. 

Budući da je iza nas veliko iskustvo, pa time i znanje vezano uz program, 

određene idejno modificirane sadržaje smo ugrađivali u redoviti program. U 

starijim skupinama: Lions, Zvjezdice, Krijesnice, Loptice, Pahuljice, Bubamare 

prorađivane su teme: briga o sebi i drugima, na koji način se štitimo, što kad (nas 
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je strah, kad ne znamo što činiti…), prijateljstvo, imam pravo znati, pitati, ljutiti se 

…). Kroz različite tehnike djeca su se izražavala o određenim temama, a 

praktično su prorađivane teme kroz primjereno odabrane sadržaje od strane 

odgojiteljica. 

CAP program nastavljamo provoditi čim se steknu uvjeti, nadamo se u idućoj 

pedagoškoj godini. 

 

Mentorstvo stručnim suradnicima, uvođenje u rad odgojitelja pripravnika, 

studentska praksa 

Program stažiranja, protekle pedagoške godine u vrtiću je  provodila  i  

završila odgojiteljica Luciana Verbanac. Mentorica joj je bila odgojiteljica Nina 

Novosel, a ravnateljica i pedagoginja članice povjerenstva. Stažiranje je ove 

godine započela i odgajateljica Marija Luša. Mentorica joj je Majda Kancir. 

Sve aktivnosti stažiranja provođene su u kontroliranim epidemiološkim 

uvjetima.   

Pedagošku praksu u našem vrtiću provodile su studentice Učiteljskog 

fakulteta. Studente smo rasporedili vodeći računa o mjerama u naša tri objekta 

na Knežiji. Neke od zadaća prilagodili smo uvjetima, a većina ih je realizirana na 

otvorenom. Odgojiteljice vrtića su odgovorno pristupale zadaćama studentske 

prakse te su doprinijele uspješnoj provedbi iste u zaista složenim uvjetima. 

Završetak pripravničkog staža kolege Jure Bučevića, mag.logopeda 

odrađen je u ovoj pedagoškoj godini u suradnji s DV Cvrčak iz Knina pod 

mentorstvom logopedinje našeg vrtića.  

Volontiranje u našem vrtiću provodila je također jedna studentica studija 

za socijalni rad. 

 

2.e) Odgojno-obrazovni rad ljeti 2020/2021. 

Ljetna organizacija rada podrazumijeva prilagodbu i određenu promjenu 

svih materijalno-organizacijskih uvjeta. Ljetnim planom rada definirali smo 

specifične zadaće u svim područjima rada, a isti smo razmatrali na 5. sjednici 
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OV-a u lipnju. Plan je dopunjen i izmijenjen  u skladu s preporukama Ministarstva i  

HZJZ.  

Plan rada ljeti uskladili smo s iskazanim potrebama roditelja za boravkom 

djeteta u vrtiću tijekom ljeta. Sve potrebe i eventualne promjene u odnosu na 

ranije iskazane potrebe roditelja uvažavali smo i prilagođavali situacijama u 

praksi. Objekti su zatvarani u različita vremena, a planom godišnjih odmora 

predvidjeli smo da je uvijek iz određenog objekta djeci poznata osoba – 

odgojitelj. Tijekom ljeta proveli smo i određenu reorganizaciju godišnjih odmora 

kako bi osigurali što optimalniji rad i osigurali  potrebite uvjete djeci. 

U skladu s epidemiološkim uvjetima i važećim mjerama djeca su većinu vremena 

provodila na otvorenom. Vodili smo računa o organizaciji skupina da bi 

mogućnost zaraze sveli na najmanju mjeru. Pratili smo vremenske prilike  

Aktivnosti su većinom bile eko i iz područja kineziologije.  

Također, roditelji su se ponašali u skladu s tada važećim preporukama.    
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V.  RAD  S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA i TUR 

 

Od ukupnog broja upisane djece (374) u pedagoškoj godini 2020./2021. 116 

djece ima posebne potrebe ili teškoće u razvoju. Djeca su praćena od strane 

članova stručnog tima vrtića i od stručnjaka specijaliziranih ustanova. S roditeljima 

se surađivalo kroz izmjene informacija, savjetovanja i /ili upućivanja na vanjske 

dijagnostičke obrade, prikupljanje nalaza i mišljenja specijalista, dogovora u vezi 

odgojno-obrazovnog rada i podrške u skupini te evaluaciju postignuća djeteta u 

određenom vremenskog periodu. Za djecu sa zdravstvenim teškoćama posebno 

se vodila briga prema protokolu o pripremi uvjeta za sigurni boravak djeteta u 

vrtiću (propisani lijekovi, posebna prehrana, praćenje i sl). 

Prema potrebama djece nastojalo se prevenirati i djelovati u skupini kroz 

pojačani angažman odgojitelja i članova stručnog tima. Potrebe za neku djecu 

otkrivene su na početku na inicijalnom razgovoru, kroz opservacije u skupini, dok su 

za većinu upisane djece roditelji priložili dokumentaciju specijalista drugih 

ustanova. Za djecu s TUR izrađeni su individualizirani odgojno-obrazovni planovi 

(IOOP), a njihova realizacija ovisila je o specifičnim uvjetima rada uslijed 

pandemije. Djeca s teškoćama na planu govora, jezika, glasa, komunikacije 

uključivana su u logopedsku podršku u vrtiću prema potrebi i uvjetima.  

