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1. USTROJSTVO RADA 
 

 

Tablica 1. Prikaz broja odgojnih skupina i broja djece po objektima na početku pedagoške 

godine                
 

OBJEKT 

Broj djece Broj odg. grupa 

J V UKUPN

O 

J V UKUPNO 

Pavlinovićeva 8 68 163 231 4 7 11 

I. G. Kovačića 31 15 49 64 1 3 4 

Matoševa 7 10 38 48 1 3 4 

U K U P N O 93 250 343 6 13 19 

 

 

Pregled broja djece po iznosu sudjelovanja roditelja u cijeni plaćanja vrtića:  

( na dan 31.05. 2019., upisano 319 djece) 

Redoviti 10-satni program 

 

1. iznos od 0,00 Kn plaća           13 djece 

2. iznos od 30,00 Kn plaća         2 djece 

3. iznos od 38 Kn plaća  1 dijete 

4. iznos od 48,75 Kn   1 dijete 

5. iznos od 97,50 kn plaća 1 dijete  

6. iznos od 112,50 Kn plaća       12 djece 

7. Iznos od 150,00 Kn plaća    58 djece 

8. Iznos od 195 Kn plaća   2 djece 

9. Iznos od 225,00 Kn plaća        7 djece 

10. Iznos od 300,00 Kn plaća      34 djece 

11. Iznos od 337,50 Kn plaća        7 djece 

12. Iznos od 450,00 Kn plaća      54 djece 

13. Iznos od 590, 00 Kn plaća 1 dijete 

14. Iznos od 600,00 Kn plaća      126 djece 

Sveukupno redoviti program       319 djece 

 

Tablica 2. Prikaz prisutnosti djece kroz devet mjeseci 

  

MJESECI 

BROJ  PRISUTNE 

DJECE U % 

 

IX.2018. 77,10% 

X.2018. 80,51% 

XI.2018. 76,81% 

XII.2018. 55,08% 

I.2019. 62,95% 

II.2019. 77,13% 

III.2019. 81,07% 
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IV.2019. 74,41% 

V.2019. 77,74% 

Prosjek 73,64% 

 

RADNO VRIJEME VRTIĆA 

 

 Radno vrijeme Vrtića bilo je usklađeno s potrebama roditelja i djece. Ustrojeno je prema 

pokazateljima dobivenim iz provedenih intervjua s roditeljima i praćenjem njihovih potreba 

tijekom godine. U pravilu je radno vrijeme bilo od  06 sati ujutro do 18:30 sati poslije podne. 

Početak jutarnje smjene u odgojnim skupinama, kao i završetak popodnevne smjene razlikovao 

se od objekta do objekta i to radi specifičnosti rada u područnim objektima i potreba roditelja 

koje su bile različite. 

 Duljina zajedničkog rada odgojitelja (preklapanje) u odgojnim skupinama bila je 

promjenjiva, a ovisila  je o dobi djece, njihovim specifičnim razvojnim potrebama i uvjetima 

realizacije programa. U pravilu je preklapanje bilo u trajanju od 1 sata i 30 minuta u vrtiću, a do 

2 sata  u jaslicama. 

 Radno vrijeme radnika u ostalim službama bilo je također u funkciji zadovoljavanja svih 

segmenata procesa rada. 

 Prema Ljetnom  planu i programu rada tijekom 7. i 8. mjeseca 2019. god. radio je samo 

centralni  vrtić u Pavlinovićevoj 8. U tom objektu su najbolji uvjeti rada u ljetnim mjesecima 

(klima uređaji su u svim SDB djece i u dvorani, a na igralištu ima dovoljno prirodnog hlada).  

Roditelji su s organizacijom rada ljeti, kao i s ostalim promjenama  tijekom godine bili 

pravovremeno upoznati putem usmenih i pisanih informacija. Fleksibilnim načinom rada, 

osluškujući potrebe naših korisnika, rad Vrtića je bilo prilagođen njihovim potrebama i nije bilo 

nikakvih problema, za organizaciju rada, a kroz  anketu za roditelje, dobili smo sjajne ocjene i 

pohvale naših korisnika.  

 

 

 

RADNICI U REALIZACIJI  PROGRAMA  RADA  VRTIĆA 

 

Za realizaciju Programa predškole za djecu Doma Zagreb, Nazorova dobili  smo 

odobrenje GU za zaposlenje jednog odgojitelja za realizacije programa  za djecu koja mogu biti 

integrirana u našu redovitu skupinu. Ove godine nije bilo potrebe provoditi program predškole u 

prostorijama Doma jer su sva mogla biti integrirana. 

       Dobili smo i suglasnost za nastavak rada 1 odgojitelja i  zapošljavanje još 1 odgojitelja do 

31.8.2019., koja su imala status trećeg odgojitelja radi potrebe rada s djecom s teškoćama u 

razvoju.  To je u prvom  redu  omogućilo jednom broju djece da ostvare svoje pravo na igru s 

vršnjacima  i stimulaciju njihovog  razvoja prema  mogućnostima i individualnim 

sposobnostima, kao i bolju socijalizaciju s vršnjacima (rezultati vidljivi u glavi Rad s djecom s 

TUR-om). 
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Tablica 3. Pregled  broja radnika prema radnim mjestima i stručnoj spremi u     

                  2018./ 2019. godini  

Red. 

br. 

 

RADNO 

MJESTO 

Broj 

zap na 

neodr. 

Broj zap. na odr Stručna sprema 

priv 

p.o.p. 

zamje

ne 

VSS  

VŠS 

SSS NSS 

 1. Ravnateljica 1   1    

 2. Pedagog 1   1    

 3. Psiholog 1   1    

 4. Logoped 1   1    

 5. Rehabilitator 

od.28.5.2018. 

 1  1    

 6. Zdravstveni 

voditelj 

1     1   

 7. Odgojitelj/med. 

sestra 

 

40 1 odg. kao 

3.odg..+1

za progr. 

Predškole 

4 

5 3  40 5  

 8. Tajnik 1   1    

 9. Voditelj rač. 1   1    

10. Adm. rač. radnik 1     1  

11. Glavna kuharica 1     1  

12. Kuharica 1     1  

13. Pomoćna kuharica 2      2 

14. Spremačica 11  2   6 7 

15. Pralja        

16. Švelja – pralja 1      1 

17. Ekonom – vozač 1     1  

18. Domar – vozač – 

ložač  

2 1    3  

 UKUPNO 67 6 7 10 41 18 10 

 

Tablica 4. Sati bolovanja radnika od 01.09.2018. do 30.06.2019. 

 

 
Bolovanja djelatnika 2018./2019. 

 

9. 

MJ 

10. 

MJ 

11. 

MJ 

12. 

MJ 

1. 

MJ 

2. 

MJ 

3. 

MJ 

4. 

MJ 

5. 

MJ 

6. 

MJ 

UKUP

NO 

512 1112 448 768 784 514 704 664 1024 456 7056 sati 

ODGAJATELJI 4200 sati 

STRUČNI TIM 440 sati 

TEHNIKA 2416 sati 

 

 

U odnosu na prošlu pedagošku godinu manji je broj sati bolovanja. Bolovanja odgojitelja 

 rješavali smo radom drugog matičnog odgojitelja u međusmjeni, zamjenama odgojitelja ili 
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spajanjem u popodnevnom radu gdje je bio manji broj djece. Na taj način smo uštedili  

značajnija sredstva za zamjene. Veći problem u organizaciji rada imali smo s radom 

i bolovanjem spremačica.  

 

 

RAD STRUČNE SLUŽBE 

 

Uz ravnatelja stručnu službu čine pedagog, psiholog, logoped i zdravstveni voditelj. Nakon 

dugih pregovora i srtučnih argumentiranja ravnateljice i Gradskog ureda uspjeli smo krajem 

kolovoza dobiti odobrenje za zapošljavanje rehabilitatora do 31.8.2019. U veljači ove godine 

rehabilitatorica V.B.T. je zatražila sporazumni raskid ugovora o radu zbog zapošljavanja na 

neodređeno u DV Bajka. Nakon mjesec dana uspjeli smo naći zamjenu za koju imamo 

odobrenje do 31.8.2019. Usmeno smo dobili obečanje iz Gradskog ureda da će nam 

rehabilitator zbog većeg broja djece s PP i TUR tijekom ljeta biti odobren na neodređeno.  

Tako da se nadamo da ćemo imati kompletan stručni tim. 

 

Tabela 1.) Raspored rada stručnih suradnika po objektima i danima u tjednu 

 

                                 Pedagoginja  Zdrav. 

voditeljica  

Logopedinja  Psihologinja  

Ponedjeljak  7.00 – 14.00  

Pavlinovićeva  

8.00 – 15.00  

Matoševa  

7.00 – 14.00  

Pavlinovićeva  

10.00 -17.00  

Pavlinovićeva  

Utorak  10.00 – 17.00  

Pavlinovićeva  

8.00 -15.00  

Pavlinovićeva  

7.00 -14.00  

Tuškanac  

8.00 -15.00.  

Pavlinovićeva  

Srijeda  7.00 – 14.00  

Tuškanac  

8.00 – 15.00  

Pavlinovićeva  

10.00 – 17.00  

Pavlinovićeva  

8.00 -15.00  

Matoševa  

Četvrtak  7.00 – 14.00  

Pavlinovićeva  

10.00 -17.00  

Pavlinovićeva  

7.00 – 14.00  

Matoševa  

8:00 – 15.00  

Tuškanac  

Petak  7.00 – 14.00  

Matoševa  

Svaki 4.tj. pop.  

8.00 – 15.00  

Tuškanac  

Svaki 4.tj.pop.  

7.00 -14.00  

Pavlinovićeva  

Svaki 4.tj. pop.  

8.00 – 15.00  

Pavlinovićeva  

Svaki 4.tj.pop.  

 

Sastanci stručnog tima i ravnateljice održavani su gotovo svakog ponedjeljka u 12 sati. 

Sadržajno su sastanke činile  rasprave o kvaliteti provođenja planiranih  zadaća Godišnjeg 

plana i programa rada Vrtića  i donosili  važni prijedlozi za unapređenje  kvalitete odgojno 

obrazovnog procesa i razvoja našeg Kurikuluma. S tim ciljem analizirale su se  procjene 

roditelja i odgojitelja o postignućima u odnosu na razvoj djece a u svrhu unapređivanja 

pedagoške prakse, stručnog usavršavanja odgojitelja i građenja  partnerstva s roditeljima i 

užom lokalnom zajednicom. Ove godine se posebno pratio rad u starijoj skupini područnog 

objekta gdje su u program Predškole bila integrirana djeca Dječjeg doma Zagreb. Također se 

često raspravljalo o kvaliteti provođenja dnevnog odmora djece, te su dogovarane smjernice i 

obavljani razgovori s odgojiteljima, roditeljima. Bitna zadaća unapređivanja boravka djce na 

zraku također je dominirala sastancima. 

Rad s djecom s PP i TUR, praćenje, osvrti, i smjernice i podrška za rad bile su 

redovita tema rasprava na sastancima stručnog tima. Kao i proteklih godina tako se i  ove 

godine  nastavio trend rasta djece s teškoćama u razvoju i broj zahtjeva za njihov prijem u 

vrtić, te su članovi ST i ove godine imali još jednu izuzetno odgovoru zadaću. Izvršili su 

opservaciju djece sa teškoćama u razvoju svih zainteresiranih roditelja koji su željeli svoju 

djecu upisati u Vrtić i predložiti komisiji za prijem djece model upisa djeteta  u Vrtić, 

obrazlagali roditeljima razloge zbog čega njihovo dijete ne može krenuti u vrtić/jaslice ili 
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zbog čega je potreban drugačiji program te zašto trebaju potpisati ugovor s vremenskim 

ograničenjem boravka djeteta u vrtiću. Uz veliko razumijevanje i suradnju s Gradskim 

uredom zaposlili smo još 2 pomagača tj. trećih odgojitelja na zadovoljstvo roditelja, dobrobit 

djece a i naše osobno zadovoljstvo, jer smo mogli kvalitetnije dati podršku razvoju djetetovih 

potencijala. U svezi s navedenim, redovito smo na sastancima ST razmatrali vrlo široku 

problematiku rada s djecom s TUR-om i suradnju s njihovim roditeljima, a  s ciljem što bržeg 

i kvalitetnijeg razvoja djeteta i stručnog rada odgojitelja. 

          Članovi ST-a su i tijekom ljetnog perioda rada prema utvrđenom rasporedu rada, kada u 

pojedinom vremenskom razdoblju zamjenjuju i ravnateljicu, uvijek bili dostupni 

odgojiteljima, djeci, roditeljima i ostalim radnicima za sve njihove potrebe. Redovito su pratili 

kvalitetu rada u svim segmentima procesa rada u vrtiću i paralelno radili pripreme za početak 

nove pedagoške godine. 

         Pojedini članovi ST su bili uključeni u različite oblike stručnih prezentiranja izvan 

Vrtića i aktivni sudionici u radu nekih stručnih grupa na nivou Grada (detaljnije u glavi 

Stručno usavršavanje). 

         Kvalitetu  rada Vrtića kao i kvalitetu rada pojedinaca u redovima stručnih radnika 

prepoznaje naše društveno okruženje i akademsko okruženje te su fakulteti koji obrazuju  

mlade stručnjake željeli surađivati s nama kroz programe: Vježbaonice za provođenje 

logopedske prakse studenata Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, Škola za 

odgojitelje Mureck Austrija. 

 

Zaključci i zadaće za rad na unapređenju  ustrojstva rada u slijedećoj pedagoškoj 

godini: 

 

1. Ustrojstvo rada Vrtića postavljeno je tijekom cijele godine sukladno potrebama naših 

korisnika koje su se redovito pratile i prema potrebi mijenjalo. Potrebno je i nadalje 

raditi na unapređivanju ustrojstva rada i prilagođavati potrebama roditelja. 

2. Radno vrijeme svih radnika kroz godinu bilo je fleksibilno i na taj način bolje 

iskorišteno, jer je bilo u funkciji ostvarivanja zadaća, a osobito praćenja i poticanja 

razvoja djeteta/ce i  tako utjecalo  na kvalitetnije provođenje kurikuluma odgojnih 

skupina. I dalje će se pratiti i unapređivati u slijedećoj pedagoškoj godini. 

3. Realizacija sati rada svih radnika praćena je mjesečno, tromjesečno se radila analiza 

viška/manjka sati, te se radio plan i organizacija rada kako bi se iskoristio višak sati u 

periodima manjeg prisustva djece (božični praznici, zimska organizacija rada, uskršnji 

praznici). Redovito su tromjesečno putem oglasnih ploča za radnike bili transparentno 

informirani o stanju i korištenju slobodnih dana. I nadalj nstaviti transparentno i 

sukladno kolektivnom ugovoru radnicima omogućiti korištenje svojih prava. 

4. Prema provedenoj anketi i iskazanim  interesima roditelja treba stvoriti uvjete za 

provođenje posebnog poludnevnog  programa  ranog učenja engleskog jezika u 

područnom objektu Tuškanac. Isto tako stvoriti uvjete i pokrenuti montessori skupinu za 

jaslice u Pavlinovićevoj. 

5. U dogovoru s odgojiteljima posebnog programa „Odgoj za održivi razvoj“ pokrenuti                      

projekt za dobivane međunarodnog  statusa EKO-škole/vrtića. 

6. Zbog  velikog broja djece s teškoćama u razvoju i uporno stručno obrazloženje uspjeli    

smo dobiti odobrenje za zapošljavanje rehabilitatora do 31.8.2019, a po potrebi i duže. 

Tražit ćemo i dalje nastavak rada 2 treća odgojitelja.     

7. I dalje njegovati dobru radnu atmosferu, dobre međuljudske odnose i zajedništvo u 

Vrtiću. 
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2. MATERIJALNI UVJETI RADA 
 

Tijekom  ljetnog perioda rada, izvršena su  generalna čišćenja svih objekata i 

prostora vrtića. Iz tih razloga su područni vrtići  bili zatvoreni, a radio je  centralni objekt  koji 

jedini  ima sve uvjete za ljetni rad, optimalne veličine prostorija i jer su svi prostori 

klimatizirani. 

 

 

REALIZACIJA PLANA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA U 2018./19. 

PEDAGOŠKOJ GODINI 

 

a)  Investicijsko održavanje objekata 

 

1.   Građevinsko – obrtnički radovi  

 

- I. G. Kovačića 31,  
 obnova fasade, ulazne ograde područnog objekta Tuškanac – 7 i 8 mj. 2019. – o trošku 

vlasnice (cca 270.000,00 kn) 

 postava šifrarnika na ulazna vrata, izmjnena bojlera, postava novih pregrada u 

sanitarijama za djecu - o trošku vlasnice 

 

- Pavlinovićeva 8 

 izmjena rešetki za odvod u centralnoj kuhinji i praoni (vlastita sredstva) 

 ugradnja električnog otvaranja kolnog ulaza (vlastita sredstva) 

 ličenje sanitarija i pojedinih dijelova SDB djece iz sredstava vrtića tijekom 7. mjeseca 

(rad odgojitelja) 

 

- Matoševa 7 

 ugradnja alarma o dojavi curenja vode (vlastita sredstva) 

 postava šifrarnika na ulazna vrata (vlastiata sredstva)   

 kompletna sanacija dvorišta i zamjena sprava u suradnji s Gradskom četvrti Gornji 

grad Medveščak i Zrinjevcem 

 

2. Elektroinstaletrski i strojarski radovi 

 servis kotlovnice -  izmjena ventila centralnog objekta  

 kompletna rekonstrukcija kotlovnice 

 servis solarnog sustava 

 kemijsko čišćenje kotlova  

 servis klima uređaja, 22 kom 

 nabava nove profesionalne sušilice 

 

3. Nabava i dopune didaktike po odgojnim skupinama 

     Sredstva za didaktiku u ovoj pedagoškoj godini dobivena  iz  gradskog   

     Proračuna iznosila su 22.200,00 kn.  

     Za didaktiku i slikovnice koji su kupljene u ovoj pedagoškoj godini    

     utrošili smo preko 78.239,26 kn (u više navrata kroz godinu)  na račun sredstava koja  

nam se akumuliraju iz roditeljskih uplata za posebne  programe i od najma dvorane.  
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4. Stručno usavršavanje radnika 

 

Svi radnici motivirani su i prema osobnim interesimana i potrebama radnog mjesta 

upučivani na stručno usavršavanje. Za potrebe stručnog usavršavanja utrošili smo oko 

44.443,50 kn (vidjeti u tablici glava Stručno usavršavanje). 

 

b)  Nabava opreme za Vrtić i igrališta 

 Iz sredstava vrtića nabavili smo sljedeće: 

 Laptop, 3 računala, punjač laptopa, prijenosna baterija za mobitel 

 radio cd kazetofoni za odgojne skupine – prijenosni zvučnici za sve skupine 

 naglavni mikrofon, projektor 

 rezač papira – 2 kom, posude za razvrstavanje otpada za sve skupine i objekte 

 radnu obuću i odjeću, navlake za pokrivače 

 suđe, kuhinjski pribor, pribor za jelo, sokovnik 

 stalke za  suncobrane za boravak na zraku 

 raznovrsne igračke za igre na zraku 

 više sprava za dvorište centralnog objekta, pješčanik 

 pijesak za pješčanike, zemlju za cvijeće, cvijeće, žardinjere, kante s poklopcem 

 klupe za dvorište,  

 stručna literatura, slikovnice za djecu 

 tepisoni za dječje sobe, otirače za ulaze, natpisne ploče i naljepnice za zabranu 

fotografiranja 

 uredsku stolicu 

 ormari za arhivsku građu (2 kom), ormar za biblioteku 

 garderobni ormar za odgojitelje (1 kom), metalni ormar za sredstva za čišćenje 

 razne police za knjige, stolići i stolice za dječje sobe 

 stolovi i stolice za djecu za 1 odgojne skupine, dopuna namještaja za djecu 

 usisavači (2 kom) 

 visokotlačni perač, alat za domare, potrošni materijal, lanac za pilu, motornu pilu i dr. 

 

Vlastitim sredstvima, radom domara i uspješnim poslovanjem i upravljanjem Vrtićom uspjeli 

smo održavati unutarnje uređenje Vrtića i okoliša, popravljati i bojati dječje sprave na svim 

dječjim igralištima sva tri naša objekta, nabavljati adekvatnu opremu, didaktiku, dovoljno 

potrošnog materijala za rad s djecom.  

Uspješnom suradnjom sa Gradskom četvri Gornji grad - Medveščak uspjeli smo dogovoriti za 

2017 i 2018.., planom malih komunalnih akcija izmjenu kompletne vanjske stolarije na 

centralnom objektu u vrijednosti radova od 490.000,00 kn. Na žalost cijeli taj postupak ide 

sporo, tako da još stolarija nije izmjenjena i pitanje jeli bude. Isto smo tražili od nadležnog 

ureda, te je rečeno da će ići u hitnu izmjenu. Također Planom malih komunalnih akcija 2018. 

GČGG Medveščak uvršteni smo za kompletnu sanaciju dvorišta područnih objekata Matoševa 

7 i I. G. Kovačić 31. Matoševa će se rješavati tijekom ljeta 2019. 

U pregovorima s vlasnicom našeg područnog objekta I.G. Kovačić 31 uspjeli smo dogovoriti 

za  ljeto (srpanj, kolovoz 2019.) postavljanje kompletne fasade o njenom trošku. Za iduću 

godinu dogovorili smo adaptaciju potkrovlja, također o trošku vlasnice objekta. Ugovor o 

najmu potpisan je sa vlasnicom u tavnju 2019., a dogovoreni radovi i rok izvršenja stavljeni u 

isti. 

Efikasno poslovanje rezultiralo je viškom prihoda na kraju 2018. u iznosu od 624.724,03 kn. 

Navedeni iznos uspjeli smo osigurati u novoj poslovnoj godini, racionalizacijom troškova po 

svim stavkama, akumulacijom sredstava uplata roditelja za posebne programe. Osiguran je i 
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raspoloživ potpuni iznos otplaćivanog stana za državni proračun (obveza vrtića – otkup 

stana).  

Dječji vrtić nema dugoročnih niti kratkoročnih obveza prema bankama i drugim državnim 

institucijama i podmiruje svoje potrebe i obveze onako kako pristižu sredstva o čemu je 

Ravnateljica izviještavala UV. Uspjeli smo racionalizacijom pri nabavi svih potrebnih 

sredstava i odgovornim ponašanjem dovesti financije i obveze vrtića u okvire urednog 

poslovanja i plaćanja u valuti s minimalnim zakašnjenjima.  
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3.  RAD NA NJEZI, SKRBI ZA TJELESNI RAST I BRIZI ZA NJIHOVO 
ZDRAVLJE 
 

BITNI ZADACI ODNOSILI SU SE NA: 

 

1. podršci odgojiteljima da sigurno i kompetentno skrbe o zdravlju djece 

2. provođenje projekta „Pravilna prehrana u dječjim vrtićima  Grada Zagreba s 

uključenim sustavom samokontrole prema načelima HACCP sustava, skrb za 

djecu s alergijama i intolerancijom na nutritive 

3. skrb za higijenski način života u vrtiću 

 

1.0 Rad s odgojiteljima: 

 

            -  Održani su aktivi na temu „Postupanje u situacijama akutnih potreba u skrbi za      

zdravlje djece“ 12. i 13. 2. 2019. gdje su ponovljene i produbljene situacije, kako  se ponašati 

u određenim situacijama koje su posložene u protokole – ozljeda djeteta, dijete nejasnog 

zdravstvenog statusa u vrtiću, praćenje epidemioloških indikacija, oživljavanje djeteta, 

alergijska reakcija, asmatični napad, hipoglikemija djeteta, febrilitet djeteta, febrilne 

konvulzije, ušljivost vlasišta, osip po koži, bolovi u trbuhu, upravljanje alergenima i 

netolerantnost na hranu, pisanje zapisnika postupanja prema protokolu 
 

            -   organizirana je edukacija iz Prve pomoći za odgojitelje i članove stručnog tima 21. 

i. 22. 2. 2019. u organizaciji Crvenog križa, predavač dr.Igor Bičanić 

 

      
 

-   provodili su se individualni razgovori i savjetovanje u svezi pojave neke bolesti kod 

pojedinog ili više djece u skupini 

 

-  prikupljane su ispričnice nakon bolovanja djeteta i pratio se pobol djece u                        

svim skupinama, na kraju je napravljena statistika pobola po objektima 
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-  napravljen je postupnik pranja i dezinfekcije previjališta i igračaka te ga ima svaka 

odgojna skupina, vodila se evidencija pranja igračaka 

    

1.1  Rad s roditeljima: 

 

- roditelji su bili informirani o pojavi nekih značajnijih bolesti u skupinama putem 

pisanih obavijesti, vodili su se individualni razgovori s pojedinim roditeljima, 

naročito u vrijeme epidemija 

- provodili su se individualni razgovori s pojedinim roditeljima djece s posebnim 

potrebama u prehrani  

- prikupljena je zdravstvena dokumentacija djeteta kod upisa djeteta u vrtić i 

tijekom godine ako je došlo do promjene u zdravstvenom statusu djeteta, 

provjereno je stanja procijepljenosti sve djece u vrtiću 

- roditeljski sastanci:  

 9. mjesec u jaslicama zajedno s odgojiteljima i psihologinjom  

 12. mjesec 2018. - roditeljski  s pedagoginjom i predstavnikom iz Trakostyan 

toursa za odlazak djece na zimovanje u Ribnicu (Slovenija) 

 12. mjesec 2018. i 4. mjesec 2019. roditeljski s pedagoginjom za odlazak 

predškolske djece u Grad mladih 

 6.mjesec 2019. – roditeljski s pedagoginjom i odgojiteljima koji idu s djecom 

na ljetovanje (Duga uvala) 

 

1.2 Rad s djecom: 

 

- Izvršeno je promatranje i analiza početnog stanja djece u grupama, svakodnevno 

praćenje boravkom u grupi kroz  9. i 10. mjesec  

- Pružena je prva pomoć djeci kada je došlo do ozljede u vrtiću, kontaktirani su 

roditelji kada je bilo težih ozljeda, te je dogovoreno preuzimanje djeteta i vođenje 

u zdravstvenu ustanovu 

 

 Ozljede tijekom pedagoške godine 2018./2019. 