 

Tablica 15. Prikaz broja djece s posebnim potrebama i TUR s obzirom na vrstu teškoće  

Djeca s PP/TUR 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

 

UKUPNO 

DJECA S OŠTEĆENJEM VIDA 0 0 0 0 0 0 0 

DJECA S OŠTEĆENJEM SLUHA 0 0 0 0 0 0 0 

DJECA SNIŽENIH INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI 0 0 1 0 0 0 1 

DJECA S POREMEĆAJIMA IZ SPEKTRA AUTIZMA I TEŠKOĆE 

SOCIJALNE KOMUNIKACIJE 
1 1 2 0 0 0 4 

DJECA S POREMEĆAJEM PAŽNJE I HIPERAKTIVNOSTI (ADHD) 0 0 0 0 1 1 2 

DJECA S MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA 0 1 0 0 1 0 2 

DJECA S TEŠKOĆAMA JEZIČNO GLASOVNO –GOVORNE 

KOMUNIKACIJE 
1 5 16 14 17 16 69 
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Suradnja s roditeljima odvijala se kroz dogovore i upoznavanje s ciljevima 

odgojno-obrazovnog rada i podrške u skupini. Redovito su se pružala savjetovanja 

prema situaciji na traženje roditelja ili na inicijativu odgojitelja i članova stručnog 

tima. Evaluacije postignuća djeca provodile su se periodično prema zapaženom i 

bilježenom u evaluacijske liste i u ostaloj pedagoškoj dokumentaciji (individualni 

dosjei djeteta, opservacijske liste).  

I ove pedagoške godine intenzivnije se surađivalo s roditeljima kroz slanje pisanih 

materijala, letaka, ideja za poticaje kroz igru elektroničkom poštom ili usmeno 

telefonom uslijed covid situacije. Individualni razgovori, upućivanja i savjetovanja 

su se odvijala kada je to god bilo moguće. 

Zajedničkom suradnjom odgojitelja i stručnih suradnika ciljano se radilo na 

poticanju cjelokupnog razvoja djece, na brizi o sigurnosti i zdravlju svakog djeteta 

ponaosob. Suradnja s odgojiteljima i članovima stručnog tima za djecu s PP/TUR se 

ostvarivala na nivou informiranja, savjetovanja, planiranja i realizacije poticaja, 

organizacije rada u skupini te valorizacije istih. Vođena je ostala potrebita 

pedagoška dokumentacija i pratila su se postignuća djece s teškoćama u razvoju. 

Odgojiteljima je u okviru potreba skupina pružena dodatna edukacija u vidu 

interaktivnih sastanaka, radionica ili kroz upućivanje na vanjske (online) edukacije. 

Sve se odvijalo prema preporukama HZJZ-a s obzirom na epidemiološke uvjete 

(manje skupine odgojitelja po objektima ili putem on line platformi). 

Dobrim se pokazalo i ove godine postavljanje popisa djece s PP i TUR i  sa 

fotografijom djeteta koji su u svim sobama boravka na istom mjestu na panou. U 

situacijama eventualnih iznenadnih zamjena odgojitelja bilo je lakše pratiti djecu s 

DJECA S VIŠESTRUKIM TEŠKOĆAMA 1 0 0 0 0 2 3 

DJECA SA ZDRAVSTVENIM TEŠKOĆAMA I NEUROLOŠKIM 

OŠTEĆENJIMA 
4 9 8 3 5 5 34 

DJECA S PROMJENAMA U OSOBNOSTI UVJETOVANIM 

ORGANSKIM ČIMBENICIMA ILI PSIHOZOM 
0 0 0 0 0 0 0 

DJECA S PROBLEMIMA U PONAŠANJU 0 0 0 0 0 1 1 

UKUPNO 7 16 27 17 24 25 116 
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težim alergijama, komunikacijskim teškoćama, govorno jezičnim problemima, 

poteškoćama na području emocija i ponašanja te djelovati prema napomenama.   

 

Tablica 16. Uključenost djece s TUR u redovite skupine 

Legenda:  

 DV – dječji vrtić, PS - privatni stručnjaci, SU – specijalizirane ustanove 

 

 

Rb 

 

KD 

 

VRSTA TEŠKOĆE 

 

UKLJUČENOST U 

REDOVITI 

PROGRAM 

 

NALAZI I 

MIŠLJENJA 

 

DODATNI 

ODGOJITELJ U 

SKUPINI 

 

 

UKLJUČENOST U 

TRETMAN/ 

PRAĆENJE 
 

1. 7 

Višestruke  

teškoće(govorno jezične, 

psihomotorne, 

zdravstvene) 

cjelodnevni 

Nalaz i mišljenje 

Zavoda za 

vještaćenje, SU, 

DV-a 

Ne Dv-a 

2. 6-7 

Teškoće govorno 

jezičnog razvoja 

Teškoće emocionalne 

regulacije  

Cjelodnevni 3x 

tjedno 

2X tjedno druga 

ustanova 

Su, Dv-a Da SU, Dv 

 

3. 

 

6-7 
ADHD, 

Govorno jezične teškoće 
Cjelodnevni 

Nalaz i mišljenje 

Zavoda za 

vještaćenje 

SU, Dv-a 

Da SU, Dv-a 

4. 4-5 

Motoričke teškoće 

Socioemocionalne 

teškoće 

cjelodnevni 

Nalaz i mišljenje 

Zavoda za 

vještaćenje, Su 

Ne Su 

5. 2-3 Motoričke teškoće poludnevni DTV, Su, Dv-a  Da SU, Dv 

6 3-4 

Suspektno PAS, Usporen 

govorno jezični razvoj. 