                                                                                                      

Ozljede - vrsta Broj Sanirane u 

Vrtiću 

Lakše 3 3 

Potrebna intervencija izvan 

vrtića 

4 4 

UKUPNO 7 7 

 

 

2.0 Rad s kuhinjskim osobljem: 

 

- Provodi se HACCP sustav svakodnevno, vodi se evidencija i dokumentacija 

kojom se dokazuje provedba, uvedena je evidencija kontrole prisutnosti štetnika, 

evidencija provjere ispravnosti termometara u hladnjacima za sve objekte, zapisi 

čišćenja dostavnog vozila i svaka je osoba koja radi u kuhinji potpisala suglasnost 

o obvezi prijavljivanja bolesti koje se prenose hranom  

- Suradnja s kuharicama i spremačicama koje prevoze hranu u skupine u vezi djece 

s posebnim potrebama u prehrani (rađeni su posebni jelovnici za pojedinu djecu s 

višestrukim i težim nutritivnim alergijama u pisanom obliku, a primjerke su 
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dobivali kuhinja, skupina u kojoj dijete boravi i jedan primjerak je kod 

zdravstvene voditeljice), napravljeni su podlošci (kao tacna) da se odvoji obrok 

djeteta s alergijom kako ne bi došlo do zamjene  

- Korigirali su se standardni jelovnici unutar zadanih namirnica u suradnji s 

glavnom kuharicom da djeca bolje prihvate i pojedu pojedina jela 

- Nabava pribora za rad u kuhinji (profesionalni noževi za meso, pribor za jelo, 

zdjelice za salatu, ocjeđivač agruma) 

 

 

2.1 Rad s djecom : 

 

- Pratilo se konzumiranje i odbijanje pojedinih vrsta hrane i obroka boravakom u 

skupini tijekom objedovanja 

- edukacija o piramidi zdrave prehrane – u 3.mjescu 2019. održano predavanje djeci 

iz skupine Leptirići o piramidi zdrave prehrane (što je piramida zdrave prehrane, 

što bi trebali jesti najviše, a što najmanje, pitalo ih se što oni najviše vole jesti, na 

kraju su svi sudjelovali u izradi zdravog  smoothija od voća koji su donijela djeca 

od kuće) 
 

            

- planirala se jednom tjedno posebna prehrana djece s alergijama i intolerancijom, 

pazilo se da se posebno pripremljena hrana ne razlikuje izgledom puno drugačije 

od standardne (kada je bilo moguće) 

 

2.2 Rad s odgojiteljima: 

 

- Napravljena je anketa za odgojitelje u vezi prehrane na kraju pedagoške godine: 
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Koje načine i korake ste poduzeli kako bi motivirali djecu na isprobavanje 

jela koja ne prihvaćaju? 

- ˝Prepoznavanje određene hrane koja se pojavljuje u dječjim pričama, crtićima... 

Samostalno kreiranje obroka – izrada soka od naranči...˝ 

- ˝Jako puno smo radili na usvajaju zdrave prehrane, svakodnevno razgovarali o 

tome kako je hrana zdrava, za što je zdrava (mišići, kosa, oči), radili zdrave 

smoothije, sokove od dunje, maslačka, bazge, sadili zdrave začine...˝ 

- ˝Da je jelo zdravo, da moraju jesti jer će biti veliki i jaki kao mama/tata.˝ 

- ˝Uveli smo pravilo da svako novo jelo moraju probati.˝ 

- ˝Tako da bi odabrali nešto od hrane što obećaju da će sigurno pojesti – slijedi 

nagrada.˝ 

- ˝Aktivnosti o zdravoj prehrani, pjesme o zdravom voću i povrću, nagrada nakon 

pojedenog jela.˝ 
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Postoji li nešto što bi vam pomoglo u motiviranju djece na postojeće jelovnike?  

- ˝Pripaziti da na jelovniku nije riba s kostima jer to može biti neugodan ishod za 

dijete i odgojitelje.˝ 

- ˝Obogatiti jelovnik eko skupine; naročito doručak s više vrsta namaza, ekoloških s 

udjelom svježeg voća i povrća.˝ 

- ˝Eventualno nekakvi plakati, predstave.˝ 

- ˝Manje eksperimentiranja, čudnih kombinacija i više jela za koja se zna da djeca 

vole.˝ 

- ˝Radionice ˝kuhanja˝ na kojima bi djeca predstavila novo jelo – prikazati sve 

namirnice i načine pripreme istog. Tipa tih namaza, sokova, jednostavnih jela. 

Tko bi ih provodio – zdravstveni voditelj ili nutricionist.˝ 

- ˝Ne postoji – da se ne ubaci sve u zdjelu već da si djeca samostalno ubacuju voće, 

cimet...˝ 

- ˝Djeca često pitaju za jela koja su se jela prije (štrukli, knedli, zapečena 

tjestenina...). Ponekad bi trebalo uvesti i ta jela u jelovnike.˝ 

- ˝Da me vide kako ja jedem.˝  

 

- Iz ankete se vidi da djeca uglavnom dobro prihvaćaju hranu u vrtiću (76% je 

odgovorilo da je djeci sve dobro, a 24% da djeca vole samo neka jela), na pitanje 

je li djecu potrebno dodatno motivirati na nove kombinacije poznatih namirnica – 

odgovoreno je sa 60% ponekad, 24% da, 16% ne, dalje su neki odgojitelji pisali 

koje načine i korake su poduzeli kako bi motivirali djecu na isprobavanje jela koja 

ne prihvaćaju i mogli su napisati postoji li nešto što bi im pomoglo u motiviranju 

djece na postojeće jelovnike 

 

- Poticani su odgojitelji na individualni pristup djeci s posebnostima u prehrani 

(paziti da djeca dobiju odgovarajući obrok, paziti kod proslava rođendana da dijete 

s alergijom dobije slasticu koju smije, prepoznavanje znakova alergijskih reakcija 

i pravovremeno reagiranje). 

 

- Izvršena je edukacija o alergijama kod pojedine djece – na početku pedagoške 

godine i tokom godine kako se pojavljivalo novo oboljenje - upoznati su 

odgojitelji skupina čija djeca imaju neku nutritivnu alergiju na koju je pojedino 

dijete alergično, što sve trebaju paziti, koji lijek imaju u slučaju pojave alergije – 

ako imaju propisanu terapiju, popis svih alergija je u dežurnoj sobi, u kuhinji, a 

svaka skupina gdje je dijete s alergijom ima na vidljivom mjestu zapisano ime 

djeteta i na što je alergično. 

 

 

3.0.  Rad s tehničkom službom: 

 

- provodilo se tokom cijele godine održavanje higijene i nadzor nad higijenskim stanjem 

svih prostorija u vrtiću, koje podrazumijeva redovito mehaničko čišćenje i upotrebu 

dezinfekcijskih sredstava po uputama proizvođača  

- vodi se pisanje evidencijskih lista za održavanje prostora i opreme  koje su proizašle iz 

Planova čišćenja, kojima je definirana dinamika, način i sredstva, svaka spremačica 

vodi svoju evidenciju za SDB i sanitarije, napravljen je postupnik pranja svih 

prostorija u vrtiću te su planovi čišćenja postavljeni u spremištima spremačica 
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- vodi se i provjeravaju evidencijske liste prema HACCP- u – za kuhinju, upotpunili su 

zapisi čišćenja kuhinje i čajne kuhinje gdje je navedena sva oprema i aparati koji se 

koriste 

- uspostavljen je i imenovan HACCP tim 

- vode se evidencijske liste za domare (zapisi održavanja unutarnjih i vanjskih 

prostorija, vodi se evidencija pranja vozila za prijevoz hrane) 

 

U svibnju 2019. je napravljena anketa za tehničko osoblje: 
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Prijedlozi poboljšanja uvjeta rada i međusobnih odnosa: 

 

- poboljšati komunikaciju i planiranje radnih zadataka, točno odrediti vrijeme i osobe za 

koji posao su zadužene, na dnevnoj ili tjednoj bazi 

- više zajedničkog druženja, akcija, dobro bi bilo da se zna tko kome daje naloge 

- više sastanaka sa zdravstvenom voditeljicom gdje bi svi otvoreno iznosili tekuće 

probleme 

 

 

3.1.  Rad s odgojiteljima: 

 

- provodila se edukacija i pratila se provedba protuepidemijskih mjera tijekom 

svakodnevnog  rada s djecom (pravilno pranje ruku, korištenje toaleta, upotreba 

jednokratnih maramica,  korištenje zaštitnih sredstava u svrhu sprečavanja širenja 

moguće zaraze), pojačale su se higijenske mjere u zimskim mjesecima i kod dojave o 

postojanju neke zarazne bolesti u grupi, pratilo se svakodnevno brojno stanje u grupi 

Procjena zadovoljstva kvalitetom 

suradnje sa zdravstvenom 

voditeljicom

0% 0% 0%
8%

92%

U POTPUNOSTI

NEZADOVOLJNA

NEZADOVOLJNA DJELOMIČNO

ZADOVOLJNA

ZADOVOLJNA IZUZETNO

ZADOVOLJNA

Procjena kvalitete međusobne 

komunikacije

0%

15%

38%

8%

38%

U POTPUNOSTI

NEZADOVOLJNA

NEZADOVOLJNA DJELOMIČNO

ZADOVOLJNA

ZADOVOLJNA IZUZETNO

ZADOVOLJNA



20 

 

- održan je aktiv na temu – 10 razloga kada se treba javiti liječniku i stres (11. mjesec 

2018.) u suradnji s patronažnim sestrama Irenom Ban i Martinom Prelčec iz DZ 

Centar, Hercegovačka 109 

- izvršena su mjerenja krvnog tlaka, šećera u krvi i saturacije opskrbljenošću kisikom za 

sve zaposlenike vrtića u suradnji s patronažnim sestrama DZ Centar (I. Ban i M. 

Prelčec), svim zaposlenicima izmjerene vrijednosti su u granicama normale   

 

3.2.  Rad s djecom: 

 

- djecu se kontinuirano poticalo na provođenje protuepidemijskih mjera da ne dođe do 

zaraze (pravilno pranje ruku, korištenje toaleta, upotreba jednokratnih maramica) 

naročito u vrijeme epidemija  

- napravljena je edukacija o piramidi zdrave prehrane – skupina Leptirići (što je 

piramida zdrave prehrane, što bi djeca trebala jesti najviše, a što najmanje, pitalo ih se 

što oni najviše vole jesti, na kraju se radio zdravi smoothie od voća koji su donijela 

djeca od kuće) 

- napravljeno je antropometrijsko mjerenje sve djece u vrtiću osim prve jasličke skupine 

Sunce (tijekom studenog i prosinca 2018.) gdje se vidi da su djeca uglavnom dobro 

uhranjena, nema većih odstupanja 

- provjerena je procijepljenost sve djece u travnju 2019., mali broj djece nema sva 

cjepiva zbog nekakve zdravstvene kontraindikacije, podaci koji su nedostajali o 

procijepljenosti roditeljima je uručena pisana obavijest i tražio se dokaz o provedenom 

cijepljenju 

 

3.3. Rad s roditeljima: 

 

- na prvom roditeljskom sastanku roditelji su upozoreni na važnost prijavljivanja 

nastalih bolesti kod djece i obvezu donošenja ispričnica nakon bolovanja 

- roditelji su obaviješteni putem letka Briga za zdravlje u vrtiću, obavijesti koje su 

pisane na kutiće za roditelji kada je došlo do neke zarazne bolesti u skupini, vodili su 

se individualni razgovori s pojedinim roditeljima u vezi pojeve bolesti kod djeteta 

(akutne ili kronične) 
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4. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD 
 
Period prilagodbe 

 
Neposredno prije početka pedagoške godine odgojitelji su upoznati s razvojnim 

specifičnostima svakog novog djeteta od strane psihologinje i logopedinje, po potrebi i 

zdravstvene voditeljice. Ove informacije odgojiteljima su važne za pripremu početka 

pedagoške godine i što kvalitetniju pripremu perioda prilagodbe (psihofizičke osobine 

karakteristične za dob, priprema poticajnog materijalnog okruženja, razvojne specifičnosti i 

potrebe pojedine djece). 

 

Odgojitelji novih skupina su u suradnji s psihologinjom isplanirali i osmislili igraonicu za 

novoupisanu djecu i roditelje. Igraonica je trajala dva dana (3. i 4. rujna 2018. godine) u 

vremenu od 9:00 do 11:00 sati. Prvi dio vremena organizirano je druženje i igra djece, 

roditelja i oba odgojitelja u sobi dnevnog boravka, a drugi dio na prostoru dječjeg igrališta.  

 

Ciljevi igraonice 

1. upoznavanje roditelja i odgojitelja 

2. razmjena informacija o djetetu kao temelj stvaranja povjerenja  

     između roditelja i odgojitelja 

3. upoznavanje djeteta s odgojiteljima 

4. upoznavanje djeteta s unutarnjim (soba) i vanjskim (dvorište) prostorom 

5. uspostavljanje prvog kontakta odgojitelja i djeteta u prisutnosti roditelja 

 

Na ovaj način pokušao se olakšati period prilagodbe djeci i roditeljima, te roditeljima 

omogućiti uvid u organizaciju rada vrtića. 
 

U skupinama u kojima je održana igraonica roditelji su na prvom roditeljskom sastanku 

ispunili „Upitnik za roditelje o prilagodbi djece na jaslice/vrtić“. Upitnik je ispunilo 35 

roditelja. 

 

SKUPINA BROJ ANKETA 

Sunce 11 

Pande 8 

Leptirići 3 

Mace 3 

Ljubičice 4 

Tratinčice 1 

Pčelice 5 

UKUPNO 35 

 

 

Analizom Upitnika dobiveni su sljedeći pokazatelji: 

 

Na igraonici je s djetetom boravilo 26 anketiranih roditelja (74%).  

 Tijekom boravka u igraonici roditelji su se osjećali izrazito ugodno (6,88), sigurno i 

opušteno (6,85). Procjene su vršene na skali od 7 stupnjeva.  
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Usporedbom podataka s prošlom pedagoškom godinom vidljivo je da se ove godine roditelji 

na igraonici osjećaju još ugodnije, sigurnije i opuštenije. 

 

 
 

 Boravak roditelja u igraonici zajedno s djetetom omogućio je roditeljima najbolje 

upoznavanje odgojiteljica (4,6) a potom i uočavanje vlastitog djeteta u kontekstu 

vrtića (4,5). Igraonica je bila vrlo dobra prilika za upoznavanje ritma života u vrtiću 

(4,4) i drugih roditelja (3,8). Procjene su vršene na skali od 5 stupnjeva. 
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Uspoređujući podatake s prošlom pedagoškom godinom vidljivo je da su ove godine 

roditelji na igraonici imali mogućnost boljeg upoznavanja gotovo svih segmenata. Razlika 

je u upoznavanju odgojiteljica i stjecanja uvida u svoje dijete u kontekstu vrtića te 

upoznavanje ritma života u vrtiću. Što se tiče upoznavanju drugih roditelja ove godine se 

roditelji u nešto manjoj mjeri upoznaju s drugim roditeljima. Tome možda pridonosi i 

činjenica da se neki roditelji poznaju i od ranije pa nisu imali preveliku potrebu za 

upoznavanje s drugima ili su više usmjereni na svoje dijete što je i primarni cilj igraonice 

na početku pedagoške godine. 

 

 
 

Temeljem dobivenih podataka može se zaključiti da je priprema za prilagodbu djece odnosno 

Igraonica za djecu i roditelje provedena izrazito uspješno i da su ostvareni ciljevi igraonice. 
 

Tijekom rujna na roditeljskim sastancima u novim skupinama uz odgojitelje bila je prisutna i 

psihologinja. S roditeljima je razgovarano o njihovom viđenju prilagodbe djeteta na 

jaslice/vrtić, o strahovima i brigama koje su imali prije dolaska u vrtić i kako se osjećaju sada. 

Analizom upitnika i razgovora s roditeljima, odgovori o brigama i strahovima grupirani su u 

nekoliko kategorija: 
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KATEGORIJA  FREKVENCIJA 

1. prilagodba i odvajanje od roditelja 

 koliko dugo će trajati prilagodba i kako će teći prilagodba 

 kako će se odjeca dvajati od roditelja i snaći se bez njih 

 kako će dijete prihvatiti odgojitelje 

 kakve će biti reakcije djeteta 

 hoće li se dijete osjećati napušteno, hoće li mu biti stresno 

17 

2. socijalizacija i ponašanje djeteta 

 hoće li ga druga djeca prihvatiti i on njih 

 kako će se uklopiti u igru 

 hoće li prihvatiti odgojiteljice (nepoznate osobe) 

 hoće li surađivati s odgojiteljicama 

 hoće li dolaziti u vrtić s osmjehom 

 hoće li ekstrovertiranost prerasti u sramežljivost 

9 

3. ritam vrtića i potrebe djeteta 

 kako i koliko će jesti  

 kako će zaspati/spavati 

7 

4. ništa me ne brine 

 ništa me ne brine – imama povjerenje u odgojitelje, osjećam se kao 

kod kuće 

 ništa me ne brine – dijete je već bilo u drugom vrtiću pa imamao 

iskustvo ili je starije dijete bilo u vrtiću 

7 

4. zdravlje i sigurnost djeteta  

 hoće li često biti bolesno 

 strah me je da nešto ne proguta (jer sve stavlja u usta) 

 brinu me ljuljačke u dvorištu 

 dijete ne hoda samostalno (hoće li pasti, ozlijediti se, biti 

pregaženo)  

 moje je dijete sitno, kako će u grupi sa starijom i većom djecom 

5 

 

Na sastanku je roditeljima dana povratna informacija o snalaženju djece u jaslicama i vrtiću 

prvih dana. Razgovarano je o „sitnicama“ koje će pomoći djetetu da se što lakše i brže 

prilagode. Stavljen je naglasak na suradnju i partnerstvo roditelja i odgojitelja, a u interesu 

djeteta. Iako zabrinuti, roditelji pozitivno razmišljaju te se nadaju brzoj i lakoj prilagodbi svog 

djeteta na jaslice/vrtić. Imaju potpuno povjerenje u odgojitelje kao stručnjake i osobe. 
  

Izjave roditelja o prilagodbi djece:  

 Odgojiteljice su jako drage i ugodne. Svaka im čast. 

 Za sada sve pohvale odgojiteljicama, vrtiću i mom djetetu! Vidim pozitivnu promjenu 

na njemu, a tete su tople, pune razmijevanja i pristupačne! 

 Vrlo zadovoljna cijelim timom vrtića. 

 Jako ugodna atmosfera, drage odgojiteljice, s potpunim povjerenjem smo ostavili 

dijete u vrtiću. 

 Svaka pohvala za organizaciju, profesionalnost i smirenost odgojiteljica. Uz njih je 

prilagodba lakše tekla i za dijete i za nas roditelje . 

 Hvala tetama Katarini i Vlatki na divnoj atmosferi i laganom prijelazu u novi život u 

vrtiću za L. 

 Jako nam se sviđa podrška odgojiteljica u procesu prilagodbe vrtiću. 

 Svi se jako trude i hvala vam na tome. 
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U vrtić je upisano 91 novo dijete. Praćenjem prilagodbe tijekom godine uočeno je da se 

većina djece lako prilagodila na jaslice/vrtić (67%). Težu prilagodbu imalo je 18%, a vrlo 

tešku prilagodbu 5% djece. Za 8% djece prilagodba je u tijeku zbog raznih razloga 

(neredovitost pohađanja vrtića, upis u vrtić tijekom proljeća, nedolazak ili odustajanje od 

pohađanja vrtića). 
 

 
 

 

Svake godine dio djece mijenja skupinu na zahtjev roditelja, radi promjene objekta, prelaska u 

posebne programe (jezični programi, Montessori program ili program za održivi razvoj) ili 

radi premještanja u drugu skupinu iz opravdanih organizacijskih potreba vrtića (npr. spajanja 

skupina). Ove godine skupinu je promijenilo 65 djece. Prema procjeni odgojitelja, prilagodbe 

djece premještene u druge skupine bile su uglavnom lake (88%). Osmero djece imalo je težu 

prilagodbu u novoj skupini (12%), a vrlo tešku prilagodbu nije imalo niti jedno dijete. Lakoj 

prilagodbi djece na promjenu skupine doprinosi međusobno poznavanje djece i odgojitelja iz 

različitih skupina, iskustvo odgojitelja, te dobra priprema djece od strane roditelja. 

 

 
 

 

69% 

18% 

5% 
8% 

Težina prilagodbe 2018./2019. 

laka 

teža 

vrlo teška 

ostalo 

88% 

12% 0% 

Težina ponovnih prilagodbi 2018./2019.  

laka 

teža 

vrlo teška 
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Zaključno: Djeca se u velikoj mjeri vrtiću prilagođavaju s lakoćom bez obzira radili li se o 

djeci koja prvi put dolaze u vrtić ili mijenjaju skupinu.  

 

TEŽINA  

PRILAGODBE 

NOVA  

DJECA (%)  

PONOVNE  

PRILAGODBE (%) 

UKUPNO 

(%) 

laka 69 88 77 

teža 18 12 15 

vrlo teška 5 0 3 

ostalo 8 0 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77% 

15% 

3% 5% 

Težina prilagodbe djece - ukupno 
2018./2019. 

laka 

teža 

vrlo teška 

ostalo 
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ANALIZA UPISA I ISPISA tijekom pedagoške godine 2018. – 2019. 

 

Upisana djeca – stanje 3. 9. 2018. 

 

Centralni objekt  - Pavlinovićeva 8 

Skupina Broj djece 

Ptičice (jaslice 1 – 2 g.) 13 

Leptirići (jaslice 1 – 2 g.) 21 

Mace  (jaslice 2 – 3 g.) 22 

Žabice  (vrtić 3 – 4 g.) 22 

Sovice  (vrtić 3 – 4 g.) 21 

Pande  (vrtić 4 – 5 g.) 17 

Patkice (vrtić 4 – 5 g.) 20 

Sunce (5 – 6 g.) 27 

Runolist (montessori program 3 – 6 g.) 22 

Cvjetići (rano učenje engleskogjezika) 21 

Zvjezdice (rano učenje njemačkog jezika) 12 

Područni objekt – Matoševa 7 

Ljubičica (jaslice 2 – 3 g.) 9 

Tratinčica (vrtić 3 – 4 g.) 12 

Maslačak (vrtić 4 – 5 g.) 11 

Suncokret (rano učenje njemačkog jezika) 16 

Područni objekt – Ivana Gorana Kovačića 31 

Pčelice (jaslice 2 – 3 g.) 6 

Ježići (vrtić 3 – 4 g.) 10 

Jabuka (program za održivi razvoj) 14 

Bubamare (vrtić 4 – 6 g.) 20 

UKUPNO 312 

  

Sobe dnevnog boravka u područnim objektima su ispod optimalne kvadrature pa je i broj 

djece u tim skupinama manji. Na početku pedagoške godine u pojedinim skupinama je ostalo 

slobodnih mjesta za upis. Na slobodna mjesta su upisivana djeca tijekom cijele pedagoške 

godine. 

 

 

Program predškole od 1. 10. 2018. – 31. 5. 2019. 

 

Djeca su integrirana u redovne skupine. 