Teškoće senzorne 

integracije 

poludnevni 

Nalaz i mišljenje 

Zavoda za 

vještaćenje, SU, 

DV-a 

Da Privat,, Dv-a 

7. 5-6 
Elementi ADHDa, 

Govorno jezične teškoće 
Cjelodnevni Dv-a, SU Da        SU, Dv-a 

8 1-2 

Komunikacijske teškoće 

Usporen psihomotorni 

razvoj 

Usporen govorno jezični 

razvoj 

Poludnevni 

Nalaz i mišljenje 

Zavoda za 

vještaćenje, Su, 

Dv-a 

Da Su, Dv-a 
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Uključivanje dodatnih odgojitelja je bilo od velike pomoći prvenstveno za 

kvalitetniji i sigurniji boravak djece s pp/tur u skupinama, tj. za bolju organizaciju i 

provedbu postavljenih odgojno obrazovnih zadaća i ciljeva. No, već spomenuti 

specifični uvjeti rada (bolovanja, izolacije, samoizolacije, porodiljni…), često su 

utjecali na izostanke što se posljedično odrazilo i na kvalitetu rada. Često smo bili 

primorani iznenada restrukturirati organizaciju rada odgojitelja, poštujući 

epidemiološke mjere, paziti na sigurnost svih sudionika procesa. Događale su se 

situacije da bi i djeca s pp/tur bila u skupini bez planirane dodatne pomoći neko 

vrijeme. Uz zasluge odgojitelja i razumijevanja roditelja te usuglašenost sa 

članovima stručnog tima, uspjeli smo ipak pedagošku godinu privesti kraju.  

Za neku djecu s PP i TUR članovi stručnog tima su, uz suglasnost roditelja, 

komunicirali s vanjskim ustanovama koje rade procjenu ili rehabilitaciju djece s 

ciljem zajedničkih dogovora oko podrške rehabilitacijskim postupcima i kraćih 

odgojno obrazovnih zadataka. Ponovno je uspostavljena suradnja i sa Centrom 

za socijalnu skrb Trešnjevka na dobrobit djece i roditelja korisnika njihovih usluga. 

Suradnja se ostvarivala na način da je stručni tim pisao pedagoške bilješke ili 

mišljenje o funkcioniranju djeteta u skupini, provedbom zajedničkih sastanaka i 

dogovora oko ciljanih aktivnosti za djecu. S kolegama iz Centra za rehabilitaciju 

Zagreb (Sloboština), uz suglasnost roditelja, uspješno je proveden i sastanak 

preko Zoom platforme.  

  

MIŠLJENJA ZA VANJSKE USTANOVE UKUPNO 

CENTAR ZA 

SOCIJALNU SKRB 
3  

7 SPECIJALIZIRANE 

USTANOVE 
4 

 

Potencijalno darovita djeca su detektirana od strane vrtića i/ili roditelja. 

Psiholog provodi procjenu s dostupnim materijalima te se unutar skupine nude 

sadržaji i poticaji individualno prilagođeni svakom djetetu. Članovi stručnog tima 

i odgojitelji planiraju aktivnosti prema području interesa djeteta, a roditelje se 
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savjetuje o dodatnim zahtjevnijim aktivnostima, didaktičkim materijalima koje 

mogu pomoći u zadovoljavanju potreba djeteta na kognitivno planu, odnosno 

o načinima reguliranja emocija, prihvaćanja postavljenih granica. Jednako se 

roditeljima nudi pomoć pri razumijevanju socijalnih odnosa i načinima poticanja 

socijalnih vještina djeteta u manjoj ili većoj skupini.  

 

Tablica 17. Potencijalno darovita djeca 

Dobna 

skupina 

PODRUČJE 

DAROVITOSTI 
Br.djece 

2-3 verbalno lingvistička 1 

3-4 verbalno-lingvistička 1 

4-5 
verbalno-lingvistička, 

vizualno-spacijalna 
1 

5-6 
verbalno lingvistička, 

interpersonalna 
2 

5-6 verbalno lingvistička  2 

5-6 
verbalno-lingvistička, 

vizualno-spacijalna 
1 

5-6 logičko matematička 1 

6-7 logičko matematička 1 

6-7 verbalno lingvistička 1 

UKUPNO 11 

  

 

DJECA S KOMUNIKACIJSKIM, GOVORNO – JEZIČNIM TEŠKOĆAMA 

 

1. Otkrivanje djece s komunikacijskim, govorno jezičnim teškoćama 

           Djeca s komunikacijskim, govorno-jezičnim poremećajima  detektirana su 

od strane logopedinje vrtića i kroz suradnju s odgojiteljima i roditeljima:  

- opservacijom djece u skupini, trijažnim logopedskim pregledom i/ili logopedskom  

  dijagnostikom 

- informacijama o uočenom odstupanju od strane roditelja 
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- informacijama o uočenom odstupanju od strane odgajatelja 

Prilikom procjena prema potrebi korišteni su Test artikulacije, PPVT-III-HR, priručni 

(interni)slikovni i pisani materijali za procjenu govora i jezika, te PredČIP test, liste 

praćenja u skupini.  

Trijažni pregledi i logopedska dijagnostika provodili su se od listopada do veljače, 

te prema potrebi tijekom pedagoške godine (osim u vremenskom periodu kada 

su epidemiološki uvjeti bili lošiji - studeni, prosinac 2020 i travanj 2021). Roditelji su i 

sami donosili nalaze i mišljenja kolega drugih vanjskih institucija. Nakon 

provedenih procjena izdvojen je sljedeći broj djece s poremećajima s 

komunikacijsko, govorno jezičnim poremećajima : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Koraci i  aktivnosti nakon otkrivanja govorno jezičnih poremećaja 

U skupini se pratio govorno jezični napredak djece od najranije dobi te su 

odgojitelji informirani od strane stručnog tima o napravljenim procjenama. 

Objašnjena im je vrsta poremećaja ili potreba. Zajednički se promišljala ili 

realizirala ideja o odgojno obrazovnim poticajima u skupini koji su bili potpora 

onome što dijete dobiva inače kroz rehabilitacijske tretmane. Odgojitelji su 

jednako bili zainteresirani, sami su primjećivali odstupanja i tražili konkretne 

savjete za rad s djecom u skupini.  

Ove pedagoške godine je primjetan porast broja male djece jasličke dobi 

koja kasne na području govorno jezičnog razvoja, tj. verbalne ekspresije uz 

urednu komunikaciju. Roditelji sami pronalaze uzrok najviše u činjenici da su 

njihova djeca bila dulje vrijeme izložena ekranima u izolaciji ili smanjenim 

VRSTA POREMEĆAJA BROJ DJECE 

Teškoće soc.komunikacije 2 (+2 suspektno) 

Dislalije 28 

Poremećaji glasa 2 

Poremećaj ritma i tempa 7 

Jezične teškoće 24 

Teškoće u usvajanu predvještina čitanja i pisanja  4 

Ukupno 69 

(od toga) viševrsni poremećaji 7 
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aktivitetom odraslih  zbog  rada od kuće.  Također, sami procjenjuju da im djeca 

lakše i više progovaraju riječi engleskog jezika. Roditeljima je pružena podrška  

kroz informiranje o očekivanom govorno jezičnom statusu djeteta određene 

kronološke dobi, kao i kroz davanje konkretnih smjernica za poticanje kroz 

svakodnevne aktivnosti, korištenje određenih didaktičkih materijala i sl. Jednako 

se upućuju na eventualno zajedničko, ali kratko korištenje ekrana, a prednost se 

daje listanju slikovnica, čitanju kratkih priča, ritmičkim igrama kroz pokret i 

uključivanje djeteta u svakodnevne aktivnosti uz naglašenu verbalizaciju. Kada 

je to bilo potrebno, roditelji su upućeni na dodatne vanjske procjene 

sustručnjaka što su i rado prihvatili.  

Roditeljima  i starije djece kojima su utvrđenja odstupanja  govorno 

jezičnog razvoja također je pružena podrška u smislu pripreme materijala i 

dodatnih aktivnosti (iako su djeca već bila negdje uključena u logopedske 

vježbe).   

Specifičnost ove godine jest pojava većeg broja govornih netečnosti tj. 

mucanja  djece u vrtiću.  Tom problemu se posvetilo kroz liste praćenja kod kuće 

i u vrtiću uz prethodno opsežnije savjetovanje roditelja i odgojitelja. Od  sedmero 

djece (od 2-6 god), kod kojih su zabilježeni simptomi, dvoje djece je u tretmanu, 

a ostala djeca su u praćenju razvojnog mucanja. U siječnju 2021.g održana je i 

Interaktivna radionica za odgojitelje na temu Mucanje djece vrtićke dobi preko 

Zoom platforme. Cilj je bio dodatno osvijestiti simptome, pojavnost verbalnog i 

neverbalnog ponašanja djece s govornim netečnostima i naučiti razlikovati 

razvojno od „pravog“ mucanja. Odgojitelji su pozitivno reagirali i na savjetovane 

tehnike i ideje kojima pristupamo djeci i pružamo indirektnu podršku u skupini i 

kod kuće.  

Djeca su uključivana u logopedsku podršku u vrtiću 1X tjedno ili pri drugim 

ustanovama kada je to bilo moguće.  Logopedska podrška (vježbe) su se 

odvijale na dvije lokacije - u centralnom objektu u Cvijićevoj i u područnom 

objektu na Rudešu u trajanju od 30 minuta.  Najčešće su to bila djeca u godini 
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pred polazak u osnovnu školu.  Dinamika održavanja vježbica ovisila je isključivo 

o pobolu ili (samo)izolaciji djece i/ili  logopedinje.   

Ove godine se u radu počeo probno koristiti novi alat za korekciju 

artikulacije – Digitalna vježbenica Kokolingo. Iskustva su pozitivna, djeca su 

odmah prihvatila način vježbanja izgovora kroz igru, te su i neki roditelji sami 

instalirali isto na kućno računalo. Zbog navedenog ćemo pokušati i naredne 

pedagoške godine pribaviti licencu i nastaviti povremeno raditi uz digitalnu 

aplikaciju.  

Roditelji su paralelno informirani o ciljevima logopedske podrške i dobivali 

su materijale za rad kod kuće. U periodu prekida rada u prostorima vrtića zbog 

epidemioloških mjera, poticaji su redovito slani roditeljima elektroničkom poštom 

 

Tablica 18. Djeca uključena u logopedsku podršku                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 19. Praćenje, procjena i uključivanje logopeda u rad s djecom 

 

Praćenje djeteta i 

savjetovanje roditelja 

 

Upućivanje 

roditelja u druge 

institucije 

Procjena 

spremnosti za 

školu 

Log  terapija -   

vrtić 

Log  terapija - 

druge ustanove 

68                49 71 28* 19* 

 
*Većina djece ima udružene teškoće, ( npr. poput dislalije i teškoće usvajanja predvještina čitanja i pisanja, govorno 

jezične teškoće)  

*Djeca su najčešće uključena u druge institucije (Suvag, Goljak, Slava Raškaj,privatni kabineti, kabineta 

Roditelji su i samoinicijativno tražili pomoć. Najčešće uslijed usporenog razvoja 

govora i jezika mlađe djece, u godini pred polazak u osnovnu školu ili kod 

pojave (iznenadnih) govornih netečnosti .  

 

Vrsta poremećaja Broj djece 

uključene u 

vježbe  -VRTIĆ 

DISLALIJA 13 

POREMEĆAJ RITMA I TEMPA 1 

TEŠKOĆE USVAJANJA 

ČITANJA I PISANJA 

4 

JEZIČNE TEŠKOĆE 7 

VIŠEVRSNE TEŠKOĆE 3 

UKUPNO 28 

Vrsta poremećaja Broj djece 

uključene u 

terapiju – DR. 

USTANOVE 

DISLALIJA 7 

POREMEĆAJ RITMA I TEMPA 2 

TEŠKOĆE SOCIJALNE 

KOMUNIKACIJE 

1 

JEZIČNE TEŠKOĆE 5 

 VIŠEVRSNE TEŠKOĆE 4 

UKUPNO 19 
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VI. SURADNJA I PARTNERSTVO S RODITELJIMA/OBITELJI 

 

Protekla pedagoška godina ostat će zabilježena i po specifičnim oblicima 

komunikacije  i suradnje s roditeljima. Suradnja s roditeljima važan je dio našeg 

rada. Sve navedeno u Izvješću vezano uz epidemiju snažno je utjecalo je na 

obim i tijek suradnje.  