 

Centralni objekt  - Pavlinovićeva 8 

Skupina Broj djece 

Patkice 2 

Područni objekt – Matoševa 7 

Maslačak 1 

Područni objekt – Ivana Gorana Kovačića 31 

Bubamare 6 + 7 iz Dječjeg doma Zagreb 

UKUPNO 16 
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Upisi tijekom pedagoške godine  

 

 

Centralni objekt  Pavlinovićeva 8 

Datum upisa Broj upisane djece Skupina u koju je dijete upisano 

1. 9. 2018. 2 1 x montessori jaslice 

1 x skupina za rano učenje engleskog jezika 

2. 9. 2018. 1 montessori 

1.12. 2018.  srednja vrtić 

3.12. 2018. 1 skupina za rano učenje engleskog jezika 

4. 2. 2019. 1 Jaslice mlađa 

4. 3. 2019. 1 Jaslice srednja 

11. 3. 2019. 1 skupina za rano učenje engleskog jezika 

Područni objekt  Matoševa 7 

1. 9. 2018. 1 Vrtić srednja 

15. 9. 2018. 1 Vrtić starija 

1. 10. 2018. 1 Jaslice starija 

13. 11. 2018. 1 Jaslice starija 

21. 1. 2019. 2 1 x vrtić starija 

1 x vrtić srednja 

19. 2. 2019. 1 Vrtić srednja 

Područni objekt  I. G. Kovačića 31 

1. 9. 2018. 2 1 x eko program 

1 x jaslice mješovita 

2. 9. 2018. 1 vrtić starija 

2. 10. 2018. 1 jaslice mješovita 

5. 11. 2018. 1 Eko program 

UKUPNO 19 

 

Ispisi tijekom pedagoške godine  

 

Centralni objekt  Pavlinovićeva 8 

Datum ispisa Broj ispisane djece Razlog ispisa 

14. 9. 2018. 1 status majke odgojiteljice 

28. 9. 2018. 1 prelazak u drugi vrtić 

30. 9. 2018. 2 preseljenje u drugu državu 

31. 10. 2018. 1 status majke odgojiteljice 

31. 12. 2018. 4 3 x preseljenje u drugi grad 

1 x prestanak potrebe za vrtićem 

20. 5. 2019. 1 status majke odgojiteljice 

Područni objekt Matoševa 7 

30. 9. 2018. 2 prelazak u drugi vrtić 

31. 12. 2018. 1 preseljenje u drugu državu 

Područni objekt Ivana Gorana Kovačića 31 

31. 12. 2018. 1 preseljenje 

22. 3. 3019. 1 status majke odgojiteljice 

UKUPNO 15 
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ANALIZA UPISA U PRIJELAZNOM ROKU  
 

Ove pedagoške godine je  tzv. „0 – ti“ upisni krug za premještaj djece za pedagošku godinu 

2019./2020. otvoren 13. ožujka 2019. Predaja zahtjeva je trajala do 27. ožujka 2019.                   

Od 28. 3. – 5. 4. 2019. je trajala obrada zahtjeva. Zahtjevi za prijelaz su se predavali u 

matičnom vrtiću. U našem vrtiću nije vbilo zahtjeva za prijelaz. Za naš vrtić je predano 4 

zahtjeva. Nakon predaje zahtjeva održani su inicijalni razgovori i sastanak Komisije za upis. 

Svi zahtjevi su prihvaćeni. Objava rezultata je bila 8. travnja 2019. 

 

Zahtjevi predani za naš vrtić 

 

Dijete Dob Vrtić iz kojeg dolazi Status 

M. Ž. vrtić DV Grigor Vitez prihvaćen 

A. P. vrtić DV Različak prihvaćen 

K. K. vrtić DV Radost prihvaćen 

K. K. jaslice DV Radost prihvaćen 

 

Nakon prijelaznog upisnog roka provedena je anketa među roditeljima djece upisane u naš 

vrtić u vezi prijelaza u postojeće posebne programe. Također, roditelji su imali mogućnost 

predaje zahtjeva za prijelaz iz jednog objekta u drugi.  

 

Zahtjevi za prijelaz unutar vrtića 

 

Program Broj zahtjeva 

Iz Pavlinovićeve u Matoševu 1 

Iz Pavlinovićeve u I. G. Kovačića 1 

Montessori (3 - 6) 4 

Program za rano učenje njemačkog jezika – centralni objekt 2 

Program za rano učenje njemačkog jezika – Matoševa 7 7 

Program za rano učenje engleskog jezika 3 

Program za održivi razvoj 1 

Redovni program – Matoševa 7 1 

UKUPNO 20 

 

Zahtjev za prijelaz iz Pavlinovićeve u Matoševu je odbijen jer je dijete mlađe jasličke dobi te 

u objektu nema adekvatnih uvjeta. Zahtjev će biti prihvaćen sljedeće pedagoške godine. 

Odbijena su dva zahtjeva za prelazak u program učenja njemačkog jezika. Jedno dijete je 

premalo a drugo ima teškoće u govorno jezičnom razvoju te bi boravak u skupini mogao 

nepovoljno djelovati na dijete što se tiče razvoja materinskog jezika. Ostali zahtjevi su 

prihvaćeni. 

 

ANALIZA redovnog upisnog roka upisa za pedagošku godinu 2018. – 2019.  

 

Predaja zahtjeva je trajala od 6. – 15. svibnja 2019. Predana su 82 zahtjeva u roku. Izvan roka 

nije bilo zahtejva. Do 23. svibnja je trajala obrada zahtjeva u odabranom vrtiću, tj. A lista.  

Održani su inicijalni razgovori  sa svim roditeljima i djecom, osim onima čija djeca ne 

navršavaju godinu dana do 31. 8. 2018. Od 23. svibnja je otvorena je B lista za obradu 

zahtjeva u sljedećem dječjem vrtiću po izboru. Na B listi su bila 3 zahtjeva za naš vrtić, od 

toga za dvoje djece koja ne navršavaju godinu dana do 31. 8. 2019. te su zahtjevi odbijeni i 
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jedan zahtjev za dijete od dvije godine koji je odbijen jer su grupe te dobi popunujene u 

prvom upisnom krugu.  

 

Pregled zahtjeva  

 

Godinja rođenja Broj zahtjeva Program 

2018. premladi 6 Redovni program 

2018. 16 Redovni program 

2017. 21 Redovni program 

2017. 7 Montessori jaslice 

2016. 15 Redovni program 

2016. 3 Montessori jaslice 

2015. 1 Redovni program 

2015. 1 Montessori 

2015. 1 Program za rano učenje njemačkog jezika 

2015. 1 Program za održivi razvoj 

2014. 1 Program za rano učenje engleskog jezika 

2013. 4 Redovni program 

2013. 1 Montessori 

2012. 4 Program predškole 

UKUPNO 82 

 

Nakon predaje zahtjeva i provedenih inicijalnih razgovora održan je sastanak Komisije za 

upis. Prije obrade pristiglih zahtjeva premještena su postojeća djeca po skupinama kako bi se 

oslobodila mjesta za novu djecu. Na temelju pregledanih zahtjeva i održanih inicijalnih 

razgovora napravljena je obrada pristiglih zahtjeva. Odbijeni su zahtjevi za djecu koja ne 

navršavaju godinu dana do 31. 8. 2019., dva zahtjeva za djecu čija majka imaju status majke 

odgojiteljice i dva zahtjeva za djecu čija majka koristi produljeni roditeljski dopust.  
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Rad na bitnim zadaćama 

 

1.Poticajno okruženje – unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića uz dokumentiranje 

odgojno –obrazovnog rada 

 

2. Planiranje i boravak djece na zraku uz dokumentiranje provedenih aktivnosti 

 

Ove pedagoške godine odgojno-obrazovni rad bio je usmjeren na stvaranje poticajnog i 

kvalietetnog okruženja unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića kao i na nastavak rada na 

dokumentiranju aktivnosti prilikom boravka djece na zraku. Proces prikupljanja 

dokumentacije provodio  se u svim jasličkim i vrtićkim skupinama. Dokumentiranje u 

odgojno-obrazovnom procesu ima trostruku namjenu: procjena postignuća i kompetencija 

djece, oblikovanje kurikuluma te partnerstvo s roditeljima i komunikacija sa širom socijalnom 

zajednicom. 

Odgojno- obrazovni proces organiziran je oko ciljeva usmjerenih prema osiguranju dobrobiti 

za dijete te izgradnju osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Važno mjesto pri 

tome daje se planiranju uvjeta (okruženja) za održavanje različitih odgojno-obrazovnih 

aktivnosti i stjecanje raznovrsnih odgojno-obrazovnih i socijalnih iskustava djece, koja će im 

pomoći u razvoju ishodišnih kompetencija. 

U kontekstu ostvarivanja postavljenih ciljeva osnovna je namjera bila oblikovanje i stvaranje 

stimulativnog, zanimljivog, raznolikog i privlačnog okruženja koje će odgovarati potrebama i 

i interesima djece te omogućavati brojne interakcije s osobama (djecom, odgojiteljima, 

roditeljima i drugim odraslim osobama) i predmetima. Posebna pažnja usmjerena je na 

kreiranje sigurnog i poticajnog okruženja za razvijanje svih djetetovih sposobnosti za učenje i 

njegovu samostalnost. Dobrobit djeteta i doprinos kvaliteti njegova života, rasta, razvoja 

svrha je djelovanja svih izravnih i neizravnih sudionika odgoja o obrazovanja. 

Rad s odgojiteljima odvijao se putem internog stručnog usavršavanja: mjesečni radni 

dogovori za planiranje  uz timsko planiranje kroz radne grupe (3 sastanka) s temama iz 

područja kompetencija  te individualne konzultacije.  

 

 

             Radni dogovori za planiranje 

BROJ 

ODGOJITELJA 
- odgojitelji svih dobnih skupina 

NAČIN RADA - 1 x dvomjesečno u 3 skupine (jasličke skupine, vrtićke 

skupine iz centralnog objekta, vrtićke skupine iz područnih 

objekata) 

ZADAĆA - Dogovaranje, promišljanje, predlaganje aktivnosti s 

naglaskom na kvalitetu poticajnog okruženja – unutarnjeg 

i vanjskog prostora vrtića 

- Analiza prikupljene dokumentacije 

AKTIVNOSTI 

 
- Planiranje i oblikovanje poticajnog okruženja (unutarnjeg i 

vanjskog prostora vrtića) za održavanje različitih odgojno-

obrazovnih aktivnosti i stjecanje raznovrsnih iskustava djece 

- Strukturiranje aktivnosti s ciljem poticanja cjelovitog razvoja 

djeteta te stjecanju različitih kompetencija i znanja (fizičkog, 

socijalnog, logičkog) 

- Stvaranje stimulativnog okruženja koje omogućuje slobodu 
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izbora sadržaja vlastitih aktivnosti, partnera, istraživanja, 

učenja na smislen i svrhovit način za dijete 

- Organizacija prostora koja je funkcionalna te usmjerena na 

komunikaciju i interakciju s prostorom, materijalima, drugom 

djecom i odraslima (promišljanje o funkcionalnosti i estetici 

centara aktivnosti i poticaja u okruženju te pravovremena 

izmjena i dopuna centara i sredstava) – oformljavanje centara 

aktivnosti prema kompetencijama  

- Poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava 

sve djece -  aktivnostima za uključivanje i socijalizaciju djece 

s teškoćama u razvoju u život i rad ustanove 

ISHODI  

U ODNOSU NA 

DIJETE 

- Razvoj dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštva 

- Istraživanje, jačanje i razvijanje kompetencija 

- Stjecanje i razvoj vještina spoznavanja (povezivanja sadržaja, 

logičkog mišljenja, argumentiranja, zaključivanja i rješavanja 

problema) 

- Kreativno stvaranje i izražavanje kroz bogatu ponudu 

različitih poticaja iz okruženja unutarnjeg i vanjskog prostora 

vrtića  

- Osnaživanje inicijativa djece i njihove poduzetnosti kroz 

različite izražajne medije (glazba, pokret, dramatizacije, 

likovni izričaj) 

- Sposobnost odgovornog ponašanja u okruženju (prirodnom i 

materijalnom) – briga za sebe, druge okoliš te briga o 

očuvanju stvari iz svakodnevnog okruženja (didaktika i drugi 

različiti materijali i pomagala)  

ISHODI  

U ODNOSU NA 

ODGOJITELJE 

- Osvještavanje važnosti planiranja bogatog i zanimljivog 

poticajnog okruženja unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića za 

cjeloviti razvoj i napredak djece 

- Implementacija novih ideja i pristupa za provedbu raznovrsnih 

aktivnosti za poticanje kompetencijskih vještina i znanja 

- Poticanje profesionalnih i kreativnih potencijala u planiranju i 

osiguravanju  poticajnog okruženja  

- Osnaživanje i osposobljavanje za aktivno promišljanje vlastite 

odgojno-obrazovne prakse te razvijanje refleksivne prakse 

- Razvijanje osobne odgovornosti za cjelovito djelovanje na 

dijete u svim interakcijama (pružanje podrške, pomoći, 

informacija, povratnih informacija, dogovaranje – na svim 

razinama svog profesionalnog djelovanja) 

- Razvijanje odgovornosti u osobnom i timskom radu u odnosu 

na radnu ulogu/poslove na dobrobit djeteta i na cjelokupan rad 

i ozračje vrtića 

- Pronalaženje forme za što bolje i funkcionalnije 

dokumentiranje i vođenje pedagoške dokumentacije 
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Odgojiteljima je bila ponuđena anketa kojom se željelo dodatno osvijestiti važnost 

dokumentiranja u cilju podizanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa  s naglaskom na dvije 

postavljene zadaće. 

Obradom anketnih listića dobiveni su sljedeći podatci: 

U anketiranju je sudjelovalo 36 odgojiteljica. Vrste pitanja su: pitanja s ponuđenim 

odgovorima, da/ne pitanja i otvorena pitanja. 

Na pitanje što je to poticajno okruženje ponuđeni odgovori bili su: a) prostor u kojem se 

odvija odgojno – obrazovni rad, b) materijalni kontekst (didaktika, sredstva, poticaji), c) 

socijalni kontekst ( odnosi dijete – dijete, dijete – odgojitelj, odgojitelj – stručni suradnici/ 

djelatnici vrtića, odgojitelji – roditelji) i d) postupci odgojitelja. Također je pod slovom e) 

data mogućnost da sami ponude odgovor. Od 34 odgojitelja njih 29 (85%) je zaokružilo sve 

ponuđene odgovore ili su pod opciju e) napisali kako smatraju da je sve od navedenog 

poticajno okruženje. Tri odgojiteljice (9%) smatraju da  poticajno okruženje čini prostor, 

materijalni i socijalni kontekst (odgovori a,b,c). Jedna odgojiteljica je isključila prostor i 

postupke odgojitelja kao segmente poticajnog okruženja te smatra kako ga čine materijalni i 

socijalni kontekst. Također jedna odgojiteljica kao segmente poticajnog okruženja navodi 

prostor i materijlni kontekst te pritom izostavlja socijalni kontekst te postupke odgojitelja. 

 

 

 

TEŠKOĆE - Potrebno dodatno promišljati o međusobnoj povezanosti 

pojedinih segmenata poticajnog okruženja te dodatno jačati i 

osvještavati odgojitelje o svrhovitosti i učincima njihovih 

intervencija na stvaranje takvog okruženja 

- Posvetiti pažnju osvještavanju stavova odgojitelja pri 

stvaranju pozitivnog ozračja   

ZAKLJUČAK - Razmjenom iskustva i analizom dokumentiranih aktivnosti 

osvještavala se važnost planiranja i  kontinuiranog 

promišljanja o razini kvalitete poticajnog okruženja te 

načinima postizanja i unapređenja iste radi stvaranja 

kvalitetnijih uvjeta za postizanje razvoja odgojno-obrazovnog 

rada i prakse. 

- Unutarnje i vanjsko okruženje mora biti svrsishodno odnosno 

pažljivo organizirano i u funkciji djeteta.  Važno je stoga 

osigurati djeci mogućnost da istražuju svoju okolinu i u 

interakciji s okruženjem preuzmu aktivnu ulogu u procesu 

stjecanja novih znanja i iskustava.  Pouzdan socijalni odnos 

koji dijete formira s odgojiteljem omogućuje mu spontanost, 

kreativnost i učinkovito istraživanje okoline koje se reflektira 

na kvalitetu igre. Poticajno okruženje stimulativno djeluje na 

dječju samoinicijativnost, razvija samopouzdanje i omogućava 

svakom djetetu razvoj u skladu s osobnim potencijalima.  

- Postupno unošenje promjena u fizičko i organizacijsko 

okruženje i zajednička refleksija o njihovom djelovanju 

donosi promjene u proces odgoja i obrazovanja, način 

postupanja prema djeci i odraslima mijenjajući malo-pomalo 

kulturu ustanove. 
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U kolikoj mjeri poticajno okruženje utječe na razvoj djeteta? 

 

 

  
Obrazloženje: 

 

Prema skali od 1-5 odgojitelji su procjenjivali u kolikoj mjeri poticajno okruženje utječe na 

razvoj djeteta. Pritom na ponuđeni odgovor kako poticajno okruženje pruža mogućnost za 

istraživanje i eksperimentiranje 94% odgojitelja potvrđuje da izrazito potiče. Na ponuđeni 

odgovor kako poticajno okruženje pruža mogućnost manipulacije prirodnim sredstvima i 

materijalima 94% odgojitelja se izrazito slaže s navedenom tvrdnjom. Na ponuđeni odgovor 

kako poticajno okruženje potiče komunikaciju i interakciju  94% odgojitelja potvrđuje da 

izrazito potiče. Na ponuđeni odgovor da poticajno okruženje pruža mogućnost odabira 

aktivnosti i materijala 97% odgojitelja se izrazito slaže s navedenom tvrdnjom. 
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             Radni dogovori za planiranje 

BROJ 

ODGOJITELJA 
- odgojitelji svih dobnih skupina 

NAČIN RADA - 1 x dvomjesečno u 3 skupine (jasličke skupine, vrtićke 

skupine iz centralnog objekta, vrtićke skupine iz područnih 

objekata) 

ZADAĆA - Dogovaranje, promišljanje, predlaganje aktivnosti s 

naglaskom na aktivnosti prilikom boravka djece na zarku 

- Analiza prikupljene dokumentacije 

AKTIVNOSTI 

JASLIČKE 

SKUPINE 

- Korištenje sprava na dvorištu (ljuljačka, patkica na opruzi, 

vrtuljak, toboggan, vozila) 

- Igre loptom 

- Igre vodom u bazenima 

- Igre pijeskom 

- Promatranje prirodnih promjena sa smjenom godišnjih doba - 

vjetar puše, lišće pada (podizanje lišća s tla, skupljenje u 

kutiju); ptice (način letenja i glasanja); blato, lokva, trava; 

uočavati tragove u snijegu, loviti pahuljice, praviti grude i 

snjegoviće; voćke i cvijeće u cvatu 

- Pokretene igre s pjevanjem 

ISHODI  

U ODNOSU NA 

DIJETE 

- Usavršavanje svih oblika prirodnog kretanja (posebno 

hodanje) 

- Razvoj ravnoteže (sjedenje, hodanje, stajanje) 

- Usavršavanje dohvata i baratanje predmetima (lopta, kantica, 

lopatica – zagrabiti, prosipati, puniti) 

- Penjanje i spuštanje s malog tobogana (sprave) 

- Usmjeravanje pozornosti na događaje i predmete zanimljive 

djeci 

- Sposobnost uočavanja veza i odnosa među stvarima i  

pojavama (imenovanje prirodnih pojava – vjetar, sunce, kiša, 

snijeg) 

- Jačanje socijalnih kompetencija – dijeljenje igračaka, 

pomaganje, zajednička igra 

 

ISHODI  

U ODNOSU NA 

ODGOJITELJE 

- Osvještavanje važnosti planiranja aktivnosti prilikom boravka 

djece na zraku prema razvojnim zadaćama 

- Implementacija novih ideja i pristupa za provedbu aktivnosti 

na zraku 

- Pronalaženje forme za što bolje i funkcionalnije 

dokumentiranje i vođenje pedagoške dokumentacije 
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ZAKLJUČAK - Razmjenom iskustva i analizom dokumentiranih aktivnosti 

osvještavala se važnost planiranja i provedbi takvih aktivnosti 

za cjelokupni psihofizički razvoj djece 

AKTIVNOSTI 

VRTIĆKE 

SKUPINE 

- Trčanje, penjanje, preskakivanje prepreka, skakanje, 

provlačenje, obilaženje 

- Slobodne igre na dvorištu:  

    - igre vodom: plivati/tonuti, prelijevanje iz posude u    

posudu, utrka brodića (puhanje) 

    - igre pijeskom  

    - sprave i vozila (penjanje, spuštanje) 

    - igre u snijegu 

    - igre loptom 

    - crtanje, dramatizacije 

    - pokretne igre s pjevanjem 

- Šetnje okolicom vrtića (šumom, parkom, dvorištem) 

- Promatranje prirodnih promjena sa smjenom godišnjih doba 

(biljni i životinjski svijet) 

 

 

ISHODI  

U ODNOSU NA 

DIJETE 

 

- Istraživanje mogućnosti vlastitog tijela kroz igru i pokret 

- Razvijanje ravnoteže kod različitih oblika kretanja 

- Usavršavanje stečenih motoričkih vještina (pokretne igre, igre 

oponašanja, na spravama) 

- Jačanje socijalnih vještina – spremnost na zajedničku igru, 

dogovor i suradnju 

- Samostalnost djeteta u uočavanju i izbjegavanju opasnih 

situacija (prolaz ispod ljuljački) 

- Sposobnost uočavanja veza i odnosa među stvarima i 

pojavama (opisivanje promjena u prirodi i vremenu – dijelovi 

biljke, praćenje razvoja biljke, utjecaj prirodnih čimbenika na 

rast – voda,, sunce, svjetlost; vrste tla/pijesak/zemlja za 

cvijeće; kukci) 

- Stjecanje različitih mogućnosti baratanjem, isprobavanjem, 

kombiniranjem različitih predmeta i materijala radi 

ostvarivanja neke ideje (s vodom, pijeskom, neoblikovanim 

materijalom) – aktivno-istraživački odnos prema okolini svim 

osjetilima 

- Razvijanje ekološke svijesti te usvajanje pravilnih stajališta 

prema biljnom i životinjskom svijetu (koš za smeće, briga o 

cvijeću i sadnicama) 

ISHODI  

U ODNOSU NA 

ODGOJITELJA 

 

- Osvještavanje važnosti planiranja aktivnosti prilikom boravka 

djece na zraku prema razvojnim zadaćama 

- Implementacija novih ideja i pristupa za provedbu aktivnosti 

na zraku 

- Pronalaženje forme za što bolje i funkcionalnije 

dokumentiranje i vođenje pedagoške dokumentacije 
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TEŠKOĆE - Analizom prikupljene dokumentacije i uvidom u pedagošku 

dokumentaciju skupine uočeno je da ponekad jedno ne prati 

drugo odnosno da je ponekad kod pojedinih odgojitelja 

potrebno konkretizirati i osvjestiti važnost planiranja 

aktivnosti na zraku te istovremeno kvalitetno voditi dnevne 

zabilješke o provedenim aktivnostima. Za naredni period 

potrebno je nastaviti dodatnu pažnju posvećivati tome uz 

konkretizaciju aktivnosti. 

ZAKLJUČAK - Razmjenom iskustva i analizom dokumentiranih aktivnosti 

osvještavala se važnost planiranja i provedbi takvih aktivnosti 

za cjelokupni psihofizički razvoj djece. 

- Boravak na zraku od iznimne je važnosti za djetetov 

cjelokupan razvoj. Tjelesna aktivnost jedan je od 

najpogodnijih načina za postizanje opuštenog stanja 

organizma. Igra na otvorenom pruža djeci priliku da odrastaju 

bolje usklađeni s vlastitim tjelesnim potrebama. Dječja igra je 

raznovrsnija u prirodnom i otvorenom prostoru, pogoduje 

rastu kreativnosti i povezanosti s drugom djecom. 

- Igra na otvorenom omogućava djeci da odrastaju bolje 

usklađeni s vlastitim tjelesnim potrebama. U igri na 

otvorenom, timskim igrama loptom, na penjalicama i 

ljuljačkama, u pješčanicima i na travnjaku djeca se oslobađaju 

viška energije, upoznaju svoje tijelo, njegove granice, 

mogućnosti i sposobnosti. Dječja igra je raznovrsnija na 

otvorenom prirodnom prostoru, a njezin učinak važan je za 

cjelokupni dječji razvoj te uspostavljanje boljih socijalnih 

vještina. 

- Prirodno, vanjsko okruženje pruža mogućnost proširenja 

odgojno-obrazovnog rada usmjerenog na očuvanje prirode, 

okoliša i održivog razvoja. 
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Obradom anketnih listića dobiveni su sljedeći podatci: 

 

 
 

Anketa je pokazala kako 91% odgojitelja dokumentira dječje aktivnosti dok ih 9% to čini 

ponekad.  

U obrazloženjima zašto samo ponekad dokumentiraju aktivnosti odgojiteljice navode kako 

više pišu u knjigu pedagoške dokumentacije, sudjeluju u aktivnosti (pomaganjem, 

motiviranjem) ili se jednostavno ponekad ne sjete dokumentirati ostalim načinima. 

 

Jeste li dokumentirali aktivnosti prilikom boravka djece na zraku? 

 

 
 

Na postavljeno pitanje „Jeste li dokumentirali aktivnosti prilikom boravka djeca na zraku?“ 

obrađeni podatci pokazuju kako 83% odgojitelja dokumentira aktivnosti na zraku dok 17% 

odgojitelja ponekad dokumentira takve aktivnosti. 