Ovaj dio našeg rada nije realiziran u skladu s planom, odnosno Zadaće smo 

prilagodili uvjetima kako smo i naglasili u njihovu planiranju. Preporuke HZJZ i 

Ministarstva znanosti i obrazovanja usmjeravale su nas prema kratkim 

informativnim sastancima na otvorenom ili on line varijanti.  

U procjeni zadovoljstva suradnjom s roditeljima odgajatelji ističu kao 

otežavajuću okolnost nemogućnost stalne komunikacije uživo. Pojedinačna 

nezadovoljstva suradnjom bila su prisutna na razini pojedinih skupina i generalno 

nisu remetila suradničke odnose u ionako složenoj situaciji. Stručni tim u suradnji s 

odgojiteljima detektirao je možebitne probleme u suradnji, najčešće 

komunikacijske i organizacijske prirode. Zajednički su rješavali određene situacije 

u skupinama: Medvjedići, Ivančice, Bubamare. 

 

1. Informirati i upoznati roditelje s Godišnjim planom rada ustanove te bitnim 

odgojno obrazovnim zadaćama  u radu s djecom – pravo na informaciju 

Ovu zadaću realizirali smo početkom godine u složenim epidemiološkim 

uvjetima. U svim skupinama održani su kratki informativni sastanci na otvorenom. 

Uz osnovne informacije roditeljima je predočen plan rada i mogući načini 

komunikacije. S obzirom na specifičan ulazak u objekte dogovoren je i način 

informiranja za određene pisane poruke. Dvije skupine, Žabice i Pčelice održale 

su prvi roditeljski sastanak putem Zoom platforme, a ostale skupine uživo, na 

terasama objekata. Također roditelji su upućeni na praćenje web stranice, 

dogovorena je komunikacija putem određenih mreža u slučaju važnih 
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informacija te naglašeno da ćemo kao vrtić češće komunicirati s roditeljima 

putem mailova.   

Protekle pedagoške godine ukupno je održano 37 roditeljskih sastanaka.  

 

2. Uključiti roditelje u odgojno obrazovni proces 

 Poštujući međusobne uloge u odnosu na dijete – polazimo od aktivnog 

uključivanja roditelja u pojedine segmente procesa vodeći računa o 

međusobnim kompetencijama, interesima i potrebama. Epidemija je i u ovom 

segmentu imala veliki utjecaj i suzila mogućnosti uključivanja roditelja u 

neposredni proces.  

 Tri skupine, Krijesnice, Zvjezdice i Loptice iznašle su mogućnost uključivanja 

očeva u proces kroz prikaz određenih profesionalnih vještina. U skupini Zvjezdice 

roditelji – očevi Grego, Kovačević i Ferenčić prikazali su i približili djeci na 

primjeren način što radi fizičar, trener i profesionalni vojnik. U skupini Krijesnice 

roditelj Horvat održao je s djecom sat tjelesnog vježbanja. U skupini Loptice 

gospodin Mohar u ulozi trenera proveo je sat vježbanja sa skupinama Loptice i 

Lions. Sve aktivnosti provedene su na otvorenom. 

 U svim skupinama roditelji su, ovisno o procjeni i inicijativi odgojitelja 

doprinosili realizaciji pojedinih aktivnosti i projekata kroz donošenje određenih 

materijala i sredstava. S obzirom na preporuke u tom pogledu mogućnosti su bile 

sužene. 

Tijekom cijele godine roditelji su uključivani u projekt Čitajmo te su donosili i 

razmjenjivali slikovnice.   

U suradnji s roditeljima skupina Bubamare uredila je mali cvjetnjak ispred vrtića.  

 Povjerenje nastojimo graditi kroz otvorenost i davanje prilike roditeljima da vide 

što i na koji način radimo, nastojimo da prepoznaju dobrobiti za dijete u odnosu 

na participaciju u programu. Prigodne čestitke i poruke za dane blagdana, 

plakati na određene teme, poruke. Sve to je doprinosilo osjećaju uključenosti i 

sudjelovanja u procesu te procjenjujemo relaksiralo težak period iza nas.    
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3. Omogućiti roditelju pravo na informaciju o  djetetu kroz individualni razgovor s 

odgojiteljem 

U pogledu individualnih razgovora s roditeljima naš cilj ide u smjeru jačanja 

stručnih argumenata i zalaganja za uvažavanje mišljenja, uvijek na dobrobit 

djeteta.  

Podsjetnik za razgovor o djetetu bio je podloga za individualni razgovor, a 

odgojitelji su ga koristili i nadopunjavati prema aktualnim potrebama.  Na našim 

internim sastancima svi su procijenili korisnost istih i postali su sastavni dio 

pripreme i razgovora s roditeljima.  

Teme razgovora s roditeljima bile su vrlo raznolike i motivirajuće za doprinos 

odgojno-obrazovnom radu.  

Kao i do sada  najučestalije teme u jasličkim skupinama bile su  ponašanje i 

reakcije djeteta u vrijeme prilagodbe, dječje potrebe, razvoj govora. 

U vrtićkim skupinama: polazak djece u školu i stupanj samostalnosti,  neprihvatljivi 

oblici ponašanja, zdravstvene smetnje djeteta i moguće reakcije u skupini, 

razvojne teme: govor, emocije. 