Obrazloženja za ˝ponekad˝:  

˝Kada sam procijenila da je potrebno.˝ 

˝Dokumentirala sam kada su pokazivali zajedništvo i interes za igre s pokretom i igre 

neoblikovanim materijalima.˝ 

˝Kada je nešto interesantno, npr. napredak u penjanju, igra djeteta s PP...˝ 
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Na pitanje otvorenog tipa „Koje ste aktivnosti na zraku provodili s djecom?“ odgojteljice su 

navodile sljedeće aktivnosti (odgovori su poredani prema učestalosti pojavljivanja):  

 Pokretne igre (12) 

 Istraživačke igre (voda, zemlja, biljke...) (11) 

 Šetnje (šumom, gradom) (7) 

 Igre s pjevanjem (7) 

 Natjecateljske igre (7) 

 Poligoni – skakanje, provlačenje (6) 

 Čišćenje igrališta / uređivanje vrta (6) 

 Igre s loptom (5) 

 Slobodne aktivnosti (5) 

 Likovne aktivnosti (5) 

 Spominju se i: eko igre osvještavanja (hotel za kukce) (2), društvene igre (2), igre s 

neoblikovanim materijalima (1), građenje u pješčaniku (1) i prometna pravila (1). 

 

 
 

 

Na pitanje „Koliko ste poticaja i sredstava nudili djeci prilikom boravka na zraku?“ 91% 

odgojitelja odgovara da nudi poticaje u pravoj mjeri, 3% odgojitelja navodi kako nude puno, a 

6% odgojitelja navode kako ih nude malo. 

Obrazloženja za navod „malo“ su: 

˝Djeca su tokom jutra stalno zaposlena u nekoj od vježbi, u circle time-u, tako da smatram da 

im vani treba sloboda u igri i kretanju.˝ 

˝Treba im slobodne igre za razvoj mašte, organizacijskih sposobnosti, međusobno 

uvažavanje, slobodu pokreta, te openito osjećaja slobode.˝ 
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Koliko ste poticaja i sredstava nudili 
djeci prilikom boravka na zraku? 
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Na pitanje „Koje oblike dokumentiranja ste koristili?“ od osam ponuđenih mogućnosti 

(tablica) – 100 % odgojiteljica odgovorilo je da su najviše koristile fotografije i dječje likovne 

radove (97%), zatim 83% odgojiteljica je koristilo pisane anegdotske bilješke, 61% video 

zapise, 33% transkripte razgovora, 25% audio zapise , 11% grafičke prikaze i 10% izradu 

plakata (drugo). 

 

 

 
 

 

Na pitanje „U koju svrhu ste koristili prikupljenu dokumentaciju?“ 94% odgojiteljica 

odgovorilo je da su je koristile za  planiranje rada i  individualne razgovore s roditeljima, 92% 

za kutić roditelja, 76% za planiranje okruženja,  zajedničke refleksije i samorefleksiju, a 58 % 

za roditeljske sastanke. Pojedine odgojiteljice također navode u obrazloženjima da im je 

prikupljena dokumentacija koristila i prilikom samorefleksije djece: “Da djeca sama uviđaju 

vlastiti napredak, rast i razvoj –„Kako sam ovdje imala malu kosu“; „Gle igrali smo se na 

igralištu gdje su male bebe. Sad smo veliki“. 

 

a) pisane anegdotske bilješke 

b) transkripti razgovora 

c) dječji likovni radovi 

d) grafički prikazi 

e) audio zapisi 

f) video zapisi 

g) fotografije 
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Na postavljen upit da procijene korisnost dokumentiranja 97% odgojiteljica smatra da je 

dokumentiranje korisno dok samo 3% smatra da je djelomično korisno što je vrlo značajna 

razlika u odnosu na prethode pedagoške godine.   

 

97% 

3% 0% 

Procijenite korisnost 
dokumentiranja 

a) korisno b) djelomično korisno c) nekorisno 

 Radni dogovori za planiranje (timsko planiranje) 

RADNA GRUPA  

PEDAGOGA 
            Socijalna i građanska kompetencija 

BROJ 

ODGOJITELJA 
- 17 odgojitelja iz sva tri objekta i svih dobnih skupina 

NAČIN RADA - Održana su 3 sastanka radne grupe na kojima se kroz aktivnu 

raspravu osvještavalo i dogovaralo o načinima razvijanja i 

poticanja socijalne kompetencije kod djece. 

- Na prvom sastanku istaknulo se i podsjetilo  o međuovisnosti 

kompetencija navedenih u Nacionalnom kurikulumu te o 

važnosti poticanja svih kompetencija podjednako kroz 

svakodnevne planirane aktivnosti. Raspravljalo se o važnosti 

osvještavanja osobnih socijalnih vještina i znanja kako bi ih 

kvalitetno mogli poticati i kod djece kao modela socijalnog 

ponašanja. Naglasak je stavljen na važnost vođenja kulture 

dijaloga na svim razinama što utječe na kvalitetu rada i na 

unapređivanje odgojno-obrazovne prakse. Bitan utjecaj 

odraslih očituje se i u pomoći djeci kako prevladati negativne 

emocije (frustracije i ljutnju) kako bi njihovi odnosi s drugom 

djecom bili kvalitetniji te kako bi mogli razvijati prijateljstva. 

Data su teorijska pojašnjanja i predispozicije za razvoj 

socijalne kompetencije. 

- Na drugom sastanku aktivno se raspravljalo i osvještavalo 

koje aktivnosti za poticanje socijalne kompetencije su do sada 

provedene i dokumentirane unutar dogovorenog projektnog 
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načina dokumentiranja aktivnosti. Raspravljalo se i o 

poteškoćama koje se najčešće manifestiraju kao zapreka 

razvoju uspješne dječje socijalizacije te na koji način ih je  

moguće prevladati.  Odgojitelji su također u svojim osvtima 

navodili koja socijalna znanja i vještine potiču kod djece. 

Dogovoreno je da treći sastanak radne grupe u cijelosti bude 

posvećen razmjeni iskustva kroz analizu prikupljene 

dokumentacije  i raspravu na koji način jačati dječju socijalnu 

kompetenciju. 

- Na trećem sastanku  odgojitelji su razmijenili i podijelili 

svoja iskustva analizirajući prikupljenu dokumentaciju. Igre i 

aktivnosti prilagodili su dobnim skupinama i kroz njih jačale 

vještine za uspješnu dječju socijalizaciju. Odgojitelji su 

ponaosob iznosili refleksivna zapažanja s naglaskom na 

ishode za djecu. 

CILJ  - poticanje, jačanje i razvijanje socijalnih znanja, vještina i 

sposobnosti  kod predškolske djece 

- stvaranje socijalnog ozračja koje podrazumijeva bogat i 

poticajan prostorno-materijalni kontekst koji će djeci 

omogućiti  učenje kroz igru i vještine socijalnih interakcija 

među djecom i odraslima 

ZADAĆE - poticanje djeteta na odgovorno ponašanje, pozitivan i 

tolerantan odnos prema drugima, uzajamno pomaganje i 

prihvaćanje različitosti, samopoštovanje, poštovanje drugih te 

osposobljavanje za učinkovito djelovanje u razvoju kvalitetnih 

socijalnih odnosa 

- planiranje projekata radi ostvarivanja cilja 

- poticanje socijalnih vještina i komunikacijskih sposobnosti 

- poticanje djeteta na izražavanje i ostvarivanje vlastitih ideja u 

različitim aktivnostima i projektima 

- poticanje samostalnosti i samopuzdanja 

- poticanje razvoja stvaralaštva i kreativnosti u različitim 

dječjim izričajima 

- poticanje inovativnosti, samoiniciranje i samoorganiziranje 

(iznošenje i ostvarivanje zamisli i ciljeva tj. da započetu 

aktivnost dijete uvijek i završi)  

- poticanje suradničkog učenja i odgovornog ponašanja 

- sposobnost prepoznavanja vlastitih prednosti i slabosti 

- pozitivno reagiranje na promjene i preuzimanje rizika 

- izgrađivanje kvalitetnih interakcija u kojem dijete osjeća 

ugodu, zadovoljstvo i pripadanje 

- poticanje razvoja potencijala, samopoštovanja i osnaživanje 

identiteta 

- poticanje tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava 

sve djece (poticati uključivanje i socijalizaciju djece s 

teškoćama u razvoju u život i rad ustanove) 
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ISHODI  

U ODNOSU NA 

DIJETE 

 sigurno, sretno, zdravo, kompetentno i samopouzdano  

 osposobljenost za preuzimanje inicijative i zauzimanja za sebe  

 samostalnost u obavljanju aktivnosti (samostalnost djetetova 

djelovanja, mišljenja i odlučivanja)  

 usvajanje i praktična uporaba pojmova i predodžaba kojima 

dijete razumije i objašnjava sebe, svoje ponašanje i izbore  - 

prihvaćanje odgovornosti za vlastite postupke 

 sposobnost razumijevanja vlastitih potreba (tjelesnih, 

emocionalnih, spoznajnih, socijalnih,komunikacijskih i sl.) 

  uspostavljanje kvalitetnih odnosa s drugom djecom i 

odraslima (sudjelovanje, pregovaranje, rješavanje sukoba, 

razumijevanje i poštivanje različitosti među ljudima)  

 istraživanje i razvijanje kompetencija 

 sposobnost razumijevanja i uvažavanja potreba drugih te 

odgovorno ponašanje prema sebi i prema drugima 

 osiguravanje kvalitetne prilagodbe trenutačnom okruženju, 

mogućnost prilagodbe novim, promjenjivim okolnostima  

 sposobnost odgovornoga ponašanja u okruženju (prirodnom i 

materijalnom) 

 svjesnost o važnosti pomaganja drugima 

 spremnost djeteta na samoorganiziranje vlastitih aktivnosti 

koje će potaknuti razvoj njegova samopoštovanja i 

samopouzdanja 

 razvijanje osjećaja prihvaćanja i pripadnosti (razumijevanje i 

prihvaćanje drugih i njihovih različitosti) 

ISHODI  

U ODNOSU NA 

ODGOJITELJE 

- stečana znanja, vještine i teorijske sadržaje na prihvatljiv i 

razumljiv način s aktivnostima prilagođenima dobi djece 

implementirati u neposrednom radu s djecom 

- poticanje profesionalnih i kreativnih potencijala odgojitelja 

- implementacija stečenih socijalnih i građanskih vještina u radu 

s djecom koja će ovladati vještinama zauzimanja pozitivnih 

stavova u različitim socijalnim interakcijama i rješavanja 

problemskih situacija na konstruktivan način 

- razvijanje osobne odgovornosti za cjelovito djelovanje na 

dijete u svim interakcijama (pružanje podrške, pomoći, 

informacija, povratnih informacija, dogovaranje) 
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ZAKLJUČAK - Od najranijih dana života djeca u obitelji usvajaju socijalne 

vještine potrebne za djelotvornu socijalnu interakciju, a 

odgojitelji u vrtiću organiziraju programske aktivnosti, 

stvaraju poticajno i ugodno ozračje za njihovo učenje i 

uvježbavanje. Odgojno-obrazovnim strategijama odgojitelj 

potiče socijalne interakcije djece u vrtiću i svojim vlastitim 

karakteristikama ponašanja pruža model za razvoj njihovih 

socijalnih vještina. 

- Socijalne kompetencije djece pridonose stvaranju bolje slike o 

             sebi i uspostavljanju kvalitetnijih odnosa s drugima, što      

doprinosi  

psihološkom zdravlju djeteta, a unapređuju se vježbanjem. U 

poticanju i razvoju socijalnih vještina djece u vrtiću najvažniju 

ulogu imaju odgojitelji koji posjeduju pedagoške 

kompetencije vezane uz promišljanje i oblikovanje metodičkih 

postupaka u radu s djecom. Odgojitelji organiziraju okolinu u 

vrtiću, stvaraju ozračje 

za pozitivne socijalne interakcije, potiču djecu na aktivnost i 

verbaliziranje mišljenja u rješavanju problema, komuniciraju s 

djecom s ciljem prepoznavanja specifičnih dječjih interesa i 

vještina te pružanja adekvatne stimulacije. 

- Neke od strategije kojima odgojitelji mogu poticati kod djece 

razvoj socijalnih umijeća jesu: poticanje djece da izraze ono 

što žele, poticanje suradnje i predlaganje rečenica za poticanje 

            suradnje, ohrabrivanje djeteta da se uključi u igru s drugom 

            djecom, poticanje isprika, poticanje djece na strpljenje i 

            ostalih socijalnih vještina. 

            Socijalne interakcije djece u vrtiću prilika su za učenje   

            socijalnih vještina i pojačavanje socijalnih kompetencija. 

Odgojitelji prate i potiču djecu u njihovim aktivnostima, 

razmatraju njihove interese i inicijative te o njima promišljaju, 

pružaju smjernice ako je to nužno uz određenu dozu 

nezavisnosti, uređuju prostor, uspostavljaju ozračje pozitivne 

socijalne interakcije te se koriste različitim strategijama 

kojima podržavaju suradničko učenje kod djece 

- Dijete koje ima pozitivnu sliku o sebi, samopouzdanje i 

samopoštovanje lakše započinje neku inicijativu/aktivnost te 

ga je u tom smislu potrebno poticati i jačati. Osobito važno je 

promatranje i usmjeravanje djece u one aktivnosti u kojima će 

se moći iskazati i biti uspješni.  

- Zadubljenost, zaokupljenost djece u svoju igru  oblik je 

dubinskog učenja djece kroz koji ona razvijaju sposobnosti 

koje su neophodne u današnjem društvu: prosocijalno 

ponašanje, samoreguliranje, suradnju s vršnjacima, 

usredotočenost na zadatke, osposobljavanje za samostalan rad 

i preuzimanje odgovornosti pri izvršavanju zadataka. Uz igru, 

djeca uče i kroz istraživačke i druge aktivnosti koje su za njih 

svrhovite, tj. neposrednim iskustvom s raznovrsnim resursima 

učenja. Pri tome stupaju u raznovrsne socijalne interakcije s 

drugom djecom i odraslima, koji im daju primjerenu potporu u 
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Primjeri dokumentiranih aktivnosti po skupinama 

 

Odgojna skupina Jabuke – mješovita skupina posebnog programa Odgoja za održivi 

razvoj 

 

- poticanje socijalnih kompetencija kroz projekt „7 koraka do zelene zastave“ 

CILJ: 

- usvajanje socijalnih i građanskih kompetencija, tj. djeca uče nove vještine i vrijednosti 

(znanje, humani odnos prema prirodi i ljudima koji nas okružuju, toleranciju, osobni 

indentitet, skupine, stanovnika ovog grada i planeta Zemlje) 

ZADATCI: 

- poticati pozitivnu socijalno ponašanja kao što su: dijeljenje, pokazivanje osjećaja, uočavanje 

tuđih osjećaja, surađivanje, započinjanje razgovora, zauzimanje za sebe, interesiranje za tuđe 

interese ili želje, slušanje drugih, odbijanje sudjelovanja u negativnom ponašanju vršnjaka, 

jezgrovito izražavanje, pomaganje drugima, tražiti što trebaš/ želiš 

- raditi s djecom na negativnom socijalnom ponašanju (osještavanje, odvikavanje, traženje 

zamjenskih pozitivnih ponašanja, učiti kako da/ kako ne, i koje su posljedice tog ponašanja/ 

osvještavanje), kao što su: fizička agresija, biti glasan, zvanje drugih pogrdnim imenima, 

šefovanje, žaljenje, zanovjetanje, gnjavljenje, tužakanje, upadanje u riječ, povlačenje i 

osamljivanje, biti pasivan, slabo slušanje drugih, grabljenje svih slatkiša, igračaka i slično, ne 

pokazivanje osjećaja, ignoriranje tuđih osjećaja, nepoštivanje pravila igre.. 

- stvaranje ekološke oaze u našem objektu 

- otvaranje prema drugima (djeci iz drugih skupina), drugim ustanovana, lokalnoj zajednici... 

- organizirati za djecu u skupini: goste u skupini, šetnje gradom, posjeti ustanovama, 

zajedničke eko akcije (svih skupina), zajedničke šetnje grado, zajedničke sportske aktivnosti 

unutar i van vrtića.. 

 

zoni sljedećeg razvoja. Na taj način se osnažuje 

samoorganizacijski i istraživački potencijal aktivnosti djece. 

- Analizom prikupljene dokumentacije i razmjenom iskustva 

odgojitelji su isticali i složili se da su dobili ideje za provedbu 

novih aktivnosti praćenjem interesa djece kao i novog načina 

promišljanja i pristupa provedbi nekih od predloženih 

aktivnosti koje do sada nisu planirali. 
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Gost u skupini 

 

 

 
 

 

Posjet tržnici 
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Samoinicijativna simbolička igra kao poticaj za razvoj socijalne kompetencije: 

 - time potičemo bolje upoznavanje novopridošle djece 

 - fizički kontakt 

 - prihvaćanje u skupini 

 - uvježbavanje i prakticiranje usvojenih socijalnih vještina 
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Igra i učenje u paru/ manjoj grupi kao poticaj za razvoj socijalne kompetencije. 

- međusobno upoznavanje djece: što znaju, što mogu s lakoćom, u čemu su dobri... 

- pomaganje jedni drugima, dogovaranje, podjela uloga, čekanja na red, uvažavanje 

drugih i njegovog vremena potrebnog kako bi izvršio radnju... 
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Zajedničke eko akcije cijelog objekta kao poticaj socijalne kompetencije. 

- ukrašavanje i razređivanje gredice ljiljana (svako dijete je ponijelo lukovicu doma) 

 - u suradnji s roditeljima sakupljanje cvjetnih biljaka i zajednička sadnja oko jezerca 

 

 

 
 

Rad u vrtu kao poticaj za razvoj socijalnih kompetencija. Rad u vrtu je izvrtan poticaj za 

suradnju, podjelu zadataka, traženje zajedničkih rješenja, međusobnu komunikaciju... 
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Ishodi za djecu 

 

 

Kroz projekt „7 koraka do zelene zastave“ djeca su se informirala i naučila puno o ekologiji 

kako i oni mogu biti aktivni sudionici u zaštiti prirode, kreiranju zdravog poticajnog 

okruženja u kojem žive. Uvježbavala su pozitivno socijalno ponašanje, uočavala posljedice 

pozitivnog i negativnog ponašanja i donosila sama zaključke koja su za njih bolja i kako se 

žele dalje ponašati te  su u velikoj mjeri zamjenila negativna u pozitivna ponašanja. Primjer: 

djeca iz drugih skupina su s roditeljima u popodnevnim i jutarnjim satima (pod nadzorom 

roditelja) uništavala naše cvjetne gredice, ubacivala razne predmete i hranu u ribnjak... Svijest 

je bila da je to nije njihovo, već od Jabuka (tuđe=nebitno). Kroz eko akciju smo sakupili s 

roditeljima (cijeli objekt) cvijeće i zajedno ukrasili ribnjak i gredice. Od tad se svijest 

promijenila kod djece, sada je sve to naše i svi se brinemo za naše dobro. Svi volimo uživati u 

lijepoj prirodi i zdravom i bogatom poticajnom okruženju. Promijenila se i svijest roditelja. 

Na kraju ove godine primjećujem da djeca više ne govore „To je iz naše skupine“ ili „Što vi 

to radite?“, već samo priđu i kažu „Mogu i ja s vama, i ja to želim (saditi, brati povrće, graditi 

šator itd). Zajedničkim snagama stvaramo, kreiramo, ali i uživamo u svemu tome. Djeca su 

međusobno puno komunikativnija, suradljivija, traže pomoć za sebe i druge kod svih 

odgojitelja podjednako. Svi sudjeluju (po interesu) u svemu, povučeniji su se otvorili, 

sprijateljili, otvoreniji su jedni prema drugima za ideje, male dječje tajne igre, druženja. Jako 

je lijepo vidjeti u našem objektu da su grupice djece koja se igraju na dvorištu sasvim 

miješane (mali, veliki, djevojčice, dječaci) i vodi ih interes i igra. Veseli su i zaigrani, jako 

kreativni i maštoviti. Pozivamo jedni druge na druženje, kao što su: projektni dan, čitaonice, 

proslave, ali i male sitnice, poziv na palačinke, na smoothie, igru, crtić. Poticajući socijalne 

kompetencije kod djece poticali smo i socijalne kompetencije i odraslih. Puno su suradljiviji, 

sami nude svoja znanje i vještine i sve to za dobrobit svih nas. Postali su otvoreniji, 

suradljiviji jedni prema drugima. Suradnja s kolegicama je ove godine bila odlična. Mi kao 

program smo prihvaćeniji, nema opstruiranja akcija, nadmetanja, podcjenjivanja i slično. Svi 

za jedan, jedan za sve! Vodeći se tim zajedništvom na kraju godine smo pripremili 

Piknikijadu na razini cijelog objekta kako bi se oprostili od svih predškolaca iz našeg objekta. 

 

 

Odgojna skupina Leptirići – mlađa vrtićka skupina  

Projekt : „Zdravlje“ 

Cilj projekta: učenje o zdravlju, njegovo očuvanje i jačanje, pravilna prehrana 

 

Zadaće: 

- proširivanje spoznaja o vlastitom tijelu, poticati na upoznavanje, prepoznavanje i 

imenovanje dijelova tijela 

- razvoj brige za ljudsko zdravlje ( prehrana, higijena, tjelesna aktivnost ) 

- upoznavanje zanimanje liječnika i medicinske sestre 

- razvoj kreativnosti i mašte, govorne i izražajne vještine, zajedništva, druženje 

ispunjeno pozitivnim emocijama 

- poticanje socijalne kompetencije kod djece ( poštivanje pravila, dogovaranje ) 

Plan: 

- oformiti centar liječnika 

- atlas „Moje tijelo“ 

- posjet medicinske sestre 

- zdravi sok od limuna i naranče 

- smoothie od voća 
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- ljekoviti čaj od mente i kamilice- čajanka 

- letci s hranom 

Aktivnosti : 

Izražavanje i stvaranje: 

- recitacija: „Molim mama maramicu“, „Rupčić kihač“ 

- brojalica: „Banana“ 

- pjesmice: „Zeko moj“, „Ovako se ruke miju“, „Imali smo lutkicu“ 

- slikopriča : „Ježić i zdrava hrana“ 

- slikovnice: „Doktorica Pliško“, „Hrkavko i kamilica“, „Tijelo“ 

- izrada plakata zdrave prehrane ( prospekti sa hranom, rezanje, ljepljenje) 

- tanjur zdrave hrane i tanjur hrane koju djeca vole ( izrezivanje iz prospekata) 

- bojanje unutar zadane slike ( aplikacije voća i povrća) 

 

      Istraživačko-spoznajne aktivnosti: 

- posjet medicinske sestre Marine u našu skupinu, koja će nam govoriti o zdravoj 

prehrani 

- izrada smoothiea od voća 

- izrada zdravog soka od limuna i naranče 

- ljekoviti čaj- kamilica i menta 

- časopis „Moje tijelo“ 

- čarobna vrećica (klasifikacija voća, pronađi svoj par) 

 

 

 

 

Simbolička igra u centru liječnika 



52 

 

 

 

 

 

Pripravljanje zdravog sok od naranče i limuna te odlaganje odpadaka u kompostište 

 

Stolno-manipulativne aktivnosti: 

- slagarice voće 

- memory voće i povrće 

- pokrivaljka „Moje tijelo“ 

- pokrivaljka voće i povrće 

- radni listovi ( aplikacije voća i povrća) 

- mala matematika : spoji voće s brojem i broj s voćem ( brojevi do 5) 

Aktivnosti s kretanjem: 

- svakodnevna jutarnja tjelovježba za jačanje dječjeg organizma 

- boravak na zraku ( trčanje nizbrdo i uzbrdo, ubacivanje lopte u koš, prelaženje preko 

prepreka) 
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Vježbanje u sobi dnevnog boravka i na zraku 

 

Ishodi za djecu 

 

Provodeći projekt djeca su upoznavala dijelove tijela, važnost svakodnevnog vježbanja, 

važnost higijenskih navika kao i važnost zdrave prehrane. Povratne informacije od 

roditelja potvrdile su da su djeca zajedno s roditeljima i doma pripravljali zdravi sok i 

smoothie. Djeca su donosila razne slikovnice i materijale za centar liječnika te su na taj 

način u zajedničkim aktivnostima surađivali, pomagali jedni drugima i komunicirali te 

pritom razvijali socijalne vještine. Uživali su u  aktivnost pripravljanja zdravog soka i 

smoothiea. Djeca su pokazala veliki interes u zajedničkoj igri u centru liječnika gdje su 

uživali u simboličkoj igri doktora i medicinske sestre te tako uvježbavali i prakticirali 

socijalna znanja i vještine (pomaganje, čekanje na red, verbaliziranje misli, osjećaja i 

želja). 
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Odgojna skupina Žabice – srednja vrtićka skupina  

 

Projekt „Ples pisanja – Vulkan“ 

 

 

                 
 

 

Istraživačko spoznajna aktivnost – što je vulkan? 

Projekt je započet prikupljanjem informacija o tome što je vulkan. Korištene su razne 

enciklopedije, video snimke, isječci iz novina te dokumentrana emisija „Moja zemlja“. 