 

Na kraju pedagoške godine u pogledu individualnih oblika suradnje s 

roditeljima zaključujemo slijedeće: 

Stručni suradnici i odgojitelji nastavili su praksu individualnih razgovora s 

roditeljima i  potvrdili potrebu njihova održavanja. Oni omogućuju najizravniji 

kontakt i komunikaciju dvaju partnera. Razgovori su održavani izvan 

neposrednog odgojno obrazovnog rada. 

U odnosu na razdoblje prije pandemije  zamjetan je pad broja istih. 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Tablica 20. Učestalost individualnih razgovora odgojitelja  i roditelja 2020/21 

Skupina 9- 10mj  11mj  12mj  1 mj 2mj  3 mj 4 mj 5 mj 6 mj Ukupno  

Zvjezdice 1 1   1  1 1  5 

Bubamare  3 1   2   1 2 9 

Pčelice 2    1     3 

Ivančice  1     1 1  3 

Medvjedići  1    1 1   3 

Mravići       1 2 1 4 

Delfini  5 2 3 2 2 2 2 2 2 22 

Pahuljice  1    1 1   3 

Cvjetići  2  1 1   2   6 

Leptirići 7 3 2 1 1 1  1  16 

Ribice 2    1     3 

Krijesnice 5 2 3 5 3 2 2 2 3 27 

Lions 2 1 1 1 1  1 1 1 9 

Loptice      5 2   7 

Žabice 5 1 1 1 1  1   10 

Ježići   1 2 2 3 1 2  11 

Iskrice     2 1 1 1  5 

Ukupno  34 14 12 13 17 15 17 14 9 145 

 

 

Tablica 21. Broj roditeljskih sastanaka po skupinama  

SKUPINA BROJ SASTANAKA 

Pčelice  2 

Ivančice 2 

Medvjedići 2 

Mravići 2 

Pahuljice 2 

Delfini  2 

Krijesnice 2 

Ribice  3 

Leptirići 2 
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Cvjetići  3 

Iskrice 3 

Ježići 2 

Žabice 2 

Loptice 3 

Lions 2 

Zvjezdice 3 

Bubamare  3 

UKUPNO  37 

 

4. Četvrta bitna  zadaća  - pomoći roditelju i biti podrška roditeljskoj ulozi 

  Ova zadaća, s obzirom na okolnosti i nemogućnost redovite i otvorene 

suradnje bila je usmjerena na pojedinačne potrebe. Izostali su sastanci na teme 

kroz koje smo planirali ukazati koliko je važno reducirati i otkloniti različite 

nepovoljne utjecaje na dijete kojima je okruženo. Osobito je to došlo do izražaja 

u vrijeme pandemije i rada roditelja od kuće. Primjetno je teže nošenje roditelja 

sa određenim ponašanjima djeteta te smo tu pružali pomoć i savjetovali, bili 

potpora roditeljima. Objašnjavali smo zašto je važno da djeca nisu okružena za 

njih neprihvatljivim „igračkama“. Primjetno je da se roditelji teško nose sa 

„zahtjevima„ djece i često popuštaju  njihovim željama koje često nisu u skladu s 

poželjnim i pogodnim odabirom za djecu.  

Članovi stručnog tima savjetovali su i  razgovarali s roditeljima te na taj način 

doprinosili ravnoteži odnosa u skupinama, jačali stručne pozicije i doprinosili 

timskom pristupu u radu s obiteljima.  

 

5. Savjetodavni rad s roditeljima  

U nastavku je prikazan savjetodavni rad psihologinje s roditeljima prema 

temama razgovora u pojedinim objektima. Članovi stručnog tima su u 

međusobnoj suradnji provodili zajedničke razgovore s roditeljima ovisno o temi, 

svatko iz svog područja djelovanja. Savjetodavni rad provodio se uživo u skladu s 

epidemiološkim uvjetima ili telefonskim putem, ovisno o trenutnim 

mogućnostima. Teme razgovora bile su slične onima prethodnih godina, a 
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povremeno su se javljali roditelji koji su određene promjene u ponašanju djeteta 

indirektno povezali s potresom. Savjetodavni rad provodio se i kroz pisanje i 

slanje pisanih materijala, brošura, stručnih članaka i sl. 

27 razgovora inicirano je od stručnog tima (u suradnji s odgojiteljima), a 25 

razgovora provedeno je na inicijativu roditelja što smatramo vrlo pozitivnim 

odgovorom na poticanje suradnje s roditeljima i stvaranjem uvjeta za otvorenu i 

transparentnu komunikaciju u interesu djeteta.  

Najčešće teme razgovora s roditeljima bile su priprema i polazak djeteta u školu 

te socioemocionalni razvoj djeteta, odnosno promjene u socioemocionalnom 

funkcioniranju djeteta. Kao i prošle godine, primjećujemo potrebu za jačanjem 

roditeljskih kompetencija u tom području, ali i kapaciteta odgojitelja za nošenje s 

istim. U tom smjeru planirat ćemo suradnju s roditeljima te stručna usavršavanja u 

narednoj pedagoškoj godini.  

Prema potrebi i prema procjeni stručnog tima, dijete i roditelji upućivani su 

u vanjske ustanove, najčešće u SUVAG, Polikliniku za zaštitu djece Zagreba, 

Kliniku za dječje bolesti Zagreb te u savjetovališta.  

 

Tablica 22. Prikaz savjetodavnih razgovora prema temama i objektima 

 

TE
M

E
  

R
A

Z
G

O
V

O
R

A
 …

 

BROJ RAZGOVORA PO OBJEKTIMA 

 

UKUPNO 
  

CVIJIĆEVA 

(i predškola) 

 

 

ZAGREBAČKA 

 

 

HORVAĆANSKA 

(i predškola) 

 

 

DUGAVSKA 

 

20 19 9 4 52 

Djetetov razvoj i upućivanje 

u specijalizirane ustanove 
2 4 2 1 9 

Podrška u roditeljstvu 1 2 1 1 5 

Prilagodba na vrtić 2    2 

Socioemocionalne teškoće 5 5   10 

Razvod i promjene 

u obiteljskim odnosima 
 1 1  2 

Odvikavanje od pelena 3   1 4 

Spolni razvoj djeteta 1    1 
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Priprema i polazak u školu 5 4 4  13 

Bolest i gubitak  1   1 

Pitanja vezana uz rad vrtića 1 2 1 1 5 

 

 

Završni osvrt na ostvarivanje zadaća suradnje s roditeljima 

Uvažavajući sve okolnosti i specifičnu situaciju  djelovanja smatramo da je 

suradnja s roditeljima bila učinkovita. Roditelji kao suradnici i partneri – naša je 

misija koji traži stalna ulaganja. Dosadašnji rezultati, ali i događaji nas ohrabruju, 

poteškoće na tom putu naš su izazov. Individualni razgovori i komunikacijski 

sastanci biti će i dalje važni jer je neposredan kontakt naš prioritet. Novi načini 

komuniciranja i ograničavajuće okolnosti  usmjeravaju nas  sve više prema 

drugim načinima komuniciranja (e-pošta, mrežna stranica, povezivanje putem 

različitih platformi itd.). 

 

 

VII. STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 

 

Složeni i specifični uvjeti rada podrazumijevali su i promjene u pogledu 

stručnog usavršavanja djelatnika. Povezivanje prakse, dobrih iskustava i 

razmatranje uvjeta koji bi mogli biti kvalitetniji i na dobrobit djece, bili su prisutni u 

svim oblicima stručnog usavršavanja, Njih je ove godine bilo manje nego 

prijašnjih i provodili su se uglavnom na mreži. 

Radionice i sastanci  reducirani su i ovisili su o stanju epidemije odnosno 

broju oboljelih na razini ustanove.  
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OBLICI STRUČNOG USAVRŠAVANJA 

a) Radionice u sklopu internog stručnog usavršavanja 

 

 TEMA VRIJEME SUDIONICI NOSITELJI 
NAČIN 

PROVEDBE 

1. 

Početak pedagoške 

godine – odgojno 

obrazovni rad u 

epidemiološkim uvjetima 

Rujan 2020. Svi odgojitelji  
Pedagoginja 

Psihologinja  

Online 

(Zoom 

platforma) 

2. 
Funkcionalna priprema 

djece za školu 

Studeni 

2020. 

Odgojitelji 

starijih i 

mješovitih 

vrtićkih 

skupina 

Stručni tim 

 

Online 

(Zoom 

platforma) 

3. 
Kreiranje poticajnog 

okruženja u jaslicama 

Studeni 

2020. 

Odgojitelji 

jasličkih 

skupina 

Pedagoginja 

Psihologinja 

Online 

(Zoom 

platforma) 

4. 
Pedagoška 

dokumentacija 

Siječanj 

2021. 
Svi odgojitelji 

Pedagoginja 

Psihologinja 

Online 

(Zoom 

platforma) 

5. 

Prikaz stečenih znanja i 

vještina u SRC za 

poticanje cjelovitog 

razvoja djeteta kroz 

područje likovnosti 

Ožujak 

2021. 
Svi odgojitelji 

Odgojiteljice 

Kotur i Kancir 

 

U objektu 

na 

otvorenom 

6. 

Mucanje kod djece – 

razlika fiziološkog i 

razvijenog mucanja 

Siječanj 

2021. 
Svi odgojitelji Logopedinja 

Online 

(Zoom 

platforma) 

7. 
Kreiranje poticajnog 

okruženja u jaslicama 

Travanj 

2021. 

Odgojitelji 

jasličkih 

skupina 

Pedagoginja 

 

Online 

(Zoom 

platforma) 

 

Stručno usavršavanje unutar ustanove proteklo je u izmijenjenim i otežanim 

uvjetima, kao i cjelokupni odgojno obrazovni rad u protekloj godini. Obzirom na 

izolacije svih djelatnika i epidemiološke mjere koje su bile na snazi, stručna 

usavršavanja većinom su se odvijala u online obliku. Iako smo nastojali održavati 

kontinuitet internih stručnih usavršavanja, isto često nije bilo provedivo zbog 

zdravstvenih i organizacijskih razloga. Stoga stručna usavršavanja unutar 

ustanove nisu bila provedena prema planiranome.  

U prosincu 2020. na Odgojiteljskom vijeću održana je stručna radionica 

pod vodstvom vanjske stručne suradnice, psihologinje Ane Jandrešin iz Kruga 

izvrsnosti. Radionica je održana pod nazivom ˝Stresite stres – tehnike 
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suočavanja˝, a bila je namijenjena svim odgojno obrazovnim djelatnicima 

našeg vrtića. Pokazala se korisnom i potrebnom s obzirom na uvjete u kojima 

živimo i radimo (potres, pandemija) te je visoko evaluirana od strane sudionika. 

 

b) Interaktivni  dogovori na razini objekta i/ili skupina 

Dogovori pedagoginje i odgojiteljica s obzirom na okolnosti održavani su u  

strogim epidemiološkim mjerama. Prema potrebi i mogućnostima provođeni su 

na razini skupine ili objekta kad god su to epidemiološke prilike omogućavale. 

Komunikacija i dogovaranje provođeni su putem   određenih mreža , mailom, 

telefonski.  Teme dogovora  bile su: 

• Tromjesečna planiranja odgojno obrazovnih zadaća 

• Aktualne zadaće u radu s djecom  

• Projekti na objektu i razini vrtića - podjela zadaća  

• Razmjena sadržaja i preporuke za rad, razmjena rekvizita, pnm-a i slično 

• Zajednička problematika u komunikaciji s roditeljima  

 

 

c) Studentska praksa 

Vrtić je pružio mogućnost realiziranja studentske prakse uz mentorstvo i 

pomoć odgajatelja. Studenti su primani na praksu temeljem dostavljenog popisa 

i preporuke nadležne institucije te trenutne situacije vezano uz epidemiju   Od 

ožujka 2019. praksa se provodi on-line putem. Ovom dijelu rada pristupamo 

odgovorno sa željom da studentima pružimo što više realno životnih prilika u 

vrtiću kako bi dobili što realniju sliku o svakodnevnoj pedagoškoj praksi. Na praksi 

je bilo ukupno 9 studentica Učiteljskog fakulteta.  