 

 

 

 
 

 

Eksperiment „erupcija vulkana“ 

Vulkan je izrađen od stiropora, a potom je kaširan i obojan temperom. Erupcija je nastala 

spojem sode bikarbone, boje i octa. 

Djeca su svoj doživljaj izražavala slikanjem, modeliranjem, građenjem vulkana od kockica te 

verbalnim iskazima oduševljena doživljenim iskustvima. 
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Gruba motorika-uvježbavanje ispruženih i kružnih pokreta uz motivirajuću skladbu „vulkana“ 

 

 

 
 

 

Fina motorika – uvježbavanje pokreta uz glazbu (obje ruke u isto vrijeme) 

Ishodi za djecu 

 

Uvodna priča, upotreba video klipova, enciklopedija, isječaka iz novina te dokumentarnih 

filmova doprinijela je konstruktivnom komuniciranju, razmijeni informacija, razmijeni 

iskustava, diskusiji, pozitivnom okruženju kroz koje se posebno isticao rad u timu, zajednička 

igra, aktivnost i rad. Razvijala se sposobnost za druženjem, dogovaranjem i suradnjom te su 

se djeca poticala na iznošenje svojih stajališta te donošenje odluka o daljnjem tijeku 

aktivnosti. Djeca su se poticala na slušanje, postavljanje pitanja, započinjanje i održavanje 

razgovora, davanje i slijeđenje uputa te na dijeljenje, pregovaranje i pomaganje. 

Kroz istraživačke i likovne aktivnosti djeca su međusobno komunicirala, dogovarala se, 

surađivala i igrala se. Razvijala se pozitivna slika o sebi (ustrajnost – početi i dovršiti 

određenu aktivnost, samopouzdanje), grupna povezanost, kreativno mišljenje te radoznalost. 
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Gruba motorika – kroz ovu aktivnost poticali smo slušnu osjetljivost, slobodno izražavanje 

emocija, sudjelovanje u emocijama koje se javljaju u skupini (radost, pražnjenje, 

oslobađanje), glazbeno pamćenje, motoričku spretnost. 

Fina motorika – kroz ove aktivnosti djeca su ulazila u zadovoljavajuće interakcije s odraslima 

i vršnjacima i tako su unaprjeđivala osobnu kompetenciju. Isto tako poticao se pozitivan i 

tolerantan odnos prema drugima i prihvaćanje različitosti. 

 

 

Odgojna skupina Zvjezdice – mješovita vrtićka skupina posebnog programa za rano 

učenje njemačkoj jezika 

 

Primjeri usvojenih socijalnih vještina kroz svakodnevne aktivnosti kojima je cilj poticati sve 

dječje kompetencije koje međusobno utječu jedna na drugu. Takve kompetencije razvijaju se 

u organizaciji odgojno-obrazovnog procesa koji se oslanja na stvaranje poticajnog socijalnog 

okruženja, poticanja djece na iznošenje i argumentiranje vlastitih ideja i stajališta kao i 

uključivanja djece u donošenje odluka koje se odnose na njihov boravak u vrtiću. 

 

 

 
 

Stolno-manipulativna igra memory  

Ishodi za dijete: razvoj koncentracije i pažnje, samoregulacija emocija (prihvaćanje poraza i 

pobjede na društveno prihvatljiv način) 

 

 
 

Pokretna igra s pjevanjem na njemačkom jeziku 

Ishodi za dijete: zajedničko (usklađeno) djelovanje djeteta s drugom djecom, osjećaj 

pripadnosti, percepcija sebe kao važnog člana zajednice (skupine). 
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simbolička igra ”Put oko svijeta” 

 

Ishodi za dijete: zajednička igra, međusobno uvažavanje i dogovaranje, tolerantan odnos, 

strpljivost i čekanje na red. 

 

Odgojna skupina Bubamare – starija vrtićka skupina  

Projekt „Prijateljstvo“ 

 

U skupini borave :    

 stalna djeca uključena u desetosatni program 

 program predškole (utorak i petak) 

 boravak djece predškolske dobi iz Dječjeg doma. „Zagreb“ (ponedjeljak, srijeda, 

četvrtak) 

Obzirom na ovakvu organizaciju u skupini  primjećeno je da je naophodno intenzivno raditi 

na usvajanju socijalnih vještina kako bi djeca mogla boraviti u opuštenoj i prijateljsko-

suradničkoj atmosferi. 

Kao poticaj za projekt poslužila je kazališna predstava „Tko može prijatelj biti“, kazališta 

Lutonjica, koja je izvedena u vrtiću. 

Socijalne vještine koje su poticane kod djece ovim projektom: 

 Slušanje 

 Započinjanje i održavanje razgovora 

 Postavljanje pitanja 

 Zahvaljivanje i pohvaljivanje 

 Predstavljanje sebe i  drguih 

 Davanje i slijeđenje uputa 

 Ispričavanje 

 Uvjeravanje (argumentiranje) 

 Poznavanje i izražavanje tuđih emocija 

 Traženje dozvole 

 Dijeljenje, pomaganje, pregovaranje 

 Samokontrola 

Ishodi za djecu 

Međusobno povezivanje djece bez razdvajanja ili zadirkivanja te stvaranje opuštene i ugodne 

atmosfere za vrijeme boravka sve djece u skupini. Posebno se jačala empatija među djecom te 
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rješavanje sukoba mirnim putem uz dogovor i pomaganje. Pritom se vodilo računa da svako 

dijete ovisno o svojim potrebama i sposobnostima treba različitu pomoć i podršku za razvoj 

socijalnih vještina i znanja. Odgojitelji su dječje potrebe prepoznavali, primjereno reagirali i 

poticali djecu na poželjne oblike ponašanja.  

 

 

Matematičke kompetencije – timsko planiranje 

 

Radnu grupu za poticaje razvoja matematičkih kompetencija vodila je psihologinja. U grupu 

se uključilo sedam odgojiteljica. Dio odgojiteljica bio je u ovoj radnoj grupi već prošle 

godine, a dio se uključio ove pedagoške godine. Održana su tri susreta radne grupe s 

razmacima od tri mjeseca (studeni, siječanj, ožujak). Osim na susretima radne grupe o razvoju 

matematičkih kompetencija govorilo se na:  

 mjesečnim aktivima planiranja,  

 tromjesečnim radnim dogovorima za rad s djecom s posebnim potrebama, teškoćama 

u razvoju i darovitima te 

 individulanim konzultacijama s odgojiteljima na temelju uvida u neposredni rad 

odgojitelja i uvida u pedagošku dokumentaciju. 

 

Susreti radne grupe za poticanje matematičkih kompetencija – tematsko planiranje: 
 

Datum 

održavanja 

Sadržaj rada 

13. studeni 

2018. 

Razlozi uključivanja u grupu i očekivanja odgojitelja – proširivanje znanja, 

povezivanje matematičkih s drugim kompetencijama i približavanje 

matematike djeci s teškoćama; te očekivanje psihologinje – održavanje Večeri 

matematike. 

Podjela iskustava o provedenim aktivnostima od početka pedagoške godine 

popraćeno dokumentiranjem istog. 

Upoznavanje s projektom „Večer matematike“ i dogovor oko pripreme i 

provedbe projekta u sva tri objekta. 

8. siječnja 

2019. 

Osvrt na provedeni projekt „Večer matematike“ po objektima – analiza 

organizacije, pripremljenih poticaja, aktivnosti, odaziv roditelja i djece uz 

dokumentiranje aktivnosti. 

Dogovor za dalje: razvijanje poticajnog okruženja za razvoj matematičkih 

kompetencija – matematički kutići. 

5. ožujka 

2019. 

Prezentacija rada na području matematičkih kompetencija s naglaskom na 

matematičke kutiće uz dokumentiranje istog – poticajno okruženje, 

organizacija prostora, mogućnost za istraživanje, eksperimentiranje i 

manipulaciju materijalima; utjecaj na dječju samoinicijativnost, razvoj u skladu 

s osobnim potencijalima, razvoj samopuzdanja, komunikacija i interakcija 

među djecom. 

 

Na kraju pedagoške godine sedam odgojitelja je (na skali od 1 do 5) procijenilo da im je rad u 

radnoj grupi „matematičke kompetencije“ bio vrlo koristan (4,17). Navode i načine na koje im 

je sudjelovanje u radu radne grupe bilo korisno. 
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Na koji način mi je bilo korisno sudjelovanje u radnoj grupi matematičke kompetencije 

„Večer matematike“ 

- Najviše zbog organizacije „Večeri matematike“ koja je bila zabavna i poučna za djecu 

i roditelje. Nastaviti i idućih godina s organizacijim istog projekta. 

- Održan je jako uspješan roditeljski sastanak pod nazivom „Večer matematike“. 

- Roditelji i djeca su zajednički sudjelovali u matematičkoj radionici „Večer 

matematike“. 

Razmjena ideja – matematički kutić, aktivosti 

- Iz organizacijskih razloga sam bila samo na jednom susretu (rad u međusmjeni) pa je 

ocjena korisnosti radne grupe vrlo dobar. Ipak sam uspjela dobiti korisne savjete 

vezane uz matematičke kompetencije – ideje za formiranje matematičkog kutića. 

- Rad u grupi bio mi je poticajan da razmijenim iskustva s kolegicama i dobijem nove 

ideje za rad. 

- Poticajno je bilo i za otvaranje matematičkog kutića u koji su djeca često navraćala i 

proširivala svoja znanja iz matematike i zabavljala se učeći. 

- Meni je sve korisno jer uvujek čuješ nešto novo i drugačije što onda isprobavam u 

skupini, ispitujem i uviđam. Svaka razmjena iskustava, razgovor ili susret nosi nešto 

novo. 

 

Na trećem susretu je napravljen osvrt na kutiće početne matematike. Može se zaključiti da 

odgojiteljce više promišljaju o istima od kada se ciljano bave poticanjem matematičkih 

kompetencija kod djece. U mlađim skupinama ovi su kutići više povezani sa stolno – 

manipulativnim aktivnostima ili su smješteni uz njih. U starijim skupinama više su uočljivi 

kao posebni kutići smješteni pored kutića za početno čitanje i pisanje. Odgojitelji sada više 

dopunjavaju kutiće i izmjenjuju poticaje a kutići su pregledniji i bogatiji u odnosu na početak 

pedagoške godine. U pojedinim skupinama odgojitelji su integrirali i povezali matematičke 

kompetancije s pojedinim projektima (npr. zdravlje, ekologija, pčele, projekt rupe, maca 

papučarica i sl.) i drugim kompetencijama (socijalne kompetencije, komunikacija na 

materinskom jeziku, komunikacija na stranom jeziku – njemački i engleski, motoričke 

kompetencije, kulturna svijest i izražavanje – likovni izričaj), a slijedeći interese djece. Tako 

su oformljeni i novi kutići prema interesima djece povezani s razvojem matematičkih 

kompetencija (npr. tržnica, kutić liječnika, škola i dr.). Igrajući se u navedenim kutićima djeca 

su imala priliku za istraživanje, eksperimentiranje i manipulaciju predmetima te su počela 

pokazivati više interesa za matematiku. Takvo poticajno okruženje osiguralo je djeci razvoj u 
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skladu s osobnim potencijalima a utjecalo je i na razvoj samopouzdanja što je istovremeno 

otvorilo nove prilike za ulazak u interakciju s drugom djecom. 

 

Evaluacija – prema gore navedenim pokazateljima možemo zaključiti da je zadaća uspješno 

ostvarena. Odgojiteljicama je rad u radnoj grupi „matematičke kompetencije“ bio vrlo 

koristan (4,2) te su ispunili svoja očekivanja. Ispunjena su i očekivanja psihologinje 

uspješnom realizacijom projekta „Večer matematike“ u sva tri objekta koji je ove godine prvi 

put proveden u našem vrtiću. Također, sukladno prvoj bitnoj zadaći sve je dokumentirano – 

poticajno okruženje, matematički kutići i provedene aktivosti. 

Pored ispunjenih očekivanja odgojiteljica od radne grupe, došlo je i do pozitivnih promjena u 

radu s djecom na poticanju razvoja matematičkih kompetencija u odnosu na snimljeno 

počento stanje: 

 Matematičke aktivnosti se planiraju i provode u većoj mjeri i odgojitelji su 

zadovoljniji zastupljenošću istih. 

 Svi odgojitelji su u sobama formirali kutiće početne matematike te ih kvalitenije i 

bogatije ih opremili. 

 

Večer matematike 

 

Projekt matematički znanstveni izazovi „Večer matematike“ pokrenulo je Hrvatsko 

matematičko društvo uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. U našem vrtiću projekt 

je prvi put proveden ove pedagoške godine. Večer matematike je skup interaktivnih radionica 

u kojima sudjeluju djeca i njihovi roditelji a nalik je sajmu. Sudionici obilaze „matematičke 

stanice“ (radne centre) i odabiru aktivnosti u kojima će sudjelovati. Materijali s detaljnim 

uputama o aktivnostima dostupni su na svakoj stanici a „dežurni matematičari“ – odgojiteljice 

ili psihologinja pomažu pri njihovoj provedbi.  

Večer matematike održana je u sva tri objekta – svaki dan u jednom objektu: 

 

Datum održavanja Mjesto održavanja 

11. 12. 2018. Matoševa ulica 7 

12. 12. 2018. Ulica I. G. Kovačića 31 

13. 12. 2018. Ulica M. Pavlinovića 8 
 

U projektu je sudjelovalo ukupno 57 djece i 59 odraslih, uglavnom roditelja. Voditeljice su 

pripremile zajedno 37 različitih „matematičkih stanica“ ili „radnih centara“. Na svakom stolu 

(punktu) nalazila se jedna do tri aktivnosti, ovisno o zahtijevnosti same aktivnosti. U projektu 

je sudjelovalo ukupno 14 odgojiteljica. Svaka odgojiteljica je sudjelovala u jednoj večeri, 

uglavnom u objektu u kojem radi. Psihologinja je u projektu sudjelovala sva tri dana.  

 

 Broj radnih centara Broj voditelja Broj djece Broj odraslih  

11. 12. 2018. 8 7 20 22 

12. 12. 2018. 17 6 20 20 

13. 12. 2018. 12 4 17 17 

UKUPNO 37 17 57 59 
 

Večer matematike na sve tri lokacije je organiziran na razini cijelog objekta što znači da su se 

mogla uključiti djeca i roditelji iz svih odgojnih skupina. U područnom objektu u Matoševoj 7 

ovaj je projekt organiziran kao roditeljski sastanak u vidu druženja djece i odraslih za tri od 

četiri skupine (Tratinčice, Maslačak i Suncokret). U područnom objektu u Ulici I. G. 

Kovačića 31 Večer matematike bila je organizrana kao roditeljski sastanak predškolske 
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skupine Bubamare s pozivom za djecu i roditelje ostalih skupina. U centalnom objektu projekt 

je ponuđen roditeljima djece mlađih, srednjih i starijih skupina. Voditeljice projekta bile su 

sve odgoiteljice uključene u radnu grupu za matematičke kompetencije (B. Fabrični, C. 

Gorički, M. Ivanović, K. Markić, M. Mikić, K. Mlinarević i Ž. Žgela) ali i sedam odgojiteljica 

koje su u drugim radnim grupama (Š. Bolf, Z. Čolak, S. Drpić, A. Marinović, A. Pavleković, 

R. Pehar i N. Štimac). 

 

Večer matematike u Matoševoj 7 

 

      
 

           
 

Večer matematike u Ulici I. G. Kovačića 31: 
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Večer matematike u Pavlinovićevoj 8: 

 

       
 

         
   

Povratne informacije od roditelja su pozitivne, iskazivali su zadovoljstvo sudjelovanjem u 

projektu, uživali su družeći se sa svojom djcecom, a pojedini roditelji su pitali kada će ponovo 

biti organizirano slično događanje. Djeca su također uživala igrajući se sa svojim roditeljima i 

zajednički istražujući. Zbog velikog interesa za ponuđene aktivnosti danima su se igrali s 

ponuđenim poticajima u svojim skupinama. Na kraju večeri djeca su dobila Zahvalnicu za 

sudjelovanje u Večeri matematike na što su osobito bili ponosni. Obzirom na uspješnu 

provedbi projekta dogovoreno je da se iduće godine isti ponovo provede. 

 

 
 

Kao rezultat rada u radnoj grupi za matematičke kompetencije, odgojitelji su osmislili i 

izradili brojne poticaje i ativnosti za poticanje razvoja matematičkih kompetencija. 

 

Izrađeni poticaji za matematiku i matematičke aktivnosti: 

 

                                                                               
                        matematičke kompetencije i projekt zdravlje – mlađa skupina 
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       mjerenje – izrada metra, vaganje, igra tržnice, izrada novca – mješovita skupina 

 

                       
        matematičke priče, igra škole; matematika i likovni; projket pčele – mješovita skupina 

 

U sobama dnevnog boravka odgojiteljice su formirale ili obogatile matematičke kutiće koji su 

potaknuli djecu na istraživanje i učenje. 

 

Matematički kutići 

        
               mlađa skupina          srednja skupina 
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        mješovita skupina                 starija skupina 

 

Za djecu školske obveznike napravljena je procjena usvojenosti matematičkih kompetencija. 

Analizirani podaci pokazuju da su matematičke kompetencije kod većine djece visoko 

razvijene (1,81 – 1,93). U skupini Maslačak matematičke kompetencije djelomično su 

razvijene (1,37) što je u skladu s očekivanjem obzirom da je u skupinu integrirano nekoliko 

djece s teškoćama u razvoju.  

 

 
 

Zaključak: sve tri kompetencije na koje je stavljen naglasak tijekom pedagoške godine kod 

djece školskih obveznika razvijene su u visokoj mjeri (procjene od 0 do 2). Najviše su 

procijenjene matematičke kompetencije (1,82), zatim socijalne kompetencije (1,76) i 

kompetencija komunikacija na materinskom jeiku (1,77). 
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Tematsko planiranje – Komunikacija na materinskom jeziku 

 

Voditeljica radionica je bila logopedinja. Bilo je uključeno 16 odgojiteljica iz skupina: Sunce, 

Pande, Ptičice, Cvjetići, Patkice, Sovice, Žabice, Runolist, Ljubičice, Suncokret i Pčelice. 

Tijekom pedagoške godine su održana tri sastanaka koji su se odvijali u dva dana zbog broja 

odgojiteljica koje su se uključile. Na prvom, uvodnom sastanku koji je održan 13. i 14. 11. 

2018. dogovoren je način rada i čestina održavanja. U suradnji s odgojiteljicama dogovoreno 

je da će se rad odgojitelja ove pedagoške godine realizirati kroz projekte koji će proizaći iz 

interesa djece, a s naglaskom na poticanje razvoja kompetencije Komunikacija na 

materinskom jeziku. Na sljedećem sastanku koji je održan 7. i 8. 1. 2019. odgojiteljice su 

izvještavale o aktivnostima provedenim u proteklom razdoblju te razmjenjivale iskustva. 

Nakon prezentiranih aktivnosti raspravljalo se o tome kako se tim aktivnostima potiče razvoj 

ove kompetencije te je zaključeno kako se potiču i druge kompetencije te ih je teško 

promatrati odvojeno. Na zadnjem sastanku koji je održan 4. i 5. 3 2019. odgojiteljice su 

prezentirale dokumentirane aktivnosti koje su provodile. Neke odgojiteljice su provodile 

aktivnosti u suradnji s drugim skupinama na razini cijelog objekta, neke u suradnji sa 

susjednom skupinom a neke u svojoj skupini.  

Primjeri nekih aktivnosti koje su odgojiteljice provodile. 

 

PLES PISANJA u srednjoj vrtićkoj skupini 

 

• Uvodna priča, upotreba video klipova, enciklopedija, isječaka iz novina te 

dokumentarnih filmova doprinijela je: slušanju (primanje informacija, govora, 

razumijevanje), bogaćenju rječnika, međusobnoj komunikaciji (dijete – dijete, dijete – 

odgojitelj), poticanju govornog izražavanja, postavljanju pitanja, upotrebi monološkog 

govora, upotrebi dijaloškog govora. 
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•  Kroz istraživačke i likovne aktivnosti djeca su međusobno komunicirala, dogovarala 

se, upotrebljavala različite materijale, razvijala su opažanje i kreativno mišljenje. 

 

      
 

 

• Gruba motorika – kroz ovu aktivnost poticali smo slušnu percepciju, osjećaj za ritam, 

glazbeno pamćenje, motoričku spretnost. 
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• Fina motorika – razvijanje svih vrsta komunikacije – neverbalne i verbalne, slušanje i 

razumijevanje govora odraslih, praćenje uputa, razvijanje slušne percepcije, 

iskazivanje obilježja glazbe pokretom.  
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Projekt Antarktika u montessori skupini 

 

 Osjetilnost: osjet toplo-hladno (definiranje i imenovanje) 

 

 
 

 

 Društvena igra 

 
 Izrada knjižica 
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Projekt „Rupe“ u  mlađoj jasličkoj skupini 

 

Budući da je ovo prva godina boravka djece u vrtiću, ovaj projekt je svojim sadržajima i 

tijekom pomogao djeci da prilagodba prođe brže i lakše. 

Izrađeni poticaji djeci su bili zanimljivi i probudili u njima znatiželju što ih je potaknulo 

na istraživanje tijekom igre te je tako njihova pažnja preusmjerena na nešto što ih zanima i 

zabavlja te zbog toga te aktivnosti ponavljaju. Ponavljanjem razvijaju nove vještine i kada 

njima ovladaju, njihovo samopouzdanje raste, a samopouzdano dijete rado će se upustiti u 

nove izazove  i htjeti savladati nove vještine. Taj osjećaj uspjeha utječe na emocionalno 

stanje djeteta potičući ga na bolju samokontrolu i povećava prag tolerancije na frustracije 

što je bitno za daljnji  tijek djetetovog cjelokupnog razvoja. 

Projekt je trajao tijekom cijele pedagoške godine zbog velikog interesa djece zbog čega su 

poticaji mijenjani i prema događanjima (godišnja doba, blagdani).  

Ovim projektom kod djece se poticalo: 

Bogaćenje rječnika 

      Praćenje verbalnih uputa 

      Verbalna i neverbalna komunikacija 

      Pamćenje i reprodukcija 
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Zajednički rad u srednjoj i starijoj jasličkoj skupini - MACA PAPUČARICA 

Upoznavanje djece sa slikovnicom.. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Djeca su pozitivno reagirala na ponuđene poticaje. 
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Dramatizacija priče odgojitelja uz aktivno sudjelovanje djece 

 

 
 

 

„Ide maca oko tebe“ 

(pamćenje, govor, zapažanje i izražavanje) 

 

 
 

Odgojiteljice su ocijenile korisnost sudjelovanja ukupnom ocjenom 4,12. Uglavnom navode 

da su dobile nove ideje i smjernice za njihovu upotrebu, korisno im je bilo što su razmijenile 

iskustva. 
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3. Suradnja s roditeljima 

 

U okviru ove bitne zadaće nastavljen je rad na suradnji s roditeljima, posebno djece s 

posebnim potrebama i teškoćama u  razvoju, s naglaskm na vođenju individualnih razgovora. 

U cilju stvaranja što kvalitetnije suradnje i partnerstva s roditeljima djece s teškoćama 

potrebno je razviti senzibilitet odgojitelja za ovu specifičnu skupinu roditelja kojima je lakše 

ako imaju podršku.  
 

Rad s odgojiteljima 
 

Psihologinja je održala radionicu (23. i 24. listopada 2018.) s temom „Suradnja s roditeljima 

djece s teškoćama“ i tri radna dogovora (24. – 27. rujna 2018., 14. – 17. siječnja 2019. i 9. – 

11. travnja 2019.) za rad s djecom s posebnim potrebama, teškoćama u razvoju i potencijalno 

darovitima. Svaki radni dogovor održan je s manjom skupinom odgojiteljica (pet do deset). 

Na radnim dogovorima razgovaralo se o radu s djecom s posebnim potrebama, teškoćama i 

potencijalno darovitima. Odgojiteljice i stručne suradnice razmjenjivale su iskusta o tome što 

je lako, što je izazov, koje promjene su uočene, koji oblici potpore su potrebni i slično. 

Dogovaralo se o suradnji s roditeljima, čestini i temama razgovora, kako pripremiti razgovor, 

kako s roditeljima razgovarati i biti im podrška. 

Na početku radionice „Suradnja s roditeljima djece s teškoćama“ sudionici su se prisjetili 

prošlogodišnje edukacije vezane za suradnju s roditeljima djece s teškoćama (način na koji se 

roditeljima daju informacije o stanju djeteta, četiri faze prilagodbe, prepreke na koje nailaze 

roditelje djece s teškoćama i stresovi s kojima se suočavaju, promjenama u obitelji). U 

aktivnosti „Igra isključenja“ odgojiteljice su iskusile kako je to osjećati se drugačijim i 

isključenim, kako se često osjećaju roditelji djece s teškoćama. Uloga nas stručnjaka je 

olakšati im uključivanje u socijalno okruženje vrtića i umrežavanje s roditeljima. Na kraju 

radionice osvještavali smo vlastite stavove o roditeljima 21. stoljeća općenito, pa i roditelja 

djece s teškoćama. Zaključeno je da je potrebno raditi na osobnim stavovima prema 

roditeljima jer stavovi u velikoj mjeri utječu na emocije i ponašanje što onda utječe i na 

suradnju s roditeljima.  

Za ostvarenje ove zadaće održan je i ciklus radionica Rastimo zajedno s odgojiteljima. 

Voditeljice radionica bile su psihologinja i logopedinja vrtića. Održano je sedam radionica 

tijekom listopada i studenog 2018. U radionicama je sudjelovalo 14 odgojiteljica, edukacijska 

rehabilitatorica i zdravstvena voditeljica. U programu su sudjelovale odgojiteljica koje isti 

nisu pohađale 2012. godine. U travnju je održana i nova radionica iz programa Kluba očeva 

Rastimo zajedno (vidi „Radionice s roditeljima“) u koju su bile uključene sve odgojiteljice. 

 

 

R. 

br. 

Datum Tema radionice Broj 

prisutnih 

Voditeljice 

1. 11. 10. 

2018. 

Roditelji 21. stoljeća i četiri stupa 

odgoja u najboljem interesu 

djeteta  

10 Renata Milanković 

Belas, psiholog mentor 

2. 18. 10. 

2018. 

Psihološke potrebe djeteta i tri 

dijaloga 

12 Renata Milanković 

Belas, psiholog mentor 

3. 25. 10. 

2018. 

Roditeljski ciljevi i kako dijete 

uči o svijetu oko sebe 

13 Renata Milanković 

Belas, psiholog mentor 

4. 8. 11. 

2018. 

Slušanje – važna vještina 

roditeljstva 

15 Majda Čadež, logoped 

mentor 

5. 15. 11. 

2018. 

Granice – zašto i kako? 13 Renata Milanković 

Belas, psiholog mentor 
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Majda Čadež, logoped 

mentor 

6. 22. 11. 

2018. 

Kreiramo rješenja 12 Renata Milanković 

Belas, psiholog mentor 

Majda Čadež, logoped 

mentor 

7. 29. 11. 

2018. 

Podizati i odgajati djecu 13 Renata Milanković 

Belas, psiholog mentor 

Majda Čadež, logoped 

mentor 

8. 12. i 13 3. 

2018. 

Zašto su očevi važni? 31 Renata Milanković 

Belas, psiholog mentor 

Majda Čadež, logoped 

mentor 
 

U cilju vrednovanja učnaka programa, sudionice su na početku programa ispunile „Upitnik za 

odgojitelje na početku radionica“ a na kraju cijelog prograna ispunile su „Upitnik za 

odgojitelje na kraju radionica“. Polaznice su na kraju ciklusa, radi evaluacije radionica, 

ispunile i Upitnik za evaluaciju programa Radionica s odgojiteljima „Rastimo zajedno“. 
 

Na početku radionica odgojitelji u Upitniku navode nekoliko elemenata dobre suradnje 

između odgojitelja i roditelja, a na kraju radionice u Upitniku navode što će možda 

promijeniti u suradnji s roditeljima i razmišljaju li nakon radionica drugačije o suradnji s 

roditeljima? 
 

Na početku radionica Na kraju radionica 

Otvorena komunikacija, odnos pun 

povjerenja. 

Pomnije promisliti prije prosudbe. Više prostora za 

detaljnije informacije. 

Razumijevanje. Da. 

Iskrena i otvorena komunikacija, 

praćenje kutića roditelja, usmeno 

prenošenje informacija, poštovanje. 

Stvari nisu uvijek kakvima se čine, uvijek postoji 

neka pozadina priče, ne treba nikoga osuđivati. 

Emapatičan razgovor, otvorenost, 

iskrenost. 

Mislim da ne razmišljam drugačije nakon radionica, 

ali ću možda koristiti više aktivnog slušanja. 

Dijalog, obostrano slušanje, 

tolerancija, pristojno ophođenje, 

prisnost (u granicama normale), 

razumijevanje. 

Razmišljam podjednako. Smatram da s roditeljima 

treba zadržati određenu profesioalnu distancu, no u 

nekim situacijama trebamo pokazati da smo svi ljudi 

od „krvi i mesa“. 

/ Razumijem roditelje jer sam ja roditelj. U suradnji s 

roditeljima ne bih puno mijenjala. 

Iskrenost. Drugačije razmišljam, više ih razumijem. 

Individualne konzultacije. Više ću slušati roditelje. 

Komunikacija dvosmjerna, 

uvažavanje, poštovanje. 

Da. Više postavljanja u njihove cipele. 

Međusobno povjerenje, neosuđivanje, 

iskrenost. 

/ 

Otvorena komunikacija, povjerenje, 

dosljednost u rješavanju poteškoća. 

Razmišljam. Potrudit ću se imati više razumijevanja i 

empatije za roditelje. 

Povjerenje, povratne informacije, 

komunikacija. 

Aktivno ih slušati, zadržati profesionalni odnos, ali i 

biti čovjek. 

Iskrena komunikacija, uvažavanje, Nastavit ću iskreno komunicirati s roditeljima 
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povjerenje. vezano uz njihovo dijete. 

 

Analizom odgovora može se zaključiti da odgojiteljice na drugačiji način promišljaju o 

suradnji s roditeljima i da će unijeti određene promjene u suradnju. Prije radionica navode 

elemente dobre suradnje više kao „fraze“ (iskrenost, otvorenost, povjerenje), a nakon 

radionica osvještavaju i imenuju konkretne elemente na kojima se temelji kvalitetan odnos i 

suradnja pri čemu najviše istču aktivno slušanje, razumijevanje i empatiju. 

 

PRIJE POSLIJE 

- iskrenost 

- otvorenost 

- povjerenje 

 

 

- aktivno slušanje 

- više razumijevanja i empatije 

- stavljanje u njihove cipele 

- promisliti, ne osuđivati, dati prostora i vremena 

- biti čovjek 

 

Na kraju programa napravljena je i evaluacija cijelog programa radionica Rastimo zajedno s 

odgojiteljima iz čega je vidljivo da je svatko dobio nešto za sebe što je posredno i dobitak za 

djecu iz skupine. U najvećem broju slučajeva riječ je o osvještavanju odgojitelja o vlastitim 

postupcima i reakcijama u pojedinim situacijama te o mogućim drugačijim postupcima. Teme 

koje su najviše dojmile odgojiteljice i materijali koji će im najviše koristiti vezani su za 

komunikaciju i aktivno slušanje, ja – poruke, granice, neverbalnu komunikaciju, tople poruke 

i četiri stupa odgoja a njih će u najvećoj mjeri nastojati primjenjivati u svom profesionalnom i 

privatnom životu. Očekivanja odgojitelja u velikoj su mjeri ispunjena, svi su zadovoljni 

radionicama kao i voditeljicama. 
 

Evaluacija programa radionica s odgojiteljima „Rastimo zajedno“: 
 

Što smatrate najkorisnijim dobitkom za sebe? 

- Što sam shvatila da uvijek postoji način da riješiš neki problem, ne jedan već nekoliko 

njih i da postoje primjereni načini da se iskaže vlastito nezadovoljstvo. 

- Opuštenost, komunikativnost. 

- Osvijestiti ono što već znam no možda nisam obraćala pažnju i davala toliko 

pozornosti. 

- Osvještenija sam o nekim stvarima. 

- Osvještavanje sebe i određenih reakcija u nekim situacijama. 

- Osvještavanje svojih mana i sposobnosti, bolje promišljanje o svom radu. 

- Propitivanje svoje prakse kao odgojitelja. 

- Ponovila sam neke činjenice koje sam već znala, ali saznala i puno novih i zanimljivih 

činjenica. Zbližila sam se s kolegicama u skupini. 

- Opetovano osvještavanje. 

- Radim na svom slušanju. 

- Što više korisnih informacija i iskustva drugih odgojitelja koja će mi koristiti u 

daljnjem radu. 

- Osvijestila sam na čemu trebam poraditi i koje kvalitete već posjedujem. 

- Aktivno slušanje. 

Što smatrate najkorisnijim dobitkom za djecu u vašoj skupini? 

- Što sam osvijestila da ih još više osluškujem i stavljam se u njihovu poziciju. 

- Pojačana strplivost. 

- Više strpljenja, vremena i posvećenosti djeci koja se ne ističu. 

- Više ih slušam. 

- Rad na sebi da budem bolji odgojitelj, više strpljivosti. 
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- To što ih aktivnije, pozornije slušam i trudim se kroz date situacije „provući“ stečena 

znanja s radionice. 

- Propitivanje, stani na loptu – razmisli. 

- Razmislim prije nego izgovorim. 

- Ponavljaje gradiva i potvrda da dobro radim. 

- Više razmišljam o svom ponašanju, svojim reakcijama i aktivnostima s njima. 

- Više ću ih slušati što govore. 

- Korištenje ja – poruka u puno većoj mjeri nego prije. 

- Tople poruke. 

Koje teme su na vas ostavile osobit dojam? 

- Tema o komunikaciji i slušanju. 

- Sve teme podjedako. 

- Aktivno sušanje! 

- Sve radionice podjednako. 

- Teme o aktivnom slušanju, ja – porukama i granicama. 

- Četiri stupa odgoja! 

- Aktivno slušanje, zadnja radionica – najopuštenija, kao neka vrsta terapije. 

- Struktura/pravila ponašanja; stupovi roditeljstva. 

- Zadnja radionica, prisjećanje djetinjstva – uvjerenja, stavovi. 

- Slušanje. 

- Granice, slušanje. 

- Slušanje. 

- Ja – poruke, ti – poruke, slušanje. 

Što ćete od naučenog primjenjivati u svojem životu? 

- Pokušat ću primjenjivati sve što sam naučila i čula, a neke stvari već koristim 

spontano kao što su slušanje sugovornika, stavljanje u poziciju drugoga, empatičnost... 

- Slušanje (s pažnjom i koncentracijom). 

- Neverbalna komunikacija (više pozornosti obraćati), komunikacija – aktivno slušanje. 

- Više aktivno slušati druge. 

- Potrebno više raditi na sebi (jačanju sebe), ispravno reagirati što je više moguće. 

- Sve – nadam se ! 

- Aktivno slušanje. 

- Većinu toga, tim više kada možda i sama postanem roditelj. 

- Alate za opuštanje i promišljeno djelovanje. 

- Aktivno slušati. 

- Aktivno slušanje. 

- Aktivno slušanje. 

- Nastaviti koristiti tople poruke. 

Koji pisani materijali su vam najviše koristili? 

- Zanimljiva su mi bila istraživanja o tome kako čitanje slikovnica ima veliki utjecaj na 

formiranje djeteta jer to koristim i u privatnom i u poslovnom životu i sretna sam zbog 

toga. 

- Uglavnom svi pisani materijali. 

- Slagalica, uvid u jače strane i slabije na kojima trebam poraditi. 

- Do sada ih nisam baš proučavala ali budem da se prisjetim i dođem do nekog rješenja 

ako će biti potrebno. 

- Materijali o četiri stupa odgoja. 

- Iz svih predočenih se ima jako puno ponoviti, podsjetiti i naučiti. 

- Svi. 

- Materijali s prve dvije radionice. 
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- Slagalica. 

- Slagalica zbog osvješćivanja. 

- Svi će biti korisni. 

- Svi. 

- Slušanje. 

Koja svoja očekivanja ste ispunili, a koja niste? 

- Ne znam. 

- Jačanje komunikacije. 

- Sva očekivanja su ispunjena. 

- Ispunila – povezanost s ovom skupinom ljudi. 

- Očekivala sam da ću osvijestiti sebe, naučiti nešto novo i poraditi na sebi što sam i 

ostvarila. 

- Bolje slušam i razumijem djecu! 

- Osjećala sam se bolje nego što sam očekivala, a pogotovo kad sam bila najbezvoljnija 

za dolazak. 

- Naučila sam i više nego što sam očekivala. 

- Nisam bila na svim radionicama. 

- Savladala sam strah govora pred ljudima. 

- Sve više koristim ja – poruke. Osvijestila sam koliko drugačije zvuči rečenica 

izgovorena na takav način. 

- Ne upadam sugovorniku u riječ, već pričekam da završi razgovor a zatim kažem što 

sam imala za reći. Aktivnije slušam. 

Što biste promijenili? (Radionice bi bile bolje da...) 

- Zadovoljna sam s razvojem tema iz radionice u radionicu, smislene su i ne bih ništa 

promijenila. 

- Sve je bio dobro, ljiepo, stručno osmišljeno i zanimljivo. 

- Ništa mi ne pada na pamet, prošlo je sve dobro. 

- Ništa, sve je bilo izvrsno. 

- ♥ Ne znam. Ništa, sve mi je sasvim u redu. 

- ... da smo bili češće prisutni (ali na to je teško utjecati). 

- Potkrepljenost znanstvenim istraživanjima. 

- Ništa. 

- Ponekad je bilo teško pratiti radionicu nakon jutarnje smjene (umor) i teško mi se bilo 

koncentrirati. 

- Ništa. 

- Ništa. 

Koji su vaši prijedlozi ili poruka voditeljicama? 

- Hvala na strpljivosti i poduci. 

- Neka sve bude ovako! 

- Samo tako nastavite! 

- Svaka čast, samo nastavite još dugo, dugo. 

- Bravo!!! Odlična izlaganja, izvrsna suradnja. 

- Samo tako dalje! Hvala! 

- Hvala vam!!! ♥ 

- Hvala vam ! 

- Veliko hvala. Odlično radite svoj posao i volim surađivati s vama. 

- Samo tako dalje!!! 

- Možda da se u radionicama koristi više igara (kreirajmo rješenje radionica). 

- Odlične i dobro pripremljene. 
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Sredinom ožujka 2019. održana je radionica za sve odgojitelje na temu „Zašto su očevi 

važni?“. Radionca je nastala u okviru programa Kluba očeva Rastimo zajedno s ciljem 

osvještavanja i povećanje znanja o ulozi oca u ranom djetinjstvu, povećanja uvida u vlastite 

stavove o ulozi oca u ranom djetinjstvu te mijenjenju istih sukladno najnovijim znanstvenim 

spoznajama kao i povećanje motivacije odgojiteljica za poticanje očeva na uključivanje u 

Klub očeva Rastimo zajedno ili/i na radionice Rastimo zajedno s roditeljima.  

 

Evaluacija radionica pokazuje: 

 

1. Većina odgojiteljica (75%) navodi da nisu dobile nove spoznaje vezane za očinsku 

ulogu i odnos oca i djeteta. Ipak, četvrtina odgojiteljica (25%) je  spoznala nešto novo: 

- važnost veće uključenost oca u odgoj djeteta 

- očevi utječu na bolji razvoj govora 

- tri očinske uloge 

- koliko je važno da se ocu dozvoli da se igra i bavi svojim djetetom na svoj način i što 

se sve kod djeteta takvom igrom razvija 

 

 
 

2. Odgojiteljice uglavnom nisu promijenile svoja uvjerenja (71,4%) vezana za očinsku 

ulogu u ranom djetinjstvu. Nije niti bilo puno prostora za promjenu uvjerenja jer su 

ona uglavnom u skladu s nalazima istraživanja. Jedna odgojiteljica (3,6%) je 

promijenila svoje uvjerenje jer je osvijestila koliko je važna podjela uloga. Međutim, 

jedna četvrtina odgojiteljica (njih seadm – 25%)  nije odgovorila na ovo pitanje te nije 

poznato njihovo uvjerenje. 

 

Nove spoznaje o očinskoj ulozi

25%

75%

DA

NE
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3. Sve odgojiteljice (96,4%), osim jedne, bi očevima preporučile Klub očeva Rastimo 

zajedno. 

 
 

Rad s roditeljima 

 

Odgojitelji su redovito održavali individualne razgovore s roditeljima pri čemu su nastojali 

primjenjivati znanja i vještine stečene na radionicama. Odgojitelji su pokušali motivirati sve 

rodtelje na barem jedan individualni razgovor u pedagoškoj godini. S roditeljima djece s 

teškćama i posebnim potrebama razgovori su se odvijali nekoliko puta godišnje od kojih su 

neki bili u suradnji sa stručnim suradnicima. 

 

Tablica – prikaz održanih individualnih razgovora odgojitelja s roditeljima po skupinama 

 

Skupina Broj 

upisanih 

/dolazeći

h/ 

Broj 

roditelja 

– 

razgovo

ri 

% 

roditelja 

na 

razgovor

u 

2 x 

razgovo

r (br. 

djece) 

3 x 

razgovo

r (br. 

djece) 

Broj 

roditelja 

– bez 

razgovor

a 

Broj 

razgovor

a –  

ukupno  

Sunce 19 12 63,2 % - - 7 12 

Pande 16 /13/ 10 76,9 % - - 3 10 

Ptičice 16 13 81,25% - - 3 13 

Promjena uvjerenja o očinskoj ulozi

4%

71%

25%

DA

NE

bez odgovora

Biste li preporučili Klub očeva?

4%

96%
DA

NE
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Leptirići 23/22/ 18 81,8% -  - 4 18 

Žabice 23 18 78,26% 1 -  5 19 

Sovice 23 21 91,3% - - 2 21 

Patkice 25 14 56% - - 11 14 

Mace 15 15 100% 3 1 0 20 

Runolist 23/22/ 16 72,7% 3 1 6 21 

Cvjetići 21 14 66,7% - - 7 14 

Zvjezdice 12 12 100% 2 - 0 14 

Ljubičice 10 10 100% - - 0 10 

Tratinčic

e 

8 6 75% 1 - 2 7 

Maslačak 12/11/ 9 81,8% 1 1 2 12 

Suncokre

t 

18 16 88,9% - - 2 16 

Pčelice 13 9 69,2% 2 - 4 11 

Ježići 12 11 91,1% 4 1 1 17 

Jabuke 16 16 100% 1 - 0 17 

Bubamar

e 

14 12 85,7% - - 2 12 

UKUPN

O 

319 /313/ 252  18 4 61 278 

 

Iz tabelarnog prikaza vidljivo je da su odgojiteljice u većini skupina održali veliki postotak 

individualnih razgovora s roditeljima. U 15, od 19 skupina, održani su razgovori s barem 75% 

roditelja što predstavlja četvrtinu skupine. Među njima su i četiri skupine u kojima su tijekom 

pedagoške godine održani individualni razgovori sa svim roditeljima (100%) barem jednom. 

Radi se o skupinama koje broje od 10 do 16 djece. Također je vidljivo da su odgojiteljice 

održale veliki broj individualnih razgovora i u skupinama koje su brojnije (npr. 23 djece – 80 

– 90% roditelja na individualnim razgovorima). U tri skupine odgojitelji su održali 

individualne razgovore s oko 65%  roditelja odnosno s dvije trećine roditelja. Samo u jednoj 

skupini razgovori s održani s nešto više od pola skupine roditelja. 

 

% Broj 

skupina 

Skupine 

100% 4 Mace, Zvjezdice, Ljubičice i Jabuke 

90 – 

70% 

11 Sovice, Ježići, Suncokret, Bubamare, Maslačak, Ptičice, Leptirići. 

Žabice, Pande, Tratinčice, Runolist 

70 – 60 

% 

3 Pčelice, Cvjetići, Sunce 

56% 1 Patkice 

 

 

U cijelom vrtiću, od ukupno 313 djece koja redovito dolaze u vrtić, na individualnom 

razgovoru s odgojiteljicama bilo je 252 roditelja što predstavlja 81%. Samo 19% roditelja nije 

bilo na razgovoru za svoje dijete (61). Za 22 djece održana su dva do tri razgovora tijekom 

godine što predstavlja ukupno 273 razgovora. Uglavnom je riječ o djeci s posebnim 

potrebama ili teškoćama. 
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 % roditelja broj roditelja 

DA 81% 252 

NE 19% 61 

UKUPNO 100% 313 

 

 
 

Razgovori su se održavali u periodu od rujna 2018. do lipnja 2019. U rujnu je bilo najmanje 

razgovora što je očekivano obzirom na početak pedagoške godine i vrijeme prilagodbe na 

vrtić. Tijekom listopada i studenog broj razgovora se povećana (9,3%) jer odgojitelji sada 

imanju više informacija za roditelje o njihovoj djeci. Tijekom zimskih mjeseci, prosinac i 

sijačanj, broj razgovoara je u padu (5,5%), vjerojatno zbog blagdana i zimskih praznika. U 

periodu od veljače do svibnja 2019. broj razgovora je najveći (13,6% - 16,3%). Plan za 

pedagošku godinu bio je motivirati roditelje na individualne razgovore s odgojiteljicama. Na 

prvim roditeljskim sastancima roditelji su informirani o njihovoj obavezi održavanja barem 

jednog razgovora godišnje s odgojiteljicama te im je najavljeno da će biti pozvani na razgovor 

ukoliko do veljače na pokažu sami interes za isto. Stoga su očekivani ovi postoci jer su 

odgojitelji počeli s intenzivnijom motivacijom roditelja za razgovor. U lipnju je broj ragovora 

ponovo nešto manji, obzirom na kraj pedagoške godine i većinu održanih razgovora (7,8%). 

 

rujan listopad studeni prosinac siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj 

1,2% 9,3% 9,3% 5,5% 5,5% 16,3% 16% 13,6% 15,5% 7,8% 

 

Odgojiteljice procjenju da roditelje uglavnom nije bilo jako teško motivirati na razgovor. 

Većina navodi ili da ih je bilo vrlo lako motivirati ili srednje teško. Procjene su radili na skali 

od 1 – vrlo lako do 5 – vrlo teško. Prosječna vrijednost je 2,45. 

 

Postotak roditelja na individualnom 

razgovoru

81%

19%

DA

NE
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Više od trećine odgojiteljica navodi da su uspjeli motivirati sve roditelje na indivoidualni 

razgovor, a gotovo dvije trećine da nisu, što je u skladu s brojem održanih individualnih 

razgovora u skupinama. 

 
 

Odgojiteljice navode da su u najvećoj mjeri inicijatori razgovora u podjednakoj mjeri bili i 

roditelji i odgojitelji (53%) te odgojitelji (45%), a sami roditelji u vrlo maloj mjeri (2%). 
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Koliko je bilo lako/teško motivirati roditelje na razgovor 

%

Jeste li uspjeli motivirati sve roditelje na 

razgovor?

39%

61%

da ne
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Većina odgojiteljica smatra da individualni razgovori s roditeljima u velikoj mjeri utječu na 

kvalitetu suradničkih odnosa (63%).  