 

e) Stručno usavršavanje izvan ustanove 

Odgojitelji su unapređivali svoja znanja i vještine kroz stručna usavršavanja 

izvan ustanove, a u protekloj godini to je najviše bilo u online formi. O tome gdje 

su se usavršavali i što su novoga unijeli u praksu odgojitelji i članovi stručnog tima 

izvješćivali su na Odgojiteljskom vijeću. 
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Odgojiteljica Marija Ilijević i psihologinja Božena Perić uključile su se u 

edukaciju Stručno razvojnog centra za podršku roditeljstvu i program Rastimo 

zajedno u DV Radost. U protekloj pedagoškoj godini održana su tri modula online 

putem. 

Stručna usavršavanja provodila su se i kroz provedbu Erasmus+ projekta 

˝Stručne kompetencije za izazove suvremenog doba˝. Projekt je započet u 

lipnju 2019., a zbog pandemije poduljivan je dva puta. Projektne aktivnosti 

završile su 31.8.2021.  

U kolovozu (23.-27.8.2021.) su odgojiteljice Silvija Zlatar i Marija Ilijević, 

zdravstvena voditeljica Vedrana Čabraja i ravnateljica Lidija Vuković 

sudjelovale na strukturiranom tečaju ˝Health and Emotional Education˝ na 

Cipru. Tečaj je organiziran s ciljem unaprijeđenja znanja i alata za rad u području 

brige za zdravlje i emocionalni razvoj djece, postavljajući vrtić kao model 

unapređenja zdravog života i emocionalne ravnoteže. 

Po povratku, putem izlaganja na Odgojiteljskom vijeću, svoja iskustva i 

zapažanja sudionice su prenijele drugim djelatnicima, a putem pisanih izvješća 

(plakati, web stranica vrtića) roditeljima. Tijekom naredne pedagoške godine 

provodit će interna stručno usavršavanje radioničkog tipa sa svim odgojiteljima 

kako bi prenijele stečena znanja i aktivnosti za rad s djecom.  

Također, aktivnosti s navedenog tečaja u rujnu 2021. odgojiteljica Silvija Zlatar i 

psihologinja Božena Perić prezentirat će kolegama iz raznih hrvatskih vrtića na 

konferenciji Zdrav ko zmaj. Razmjena iskustava  najbolji je način jačanja osobnih 

kompetencija i profesionalnog usmjeravanja. 

Opisani KA1 projekt prati i projekt ˝Together in diversity˝ na eTwinning portalu u 

koji su uključeni odgojitelji i djeca iz centralnog objekta i područnih objekata 

Zagrebačka i Dugavska. Cilj projekta je osvještavanje i senzibilizacija djece na 

različitosti među nama, a sve provedene aktivnosti redovito su objavljivane na 

platformi.  
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VIII. RAD ODGAJATELJSKOG  VIJEĆA 

 

Tijekom pedagoške godine održano je 6 sjednica Odgojiteljskog vijeća. 

Tematski i sadržajno podupirale su ostvarivanje bitnih zadaća, te doprinosile 

unapređivanju cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa. Jednu sjednicu 

održali smo putem Zoom platforme, a ostale smo održavali na vanjskom prostoru. 

Smatramo da su odgojiteljska vijeća prilika da odgojitelji zajednički, na jednom 

mjestu, čuju jedne druge, nauče novo, ojačaju svoje kompetencije, dobiju 

poticaj i smjernice za daljnji rad. Na dnevnom redu svake sjednice vijeća bilo je i 

izvješće o provođenju Erasmus+ te e-Twinning projekata. 

 

IX. SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA 

 

Tijekom protekle godine surađivali smo s: 

 Gradskim uredom za obrazovanje 

 Vijećem gradskih četvrti Trešnjevka – jug i Trešnjevka - sjever 

 Ministarstvom znanosti i obrazovanja  

 Agencijom za odgoj i obrazovanje 

 Dječjim vrtićima grada Zagreba, osobito s područja Trešnjevke - razmjena 

iskustava i postignuća 

 Osnovnim školama na području Knežije i Rudeša 

 Centrom za socijalnu skrb Trešnjevka  

 Gradskom knjižnicom Zagreb – odjel Albaharijeva 

 Agencijom za mobilnost i programe EU 

 Centrom za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj 
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X.  RAD UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Na sjednicama Upravnog vijeća raspravljalo se i donošene su odluke 

važne za rad vrtića – donošenje Godišnjeg plana i Izvješća o odgojno 

obrazovnom radu, donošenje Financijskog plana i izvješća, raspisivanja 

natječaja za popunu radnih mjesta, odluke o izboru kandidata na upražnjena 

radna mjesta, te rasprave i odluke u svezi sa svim dokumentima važnim za naše 

pravno i financijsko poslovanje. Ove pedagoške godine raspisan je Natječaj za 

izbor ravnatelja/ice vrtića budući dosadašnjoj ravnateljici 30. rujna ističe 

mandat. 

Tijekom ove pedagoške godine nije bilo promjena članova  vijeća. 

Ukupno je održano 11 sjednica.  

 

 

 

 

Izvješće sačinile: 

 

Ravnateljica: Lidija Vuković 

Pedagoginja: Blaženka Pintur 

Psihologinja: Božena Perić 

Logopedinja: Zrinka Urukalović 

Zdravstvena voditeljica: Vedrana Čabraja 

 