 

 
Isto potkrepljuju svojim odgovorima – navode da ovaj vid suradnje utječe na bolju 

komunikaciju i stvaranje suradničkog odnosa odgojitelja i roditelja, razgovori roditelje potiču 

na više angažmana oko djeteta i uključivanja u rad skupine te se bolje upoznaju s radom 

odgojitelja i funkcioniranjem djeteta u skupini. Istovremo odgojitelji dobivaju više 

informacija o funkcioniranju djeteta kod kuće što im pomaže u planiranju rada s djetetom te u 

dogovoru s roditeljima lakše pronalaze rješenja za dobrobit djeteta. Pored objašnjenja koje 

navode odgojiteljice stoji i njihova procjena utjecaja individualnih razgovra s roditeljima na 

kvalitetu suradnje (3 = u velikoj mjeri, 2 = osrednje) 

 

U kojoj mjeri individualni razgovori s roditeljima utječu na 

kvalitetu suradničkog odnosa? – objasnite svoj odgovor 

Bolja komunikacija, suradnički odnos 

- Dobar odnos odgojitelj – roditelj – dijete znači sretno dijete. 3 

- Zbog kvalitetnije razmjene informacija o djetetu (ponašanja kod kuće i u vrtiću), 

napretku, bolji uvid u očekivanja roditelja te stvaranja suradničkog odnosa u svrhu 

napretka djeteta utječe na obostrano povjerenje. 3 

- S roditeljima se stvori prisniji odnos i dobiju neka nova saznanja – obostrano. 3 

- Zbog bolje komunikacije između roditelja i odgojitelja, kvalitetna razmjena 

Inicijator individualnih razgovora

45%

2 %

53 %

odgojitelj

roditelj

jednako

Utjecaj individualnih razgovora s roditeljima na 

kvalitetu suradnje

0%

37%

63%

nimalo

osrednje

u velikoj mjeri
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informacija, zajednički dogovor o dobrobiti za dijete. 3 

- Razmijene se informacije koje nije moguće u par minuta na hodniku. Roditelj je 

opušteniji, razgovorom se rješavaju problemi. 3 

- Svakako se malo više „povežemo“, čujemo njihova mišljenja i stajališta o odgoju 

djece, dogovorimo zajednički cilj u odgoju djeteta. 3 

- Na induvidualnim razgovorima možemo obostrano razmijeniti informacije o djetetu, o 

navikama i postupcima i u vrtiću i kod kuće. Bolju sliku o dječjem ponašanju imamo i 

mi odgojitelji i roditelji te lakše dolazimo do rješenja. 3 

- Roditelji i odgojitelji međusobno u razgovoru nauče više o djetetu i na taj način lakše 

je planirati i raditi s djetetom, a i roditelju je drago čuti o svom djetetu korisne 

informacije. 3 

- Kvalitetna komunikacija. 2 

- Malo su otvoreniji tj. pristupačiji – pa bolje komuniciramo. 2 

- Bolja informiranost o sličnostima i razlikama u djetetovom ponašanju kod kuće i u 

vrtiću – bolja komunikacija. 2 

Doživljaj djeteta 

- Induvidualne potrebe djeteta, poticanje roditelja da se angažiraju oko svog djeteta ali i 

u zajedniici (skupini). 3 

- Roditelji imaju više informacija o svom djetetu pa se više angažiraju te određenne 

stvari ozbiljnije shvaćaju. 3 

- Roditelji bolje upoznaju naš rad i pristup s njihovom djecom (kako, što, koliko i zašto 

se radi) – dobiju uvid u naše kompetencije i našu stručnost. 3 

- Roditelji čuju i osvještavaju o čemu pričamo i trude se provoditi savjete. 3 

- Roditelj stekne drugačiju sliiku o odgojitelju – onako nekako profesionalnu. Nekako 

se osjeti da te kao više cijeni. I mene motivira pripremanje induvidualnih razgovora jer 

tako jača moja kompetencija. 3 

Razmjena iskustava 

- Roditelji dobiju konkretne informacije za svoje dijete te informacije o tome što se radi 

s djetetom, kako i zašto. 3 

- Od približavanja roditelju načina rada vrtiću, funkcioiranju njegova djeteta u skupini, s 

kime se igra, na koji način se uključuje u igru, kako se nosi s frustracijama, u čemu je 

dijete uspješno, koja područja treba osnaživati i raditi na njima obostrano. 3 

- U razgovorima smo razmijenili informacije o  ponašanju djeteta kod kuće i u vrtiću. 2 

Bez dobitaka 

- Većina roditelja zadovoljava se informacijama preko kutića, panoa i plakata te 

svakodnevno dobivaju povratne informacije od djece. 2 

- Roditelj svoje dijete ne vidi u vrtićkom okruženju. Naše prijedloge, sugestije, 

dogovore o djeci, skupini, odgojno – obrazovnom radu, o svom djetetu  doživljava na 

svoj način! Imam dojam – OK vi ste rekli, a ja imam svoje mišljenje. To smo odradili i 

idemo dalje. Ne mislim pod tim da je odnos narušen. 2 

- Stekla sam dojam da pojedini roditelji smatraju kako znaju dovoljno o svojoj djeci,  

nakon induvidualnih razgovora suradnja je podjednaka kao i prije. Prihvaćaju svjete i 

pohvale u napredku svoje djece. 2 

- Kako kod kojeg roditelja – neki roditelji „odrade“ razgovor, neki zaista prihvate savjet 

(ako je razlog dolaska bio traženje savjeta). 2 

- Nisu svi roditelji spremni za suradnju. 2 

 

Kvalitativnom analizom prikupljenih podataka vidljivo je da su radionice, prema izjavama 

odgojiteljica, u najvećoj mjeri pridonijele boljem razumijevanju roditelja a time i razvoju 
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senzibiliteta za njih što je i bio cilj radionica. Nekoliko odgojiteljica navodi da su radionice 

doprinijele boljem razumijevanju djeteta, a korisna je bila i razmjena iskustava.  

 

Zaključno:  Temeljem dobivenih pokazatelja možemo zaključiti da je postavljena zadaća na 

području suradnje s roditeljima realizirana i postignut je cilj a to je razvijanje senzibilizacije 

odgojitelja (i dijela roditelja) za roditelje djece s teškoćama u razvoju. Time je postavljen 

temelj za suradnju, pružanje podrške i razvoj partnerskog odnosa s roditeljima djece s 

teškoćama. 

 

 

Radionice s roditeljima Rastimo zajedno 

 

Radionice „Rastimo zajedno“ u našem vrtiću provode se od 2010. godine kao dio programa za 

rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo. Namijenjene su roditeljima djece do treće, odnosno 

četvrte godine. Održavaju se jedan put tjedno u trajanju od dva sata. Cilj radionice je stvoriti 

poticajno i osnažujuće okruženje u kojem roditelji s voditeljima razmjenjuju ideje o načinima 

na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe kao roditelja, načine na koje se odnose 

prema svom djetetu te druge moguće načine. Upoznaju se s teorijskim/znanstvenim 

pogledima na pozitivnu interakciju roditelja i djeteta te na roditeljstvo koje je na dobrobit 

djeteta (i roditelja). Program radionica podijeljen je na jedanaest tema i dvije izborne. 

U vrtiću postoje dva tima educiranih voditelja. 

  

I tim II tim 

Renata Milanković Belas, psiholog mentor 

Vlatka Krajačić, odgojitelj savjetnik 

Lidija Kolakušić, odgojitelj savjetnik 

Kristina Barbarić, ravnateljica vrtića 

Majda Čadež, logoped mentor 

 

Ove pedagoške godine održan je jedan ciklus Radionica koji je vodio I tim i to psihologinja i 

odgojiteljica V. Krajačić, obzirom da je odgojiteljica L. Kolakušić na rodiljnom dopustu. 

Drugi tim ove godine nije planirao provođenje radionica iz organizacijskih razloga.  

Radionice su provedene u razdoblju od 1. listopada do 10. prosinca 2018. Radionice su 

održavane ponedjeljkom u vremenu od 17.15 do 19.15 sati u centralnom objektu u 

Pavlinovićevoj 8. Za radionice se prijavilo 20 roditelja, od toga dva roditelja čija djeca nisu 

polaznici našeg vrtića. Obzirom da je maksimalni broj roditelja na radionicama 15, prednost 

za uključivanje u grupu imali su roditelji korisnici našeg vrtića. S očevima čija djeca ne 

pohađaju naš vrtić je dogovoreno da ćemo ih uljučiti u radionice Kluba očeva Rastimo 

zajedno koji će se održavati u zimskom periodu. Tri majke su same odlučile mjesto prepustiti 

drugim zainteresiranim roditeljima (jedna nije u mogućnosti redovito dolaziti, jedna ima malu 

bebu i jedna je prepustila mjesto suprugu obzirom da su se oboje prijavili). Grupa je započela 

rad s petnaest roditelja, četiri oca i jedanaest majki, od toga jedan bračni par. Svi su roditelji iz 

centralnog objekta osim jedog oca iz područnog objekta u Matoševoj 7. Dvije majke su 

tijekom radionica odustale iz zdravstvenih razloga (osobno/dijete), a bračni par zbog 

promjene radnog vremena. Radionice je završilo jedanaest roditelja. Svi su se roditelji aktivno 

uključivali u rad iznoseći svoja iskustva i mišljenja. Puno su promišljali o sebi kao 

roditeljima, o svojim odgojnim postupcima te su imali puno pitanja. Brzo su se povezali kao 

grupa, a čak trećina ih je bila iz iste skupine te su djeca bila vrlo slične dobi. Iskustva 

voditeljica su izrazito pozitivna u radu s ovom grupom. Nakon svake radionice voditeljice su 

napravile osvrt na provedenu radionicu i dogovorile plan rada za sljedeću radionicu. 
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                       Slika 1. Idividulni rad         Slika 2. Rad u parovima i trojkama 
 

           
      Slika 3. Aktivnost za kraj „Konfuzija“             Slika 4. Aktivnost za opuštanje: gimnastičko disanje 
 

           
       Slika 5. Završna evaluacija ciklusa radionica uz čašćenje                    Slika 6. Podjela diploma 

 

Iz evaluacije radionica Rastimo zajedno s roditeljima: 

Što smatrate najkorisnijim dobitkom za sebe? 
Dobila sam puno korisnih informacija; puno radim na strpljenju i pohvalama djetetu; savjeti o 

postavljanju pravila i granica. 

Shvatila sam da trebam i sebi ponekad ugoditi i raditi stvari koje mene vesele kako bih bila zadovoljna 

sa sobom. Jedino zadovoljan/sretan roditelj može biti dobar roditelj. 

Naučila sam ponešto o pravilnoj komunikaciji s djetetom, te koliko je važno pružati mu i ljubav, ali i 

postavljati granice. 

Razmjena iskustava s drugim roditeljima – ideje i trikovi. Druga važna stvar je pouzdanje da je put 

koji smo izabrali u redu i da nisu svi putevi isti, što ne znači da nisu dobri. I na kraju, ali ne manje 

važno, stručni pogled na svakodnevne probleme koji je često vrlo prihvatljiv i logičan. 
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… najkorisnije smatram to što sam shvatila da ima još puno roditelja (da nisam jednina) koji se nalaze 

u sličnim situacijama posebice jer su svi iste dobi. 

Naučila sam dosta o potrebama djece i strpljivosti. 

Najkorisniji dobitak za mene jest što sam shvatila na neki način što je u stvari biti roditelj… 

Osjećam se manje izgubljeno. Neke stavari su mi jednostavno postale jasne. Formirala sam mišljenje i 

načine ponašanja u svom stilu, ali u okvirima dobe prakse roditeljstva. 

Mojim najvećim dobitkom smatram iskustva i rješavanje problema koje sam naučio i podijelio s 

drugima iz grupe. Nova znanja i nova prijateljstva. Bolje razumijevanje ponašanja djeteta.  
 

Što smatrate najkorisnijim dobitkom za svoje dijete? 
Više majčinog strpljenja; više zajedničke igre, jasno izrečena očekivanja od djeteta; važnost davanja 

povratnih informaciju za ponašanje. 

Ono što se meni podrazumijeva djetetu treba objasniti: što se očekuje, za što ga hvalim. 

Naučila sam pažljivije slušati svoje dijete, smirenije pristupati „kriznim“ situacijama, odnosno 

nastojati racionalno riješiti problem/sukob s djetetom (odnosno reagirati na djetetovo loše ponašanje). 

Ne kritizirati dijete, nego ponašanje! „Ne“ pretvarati u „DA“! 

To što sam naučila da obratim pažnju na djeteove potrebe. Sada dobro promislim kada plače ili 

„cendra“ da stanem i razmislim što mu zapravo nedostaje; koju potrebu treba zadovoljiti. 

Još više promišljanja o tome što učiniti u svakoj situaciji a da je za dijete najbolje dugoročno. 

Roditelj koji je čuo/naučio nove vještine, savjete i iskustva drugih (voditeljica i drugih roditelja). 

To što ću biti sigurnija u njegovom odgoju i to što ću im posvetiti više vremena u igri. 

Najkorisniji dobitak za moje dijete je to što sam naučila više slušati i uvažavti njezine potrebe, koje su 

mi do sada bile nekako strane; educirani roditelja koji sada bolje razumije svoje dijete.. 

Sada sam još više siguran koliko i kako puno ljubavi djetetu treba pružiti. 
 

Što ćete od naučenog primjenjivati u svom životu? 
Pokušat ću primjenjivati što više toga, ali u svakom slučaju: ja – poruke, povratne informacije i slušati 

svoje dijete.. 

Tehnike aktivnog slušanja, Ja – poruke i parafraziranje; Razumijevanje djetetovih potreba; 

Postavljanje granica; Još više povratne informacije uz detaljno objašnjenje; posvetiti vrijeme djeci za 

igru; Osnaživanje i omogućivanje osnaživanja djeteta; Biti potpora, imati vremena za dijete i za 

razgovor, razumijevanje, uvažavati dijete, usmjeravati ga, ne gubiti kontrolu… 
 

Koja svoja očekivanja ste ispunili, a koja niste? 
Uglavnom sam ispunila sva svoja iščekivanja i nismo dobili točan recept kako odgojiti dijete ☺ 

Uspio sam svoja iskustva komunicirati s drugima s manje teškoća nego što sam očekivao, ali nisam 

naučio koliko sam htio o granicama u odgoju. 

Puno sam naučila o pristupu djetetu i kako bolje razumjeti svoje dijete, ali treba vremena da se sve to 

usvoji i uspješno primijeni u stvarnom životu. 

Nisam postavljala posebna/specifična očekivanja, ali sam vrlo zadovoljna radioniocom; stilom kako se 

radionica vodi, uključenošću svih članova i naravno – sadržajem; Nisam imala neka „posebna 

očekivanja“ bilo mi je super učiti o roditeljstvu a i upoznati sve te druge divne ljude. 

Moram još puno raditi na sebi. Svaki dan je novi izazov.  

I dalje se mučim s procjenom gdje postaviti granice, a gdje uvažavati djetetove želje i osobnost. 

Sigurno ponekad pogriješim. 

Dobio sam određena potrebna znanja. Sada to treba „trenirati“ i primjenjivati na svakodnevnoj bazi. 

Svakim danom sve više napredujem. Puno toga sam unaprijedila, no mogućnosti za razvoj su 

nebrojene. Ono na čemu želim posebno poraditi, a dosad uopće nisam imala je vrijeme za sebe koje je 

nužno. 

Ispunio sam očekivanja kako mislim da sam dobar roditelj te kako sam sposoban nositi se sa gotovo 

svim problemima 

Radionice su ispunile sva moja očekivanja. 
 

Koji su vaši prijedlozi ili poruka voditeljicama? 
Bile ste vrlo zanimljive, ljubazne, duhovite i potaknuli ste me na razmišljanje i neke promjene. Hvala! 

U program uklopiti i koju kratku drušvenu igru  
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Još sličnih radionica! Radionice su bile vrlo ugodne; primili smo puno korisnih informacija, a pritom 

smo se i dobro zabavili!  

Super ste podrška! Hvala puno na strpljenju i uvidima u stvari koje nam samima ne padnu na pamet! 

Voljeli bismo vas i dalje imati povremeno u svojim životima. 

Odvojiti na kraju 10 – 15 minuta za neformalni dio kako bi se polaznici bolje upoznali/povezali. 

Voditeljice su odlično odradile radionicu! Bilo nam je super s vama, nastavite dalje… 

Hvala vam što ste me naučili i podučili kako biti dobar i razuman roditelj te kako postupati s djetetom 

u raznim situacijama. Voditeljice su presuper! 

Hvala vam na savjetima i vremenu koje ste nam posvetili. Radionice će mi koristiti za cijeli život i 

nadam se da ću imati prilike nadograđivati znanja stečena na radionicama. 
 

U sljedećoj tablici rangirane su teme koje su roditeljima bile najkorisnije i najinteresantnije 

(od načešće biranih prema najmanje biranim temama): 
 

TEME RANG 

1. Usmjeravajući dijalog: Granice – zašto i kako 7 

2. Pravila 7 

3. Slušanje – važna vještina roditeljstva 6 

4. Ja – poruke 6 

5. Dijete pred ekranom 6 

6. Deset savjeta za roditelje 6 

7. Kratkoročni i dugoročni roditeljski ciljevi 4 

8. Zamke roditeljstva 4 

9. Temeljne psihološke potrebe 3 

10. Razvoj i potrebe male djece 3 

11. Povratna informacija 3 

12. Dijete svojih roditelja, roditelj svojem djetetu 3 

13. Moje drvo snage 3 

14. Četiri stupa roditeljstva 2 

15. Emocionalni dijalog: Sva naša djeca i kako ih volimo 2 

16. Zašto i kako bez batina 2 

17. Spoznajni dijalog: Kako dijete uči o svijetu oko sebe 1 

18. Roditeljske odgovornosti 1 

19. Slagalica osobnog rasta kao roditelja 1 

20. -  sve su bile jako interesantne, zanimljive i korisne 

      -  pitanja i odgovori svih u grupi 

1 

1 

21. Kreiramo rješenja; Pitanja za šešir 0 

22. Igre, masaže… 0 

 

Analizom upinika utvrđeno je da su roditeljima najinteresantnije (najupečatljivije) teme na 

radionicama s roditeljima „Rastimo zajedno“ bile teme iz područja usmjeravajućeg dijalaga,  

vezane za strukturu i vođenje i to: Granice i Pravila (7 odgovora ili 64%) te Ja – poruke i 

Slušanje (6 odgovora ili 55%). Vrlo dojmljive teme također su Dijete pred ekranom i Deset 

savjeta za roditelje (6 odgovora – 55%).  

 

Klub roditelja Rastimo zajedno  

 

Od 2011. godine održavaju se sastanci Kluba roditelja kao nastavak Radionica. Provode se 

nekoliko puta godišnje za sve generacije roditelja koji su pohađali Radionice u jednom timu 

roditelja. Osluškujući interese i potrebe roditelja, voditeljice su predložile teme koje su 

roditelji rado prihvatili. Radionice su održane u centralnom objektu u vremenu od 17.15 do 
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19.15 sati. Održana su tri susreta Kluba roditelja u organizaciji Tima I (R. Milanković Belas, 

V. Krajačić). 
 

Datum održavanja Tema Kluba roditelja Broj prisutnih roditelja 

21. 1. 2019. Sukobi roditelja i djece 12 

28. 1. 2019. Sukobi među djecom 13 

4. 2. 2019. Četiri stupa roditeljstva i dječji TV program 9 
 

1. susret – 21. siječnja 2019. Susretu je prisustvovalo dvanaest roditelja. Tema je bila 

„Sukobi roditelja i djece“. U prvom dijelu radionice govori se o sukobima općenito – 

što su sukobi i čemu služe, te kako reagiramo u sukobima. U drugom dijelu govori se 

o sukobima s djecom i roditeljskim reakcijama na djetetove neugodne emocije što kod 

djece utječe na razvoj emocionalne samoregulacije i vlastitiog suočavanja s teškim 

situacijama.  

2. susret – 28 siječnja 2019. Tema je bila „Sukobi među djecom“, a susretu je 

prisustvovalo trinaest roditelja. Ova tema je nastavak na prethodnu temu o sukobima 

gdje se roditeljima osvještava razlika između tradicionalnog i suvremenog pristupa u 

rješavanju sukoba među djecom na temelju teorije izbora. Roditelji se upoznaju s pet 

koraka u rješavanja sukoba među djecom kao i pojmom restitucije. 

3. susret – 4. veljače 2019. Tema je bila „Četiri stupa roditeljstva i dječji TV program“. 

U uvodnom krugu roditelji su naveli što njihova djeca vole gledati i što su oni kao 

djeca gledali. Potom smo se prisjetili četiri stupa odgoja u najboljem interesu djeteta te 

kako bi dječji program mogao zastupati ta četiri stupa. Tijekom radionice roditelji su 

osvijestili u kojoj mjeri program koji djeca gledaju podržava ili ne podržava četiri 

stupa odgoja. U završnom krugu ističu da su dobili „alatku“ za izbor programa za 

djecu koji se može primijeniti na različite sadržaje (filmovi, crtići, predstave, 

slikovnice) i da je radionica bila izrazito korisna. Bilo je prisutno devet roditelja.  

Na sva tri susreta roditelji su bili iznimno aktivni i navode za su im sve radionice bile izuzetno 

korisne i „baš dobro pogođene“. U susrete Kluba roditelja uključili su se roditelji iz različitih 

generacija Rastimo zajedno. Ipak, najviše ih je bilo iz posljenje, devete grupe roditelja, ali i 

jedan otac iz prve generacije Rastimo zajedno koji redovito sudjeluje na susretima Kluba 

roditelja čak i kada se neka tema ponavlja. Također se povećava broj očeva koji sudjeluju na 

susretima Kluba roditelja jer ih se sve više uključuje u program radionica Rastimo zajedno. 
 

 
Slika 1. Prvi susret Kluba roditelja 
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Slika 2. Drugi susret Kluba roditelja 

 

 
Slka 3. Treći susret Kluba roditelja 

 

Klub očeva Rastimo zajedno  

 

Program „Klub očeva Rastimo zajedno“ razvijen je 2015. godine u okviru projekta „Jačanje 

očevog doprinosa ranom razvoju djeteta“ u suradnji Centra za podršku roditeljstvu Rastimo 

zajedno, Gradom Velika Gorica i Dječjim vrtićem Velika Gorica, uz financijsku podršku 

Ministarstva socijalne politike i mladih dodijeljene na natječaju za projekte namijenjene 

osnaživanju obitelji. Psihologinja je bila dio autorskog tima u programu. Postojeći program 

dorađen je i proširen/nadopunjen novim radionicama za očeve i djecu, majke i odgojitelje 

2019. godine u okviru inicijative „Za snažniju obitelj“ koju zajednički provode Ministarstvo 

za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i UNICEF a Centar za podršku roditeljstvu 

Rastimo zajedno sudjeluje kao provedbeni partner s trogodišnjim „Programom za sustavnu 

podršku roditeljstvu roditeljima predškolske djece, osobito onima u zahtijevnijim okolnostima 

roditeljstva“. Jedan od ciljeva Programa je podrška aktivnoj uključenosti očeva u promicanje 

djetetovog razvoja i u tu svrhu je postojeći program Kluba očeva Rastimo zajedno nadopunjen 

novim radionicama. Psihologinja vrtića ponovo je bila dio autorskog tima za doradu i dopunu 

postojećeg programa, a organizirala je i provela uvodni supervizijski susret s voditeljima koji 

su sudjelovali u pilot provedbi Projekta Kluba očeva u Zagrebu, a prije početka provođenja 

programa. Susret je održan 29. 1. 2019. u DV Tatjane Marinić. U pilot projekt uključilo se 

osam dječjih vrtića iz Republike Hrvatske, a jedan od njih bio je i naš vrtić. Voditelji su nakon 

svake održane radionice dostavili izvješće o provedbi iste projektnom timu te je psihologinja 

kao dio tog tima sudjelovala u praćenju istih.  

U našem vrtiću radionice Kluba očeva do sada su provedene dva puta (2016. i 2017. godine) i 

ove godine se program provodio treći put. Voditeljice radionica ove godine bile su 

psihologinja Renata Milanković Belas i logopedinja Majda Čadež, a timu se priključila i 

ravnateljica vrtića Kristina Barbarić. Nova znanstvena otkrića pokazuju kako očeva 

uključenost, osjetljiva podrška i poticaj u prvim godinama djetetovog života daju jedinstveni 

doprinos djetetovom dugoročnom psihosocijalnom razvoju. Klub očeva je prilika da očevi 

iskažu kako žive svoje očinstvo te kako ih se može poduprijeti u ostvarivanju njihove važne 
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uloge u djetetovom razvoju. Programi podrške za roditelje uspješniji su i bolji za dijete ako u 

njima sudjeluju oba roditelja. Stoga je u okviru programa Kluba očeva kreirana i jedna 

radionica s majkama (partnericama očeva koji pohađaju program). Klub očeva omogućuje 

očevima da se upoznaju s nekim informacijama o programu Rastimo zajedno kako bi ih se 

motiviralo za uključivanje u isti, a voditeljima omogućuje upoznaanje s razmišljanjima očeva 

o tome kako ovaj program može bolje odgovoriti interesima i potrebama očeva. 

 

Ciljevi Kluba očeva 

 stvoriti poticajno i podržavajuće okruženje u kojem s voditeljicama i drugim očevima: 

 stječu nova saznanja o ulozi oca u ranom djetinjstvu i promicaju djetetovog razvoja, 

 promišljaju vlastitu očinsku ulogu, na temelju spoznaja proizašlih iz znanstvenih 

istraživanja i vlastitog iskustva, 

 razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje očinstvo te upoznaju bolje sebe u 

ulozi oca, 

 razmjenjuju informacije i podršku u ostvarivanju očinske uloge, 

 prepoznaju učinkovite načine kako se nositi sa zahtjevima roditeljstva. 

 

Klub očeva Rastimo zajedno sastoji se od ukupno sedam radionca: 
 

Teme radionica 

1. Očinska uloga u ranom djetinjstvu 

2. O očevima i osjećajima 

3. O očevima i majkama 

4. Tata i dijete igraju se zajedno – radionica očeva i djece 

5. Tata od zanata 

6. O očevima i majkama – radionica s majkama 

7. Zašto su očevi važni – radionica s odgojiteljima 

 

Radionice su se provodile srijedom od 13. veljače do 13. ožujka 2019. u vremenu od 17.15 do 

19.15 sati u centralnom objektu u Pavlinovićevoj 8. Za radionice se prijavilo deset očeva, od 

toga je sedam očeva iz našeg vrtića (svi iz centralnog objekta). Tri oca imaju djecu koja ne 

pohađaju naš vrtić. 
 

BROJ OČEVA 

 Prijavljeni u program Završili program 

Iz vrtića 7 5 

Vanjski 3 3 

UKUPNO 10 8 

 

Od deset prijavljenih očeva dvojica su završila ciklus radionica Rastimo zajedno ove 

pedagoške godine, a petorica imaju supruge koje su završile isti program (četiri majke ove 

pedagoške godine, a jedna prije nekoliko godina). Svi očevi su visokoobrazovani, većina njih 

su doktori znanosti. Grupa je bila drugačija od dosadašnjih grupa očeva vjerojatno zbog 

stupnja obrazovanja. Pozorno su pratili teorijska izlaganja, imali su puno pitanja i tražili su 

potvrdu za iznesene teorije ponajviše u vidu rezultata istraživanja (dosta ih radi na različitim 

fakultetima i institutima). Očevi su se jako brzo povezali kao grupa – osim što su svi očevi, 

imaju i puno drugih zajedničkih interesa. Bili su vrlo otvoreni, komunikativni, rado su dijelili 

svoja roditeljska i osobna iskustva, a sve u pozitivnoj, podržavajućoj i zabavnoj atmosferi. 

Ciljevi Kluba očeva su ostvareni što je vidljivo i iz završnih evaluacija radionica. Stekli su 
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nova saznanja i osvijestili ulogu oca i njegovu važnost u razvoju djeteta u ranom djetinjstvu.  

Program je završilo osam očeva. Dvojica su bila neredovita iz opravdanih razloga (posao, 

bolovanje ili bolest djeteta). 
 

      
       Slika 1. Aktivnost „Glasanje nogama“          Slika 2. Aktivnost „Obaranje podlaktice“ 
 

       
                    Slika 3. Igra balonima              Slika 4. Individualni rad 
 

Četvrta radionica „Tata i dijete se igraju zajedno“ je nova radionica u programu Kluba očeva 

a posvećena je zajedničkim aktivnostima očeva i djece. Na ovu radionicu očevi su doveli 

svoju djecu s kojom su u poticajnom okruženju, kroz planirane aktivnosti zajedno stvarali, 

igrali se i proveli kvalitetno vrijeme. Ovom radionicom se naglašava važnost zajedničke igre 

u svrhu jačanja odnosa između očeva i djece. To je ujedno bila prilika da kroz zajedničke 

aktivnosti još bolje upoznaju druge očeve i njihovu djecu. Na radionici je bilo šest očeva i 

devetero djece u dobi od jedne i pol do osam godina. Voditeljice su za očeve i djecu 

pripremile poticaje i aktivnosti u dvorani, likovne aktivnosti a koristili su i kutiće u sobi 

dnevnog boravka po slobodnom izboru djece. 
 

                          
Slike 5. i 6.  Igra oca s djetetom/djecom u dvorani i kutiću u sobi     Slika 7. Osvježenje 
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     Slike 8. i 9. Aktivnosti očeva sa svojom i drugom djecom u dvorani i likovne aktivnosti 
 

           
           Slika 10. Aktivnost „Sagradi kao i ja“          Slika 11. Uključenost i povezivanje 
      
Šesta radionica „O očevima i majkama – radionica s majkama“ također je nova radionica u 

programu Kluba očeva. Radionica je održana između treće i četvrte radionice s očevima 

(ponedjeljak). Sudjelovalo je šest majki. Ostale su bile spriječene doći. Cilj radionice je 

povećanje znanja majki o ulozi oca u ranom djetinjstvu, povećanje uvida o utjecaju stavova 

okoline na uključivanje oca te povećanje uvida u različitosti ostvarivanja odgojnih ciljeva kao 

i važnost uvažavanja roditelja i partnera.     

   

      
     Slika 12. Majke prate teorijsko izlaganje                     Slika 13. Rad u trojkama 

 

 
Slika 14. Aktivnost „Obaranje podlaktice“ 

 

Sedma radionica „Zašto su očevi važni?“ također je nova radionica u programu Kluba očeva, 

a namijenjena je odgojiteljima. Radionica je održana u dva termina (12. i 13. 3. 2019.) zbog 
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velikog broja odgojitelja, a kao nastavak radionica Rastimo zajedno koje su održane tijekom 

ove pedagoške godine. Cilj radionice je povećanje znanja i uvida u vlastite stavove o ulozi 

oca u ranom djetnjstvu te povećanje motivacije odgojiteljica za poticanje očeva na 

uključivanje u Klub očeva i/ili na Radionice Rastimo zajedno s roditeljima. Radionicama je 

obuhvaćena 31 odgojiteljica. 

  

      
         Slika 15. Individualni rad odgojiteljica         Slika 16. Izlaganje teorije odgojiteljima 
 

 
Slika 17. Aktivnost „Dobar tata“ s odgojiteljima 

 

Na kraju pete radionice s očevima „Tata od zanata“, očevima su podijeljene diplome za 

aktivno sudjelovanje i doprinosr razvoju Kluba očeva Rastimo zajedno. Očevi navode da su 

im radonice bile poticajne i korisne te izražavaju motiviranost za uključivanje u radionice s 

roditeljima Rastimo zajedno koje će se održati na jesen. 

 

Iz evaluacije radionica Kluba očeva Rastimo zajedno: 
 

Što ste „uhvatili u svoju mrežu“ – što je 

vrijedno, zanimljivo, korisno? 

Što ste „propustili kroz rupe na mreži“ i 

ostavili na dnu jezera – što ostavljate? 

 Dobre ideje iz tuđih iskustava 

 Sigurnost za sam na dobrom putu 

 Zabavno i poučno 

 Ugodno druženje 

 Edukativno i poticajno 

 Strukturirani proces 

 Stručna potpora 

 Nove vještine 

 Motivacija za rad s djecom i potvrda da 

sve što radim ima pozitivne rezultate 

 Upoznao sam zanimljive očeve 

 Nestpljivost 

 Ljutnju 
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 Iskreni razgovori o intimnim i 

osjetljivim temama 

 Osjećaj dobro potrošenog vremena 

 Druženje s djecom 

 Uključivanje supruga 

 

 

 
Slika 18. Završetak ciklusa – podjela diploma 

 

 

 

Anketa za roditelje 

 

Tijekom svibnja i lipnja roditelji su anonimno ispunjavali anketu za roditelje o 

suradnji i zadovoljstvu vrtićem. Anketa sadrži 25 pitanja koja se odnose na:  

 suradnju odgojitelja i roditelja  

 organizaciju rada vrtića i napredak djeteta 

 brigu o zdravlju djece (prehrana i higijena) 

 programe koji se provode izvan vrtića (program „Djeca u prirodi“ – Grad 

mladih, program zimovanja i program ljetovanja) 

 kraće programe ili tečajeve 

Svrha provođenja ankete je vrednovanje vlastitog rada s ciljem unapređivanja kvalitete 

odgojno – obrazovnog procesa u kojem će svako dijete zadovoljiti svoje potrebe i ostvarivati 

svoja prava. Roditelji su uz svaku tvrdnju na skali od 1 do 5 zaokružili stupanj slaganja s 

navedenom tvrdnjom. Uz svaku tvrdnju roditelji su mogli upisati svoje komentare koji bi 

konkretzirali njihovu procjenu, a koji uvelike mogu pomoći djelatnicima vrtića u 

unapređivanju kvalitete djelovanja. Anketu je ispunilo 150 roditelja iz sva tri objekta. 
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1) Suradnja odgojitelja i roditelja 

 

 
 

Prema obrađenim podacima roditelji su iskazali  izuzetno zadovoljstvo odnosom odgojitelja 

prema djetetu (88%). Odnos odgojitelja prema djetetu roditelji potkrepljuju  izjavama poput: 

 ˝Predivna komunikacija i brižan pristup.˝  

˝Odgojiteljice su zaista divne, uvijek vesele i susretljive.˝  

˝Dijete je jako sretno!˝  

˝Iznimno smo zadovoljni sa tetama koje rade sa našim djetetom jer one ne odrauju samo svoj 

posao nego ga rade i vole.˝  

˝...Njihova stručnost, kreativnost i posvećenost, a posebno čovječnost me iz dana u dan 

ponovno impresionira. Iz kontakta sam se uvjerila koliko ljubavi i brige pokazuju za svako 

dijete, dirnuta sam odnosom koji grade i s djecom i s roditeljima te sam zadivljena koliko im 

je stalo do svakog pojedinog djeteta...˝ 

 

 
 

UOPĆE SE 
NE SLAŽEM 

NE SLAŽEM 
SE 

NITI SE 
SLAŽEM 

NITI SE NE 
SLAŽEM 

SLAŽEM SE IZUZETNO 
SE SLAŽEM 

0% 0% 
1% 

10,80% 

88% 

Zadovoljan sam odnosom odgojitelja prema 

dijetetu 

UOPĆE SE 
NE SLAŽEM 

NE SLAŽEM 
SE 

NITI SE 
SLAŽEM 

NITI SE NE 
SLAŽEM 

SLAŽEM SE IZUZETNO 
SE SLAŽEM 

0% 0% 0% 

15,00% 

85% 

Zadovoljan sam odnosom odgojitelja prema meni 

kao roditelju 
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Odnosom odgojitelja prema roditeljima izuzetno zadovoljno je 84% ispitanika, dok je 

preostalih 15% zadovoljno. Procjene odnosa odgojitelja prema roditeljima popraćene su 

sljedećim izjavama:  

 

 ˝Vrlo smo zadovoljni s našim tetama i njihovim odnosom prema djetetu, kao i prema nama!˝ 

˝Prezadovoljni smo!˝  

˝Komunikacija je odlična! ˝ 

˝Hvala na svemu, izvrsni ste! Odgojiteljice iz skupine Cvjetići su primjer profesionalizma i 

ljudskosti koji znatno nadilazi prosječna očekivanja.˝ 

 

 
 

Obađeni podaci pokazali su također kako roditelji smatraju da je osoblje u vrtiću izuzetno 

ljubazno i pristupačno (87%), što su i popratili  izjavama poput: 

˝Ostalo osoblje je uvijek srdačno i susretljivo, osjeti se velik ljubav prema svom poslu i 

motiviranost za rad s djecom. Iako nemam mnogo doticaja s vodstvom vrtića, smatram da je 

organizacija odlično provedena.˝ 

˝Svi su nasmijani i otvoreni – samo tako dalje!˝ 

 

UOPĆE SE 
NE SLAŽEM 

NE SLAŽEM 
SE 

NITI SE 
SLAŽEM NITI 

SE NE 
SLAŽEM 

SLAŽEM SE IZUZETNO 
SE SLAŽEM 

0% 0% 1% 

12,00% 

87% 

Osoblje u vrtiću je ljubazno i pristupačno 
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Kada se govori o količini i načinu informiranja o djetetovom napretku i postignućima  njih 

78% izuzetno je zadovoljno, zadovoljnih je 17% dok ih je svega 5% neodlučno u svojoj 

procjeni. 

˝Čak i previše! (mailom)˝ 

Jako mi se sviđaju tjedne e-mail obavjesti, no o samom djetetu malo doznajemo.˝ 

 

 
 

Iz rezultata ankete također je vidljivo kako je 90% roditelja u ovoj pedagoškoj godini koristilo 

mogućnost individualnih razgovora s odgojiteljima kako bi se informirali o djetetovom 

napretku i postignućima. Oni koji su tu mogućnost iskoristili navode kako su to bili ˝Ugodni i 

uvijek objektivni/realni razgovori – produktivni.˝, a oni koji tu mogućnost nisu iskoristili 

navode kako ˝Nije bilo potrebe.˝. 
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Roditelji su također pokazali veliko zadovoljstvo kvalitetom roditeljskih sastanaka, gdje je od 

ukupnog broja akentiranih roditelja 85% izuzetno zadovoljno13% je zadovoljno dok je 2% 

neodlučno. 

 

 
 

Analizom odgovora roditelja koji su odgovarali s ˝Izuzetno se slažem˝ (81%) i ˝Slažem se˝ 

(18%) vidljivo je kako 99% roditelja primjećuje napredak svog djeteta u navedenim 

područjima. To su i potkrijepili izjavama: 

˝Napredak je izuzetno vidljiv!˝ 

˝Nekad i na svakodnevnoj bazi!˝ 
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Od ukupnog broja akentiranih roditelja izuzetno zadovoljno količinom kulturnih događanja 

unutar vrtića je 72%, zadovoljnih je 21% , 3% je neodlučno,dok je svega 1% nezadovoljno.  

 

 
Anketa je pokazala kako svi roditelji (100%) smatraju kako je njihovo dijete u jaslicama ili 

vrtiću sigurno. No, ipak je jedan roditelj iz objekta u ulici I.G. Kovačića naveo: 

˝Zgrada treba biti bolje osigurana i 1 voditelj u smjeni nije dovoljan!˝  
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Većina roditelja njih 79% je izuzetno zadovoljna organizacijom dnevnog odmora djece dok je 

17% roditelja zadovoljno, a 4% je neodlučno. Roditelji smatraju kako bi ˝Odmor djeteta koje 

ne spava trebao biti drugačije organiziran (posebna prostorija ili sl.). 

 

 
 

Od ukupnog broja akentiranih roditelja 79% se izuzetno slaže s izjavom da dijete voli 

boraviti u vrtiću, slaže se njih 15%, dok je 6% neodlučno. Roditelji koji su zaokružili ˝Niti se 

slažem niti se ne slažem˝ navode kako to ovisi o raspoloženju djeteta, a oni koji su naveli 

kako njihovo dijete voli ii u vrtić to su potkrijepili izjavama poput:  

˝Obožava!!˝ 

˝Moje dijete je jako sretno!˝ 

˝Hvala tetama iz skupine Jabuke što su pomogle našem djetetu da se jednostavno 

prilagodi u novoj skupini i što dijete sa veseljem boravi u vrtiću!˝ 

 

 
 

Na pitanje da li ste zadovoljni brigom o dječjoj higijeni 73% roditelja je odgovorilo da je 

izuzetno zadovoljno, 21% njih je zadovoljno, dok je svega 5% neodlučnih, a 1%  je 

nezadovoljno. 
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Od ukupnog broja akentiranih roditelja 70%  izjasnilo se da su izuzetno zadovoljni primjenom 

novih jelovnika iz projekta „Imam pravo jesti zdravo“, 23,5% je zadovoljno, 9% je neodlučno 

u svojoj procjeni dok je 1 % roditelja nezadovoljno primjenom novih jelovnika. Izjave 

roditelja: 

˝ Super je program!˝ 

˝To nam je izuzetno važno, jako smo zadovoljni.˝ 

˝Jelovnik je izvrstan, ali hrana bi trebala biti organska (uz izbor i potencijalnu nadoplatu). 

 

 
 

Na pitanje postoji li razlika u odnosu na prehranu kod kuće, 61% odgovara potvrdno, 30% 

nije sigurno, dok 9% smatra kako razlika ne postoji. 
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Od ukupnog broja akentiranih roditelja 59%  izjasnilo se da su izuzetno zadovoljni 

raznovrsnošću  namirnica, njih 28% je zadovoljno, 10 % je neodlučno, a svega 3% je 

nezadovoljno raznovrsnošću  jelovnika. Jedan roditelj navodi kako bi bilo bolje kada bi djeca 

dobivala manje kruha. 

 

 

 
 

 

 

Na pitanje da li ste zadovoljni kvalitetom prehrane 57% roditelja je izuzetno zadovoljno,31% 

je zadovoljno, 11 % je neodlučno dok 2% nije zadovoljno kvalitetom prehrane. 
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Od ukupnog broja akentiranih roditelja njih 73% izuzetno je zadovoljno urednošću i čistoćom 

vrtića, 20% je zadovoljno, dok je preostalih 7% neodlučno. Iako zadovoljni, roditelji iz 

skupine Cvjetići navode kako toalet te skupine zaudara, te ga je potrebno obnoviti. 

 

 
 

 

Roditelji su izrazili veliko zadovoljstvo poticajima unutar sobe dnevnog boravka, pa tako 98% 

roditelja smatra kako je soba poticajna za razvoj njihovog djeteta, 1% ne zna procijeniti i 1% 

smatra kako prostorija nije poticajna. Roditelji koji su naveli kako prostorija nije poticajna su 

iz skupine Zvjezdice, te navode: 

˝Potrebno je pronaći adekvatan prostor za skupinu Zvjezdice. Prostorija je malena i zapravo 

privremeno rješenje, jer se radi o pregraenom hodniku (ili terasi)!˝ 
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Od ukupnog broja akentiranih roditelja 69%  izjasnilo se da su izuzetno zadovoljni hodnikom 

u vrtiću za koji smatraju da je poticajan i zanimljiv, 26% je zadovoljo, 4% neodlučno i 1% 

nezadovoljno.   

 

Na kraju ankete roditelji su imali mogućnost napisati svoje prijedloge i komentare. Prijedlozi i 

brige roditelja odnose se na veličine prostorija u kojima djeca borave (osobito skupina 

Zvjezdice), usmjeravanje prometa ispred i oko vrtića (osobito za objekt u Matoševoj ulici), 

osiguravanje dvorišta za boravak na zraku. Također, roditelji su u anketama naveli kako 

smatraju da vjerskim aktivnostima nije mjesto u vrtiću. 

U anketama je bio velik broj pohvala odgojiteljicama, a neke od pohvala su: 

  

˝Jako smo zadovoljni što naša djeca puno idu u dvorište!˝ 

˝Svaka pohvala za tete u odgojnoj skupini i za cjelokupni vrtić!˝ 

˝Izuzetno sam impresionirana timom odgojitelja koje nesebično potvrđuju veliku ulogu u 

razvoju mog djeteta.˝ 

˝Zahvaljujem svim djelatnicima na bezbolnoj prilagodbi mog djeteta na vrtić, na divnom 

iskustvu tijekom ove godine te sreći koje i mi roditelji i naše dijete gaji prema vašoj ustanovi.˝ 

˝Izuzetno smo zadovoljni sa vrtićem, odgojiteljicama i ostalim djelatnicima koji sudjeluju u 

svakodnevnom radu. Vlada ugodna, pa čak bi se moglo reći i obiteljska atmosfera.˝ 

„Jako smo zadovoljni i apsolutno ne bi ništa mijenjali“. 

„Najbolje tete i najbolji vrtić“. 

„Naše dijete u vrtić dolazi sretno i odlazi s osmijehom. Grupa je vrlo povezana, djeca ne 

osjećaju razliku u dobi. Odgojiteljice rade svoj posao uz neopisivu ljubav i entuzijazam. 

Sretni smo što smo dio ove sretne i poticajne zajednice. Hvala!“. 
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IZVJEŠĆE O RADU POSEBNIH PROGRAMA 

 

PROGRAM MONTESSORI PROGRAM  - 10-satni u okviru redovitog 

programa 

 

NAZIV SKUPINE 

 
- Runolist 

NOSITELJI 

PROGRAMA 
- odgojitelji sa završenom Montessori edukacijom  

- (Carmen Gorički, Zrinka Čolak i Lucija Beketić - Pavlinovićeva) 

BROJ DJECE - 22 djece, kronološke dobi od 3.godine života do polaska u 

osnovnu školu 

- na početku godine provedena je opservacija sve djece te su 

detektirana djeca s posebnim potrebama i TUR te je u suradnji s 

psihologom napravljen IOOP za svako pojedino dijete.  

CILJ 

PROGRAMA 
- Globalni cilj programa je poticanje svih aspekata djetetova 

razvoja uz pojačanu podršku određenim područjima, poučavanje 

specifičnim znanjima i vještinama kroz senzibilizaciju za 

određeno područje ljudske djelatnosti te usmjeravanje prema 

specifičnim sadržajima igre i aktivnostima koje će dijete tijekom 

odrastanja nastavljati i razvijati. 

- Primarni su ciljevi i zadaće usmjereni na zadovoljavanje 

djetetovih primarnih potreba i na poticanje cjelovitog djetetovog 

razvoja. U područjima djelovanja su postavljene i specifične 

zadaće orijentirane na stjecanje posebnih znanja i vještina te 

navika u cilju holističkog razvoja djeteta. 

 

-  

PODRUČJA 

DJELOVANJA 
1. Poticanje samostalnosti  

 

 Tematski sadržaji: vježbe priborima iz područja svakodnevnog 

života, samostalno postavljanje i raspremanje stola, ispiranje 

posuđa i pribora za jelo, samoposluživanje i samostalno 

konzumiranje obroka, samostalno svlačenje i oblačenje, uredno 

odlaganje odjeće i obuće, samostalno raspremanje kreveta i 

posteljine. 

 Dobit za djecu: razvijanje opažanja, pozornosti, pamćenja i 

mišljenja, samostalno kretanje u strukturiranoj okolini, razvoj 

samopouzdanja i pozitivne slike o sebi, samostalno izvođenje 

poslova u brizi za sebe i okolinu, razvoj poimanja kretanja s 

lijeva na desno i odozgo prema dolje te labavljenje ručnog 

zgloba kao pripreme za pisanje. Motorička spretnost i precizno 

baratanje predmetima, bogata socijalna dinamika te 

komunikacija uz podržavanje razvoja osobne i socijalne 

kompetencija te prosocijalnih ponašanja. Svakodnevne situacije 

koje zahtijevaju poštivanje dogovora, sigurno i pravilno 

korištenje pribora te međusobnu pomoć i podršku. Razvoj 

svijesti o vlastitom djelovanju te vrijednost ulaganja napora i 

upornosti s ciljem postizanja željenog rezultata. 
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2. Područje osjetilnosti 

 Tematski sadržaji: vježbe valjcima težine i potiska te valjcima 

za poticanje slušne osjetljivosti, vježbe tkaninama različitih 

tekstura, pločicama u boji, vježbe konstruktivnim trokutima, 

geometrijskim tijelima i likovima te priborima za percepciju 

volumena (smeđe stepenice, ružičasti toranj, valjci), dužine 

(crvene gredice) i prostornih i veličinskih odnosa. 

Trinomska i binomsa kocka kao osjetilni pristup matematičkoj 

apstrakciji. 

 Dobit za djecu: razumijevanje količinskih odnosa, poimanje 

veličinskih odnosa i različitih tekstura te percepcija gradacije 

raznih svojstava. Precizno uočavanje i imenovanje veličina i 

tekstura, sposobnost vizualne, auditivne, taktilne, kromatske, 

olfaktorne percepcije, razvijena pozornost, pamćenje te logičko 

mišljenje i zaključivanje, bogatstvo vokabulara. 

 

3. Razvoj komunikacije na materinskom jeziku 

 

 Tematski sadržaji: vježbe slovima od brusnog papira, vježbe 

metalnim okvirima i umecima, početno povezivanje glasa i 

slova, rad sa suglasničkim karticama, rad s abecednim 

ormarićem, rad sa sličicama za pojedino slovo, određivanje 

početnog i završnog glasa u riječi. Početno pisanje u pijesku, 

kredom na ploči, na papiru, slogovne vježbe, pjesmice i brojalice 

te priče. Građenje slogova, jednosložnih i višesložnih riječi, 

pogađanje raznih pitalica. Flash cards i pjesmice te situacijsko 

učenje -  engleski jezik 

 Dobit za djecu: obogaćivanje djetetovog rječnika, razvijanje 

opažanja, pozornosti, pamćenja i mišljenja, sposobnost za vlastito 

usmeno izražavanje, početno čitanje i pisanje, samostalno 

građenje riječi i rečenica, sposobnost gramatičke analize i sinteze 

te fonološka i slogovna svjesnost, razvoj pozitivne slike o sebi, 

jačanje samopouzdanja u govornom izrazu i socijalnoj 

komunikaciji te motivacija za učenjem.  

 

4. Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u 

prirodoslovlju  

 

1. Matematička kompetencija 

 

 Tematski sadržaji: 

Mlađa djeca: prebrojavanje, brojevni niz 0-10 / 100, povezivanje 

količine i simbola za količinu, povećavanje i smanjivanje 

količine, prepoznavanje, imenovanje i pisanje simbola za 

količinu, uvod u dekadski sustav,  

      Starija djeca:  brojevni niz 0-100 / 1000, stvaranje i čitanje 

      višeznamenkastih brojki te pridruživanje odgovarajuće 

      količine, izgradnja dekadskog sustava, računske operacije -  

      zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje. Usvajanje pojma  
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      razlomka, odnosno više pojedinih dijelova cijelog. 

 Dobit za djecu: primjena matematičkog mišljenja u rješavanju 

problema, u različitim aktivnostima i svakidašnjim situacijama, 

razumijevanja brojevnog slijeda, automatizacija brojanja, 

usvajanje pojmova o parnim i neparnim brojevima, zapažanje, 

pozornost, pamćenje i mišljenje, logičko mišljenje i 

zaključivanje, stjecanje iskustva o povećavanju količine = 

zbrajanje (množenje) 

      stjecanje iskustva o smanjivanju količine = oduzimanje 

      (dijeljenje), razvoj „matematičkog uma“ 

 

2. Prirodoslovna kompetencija 

 

 

a) PČELA - projekt 

 

 Tematski sadržaji:  
Usvajanje pojmova: vrste pčela, izgled košnice, sakupljanje 

cvjetnog nektara i peludi. 

Usvajanje pojmova:  klica, stabljika, biljka,cvijet, plod… 

prepoznavanje dijelova biljke: korijen, stabljika, sjemenka, 

grana, list. 

Prepoznavanje dijelova cvijeta i njihova funkcija (latice, tučak, 

prašnici, cvjetna čaška). 

 Dobit za djecu:  

Stjecanje pojma o važnosti pčela kao važnog čimbenika u 

razmnožavanju i očuvanju bioraznolikosti te ljudskog zdravlja. 

Njegovanje biljnog svijeta, svijest  o važnosti biljaka, razvoj 

ekološke osjetljivosti te poimanje djeteta kao čimbenika 

jedinstvenog odnosa s prirodom. 

 

b) ANTARKTIKA - projekt 

  

 Tematski sadržaji:  puzzle Svijeta, geografski položaj 

Antarktika, biljni i životinjski svijet (kartice za imenovanje) 

eksperimenti: agregatna stanja vode, proces kristalizacije. 

Društvene igre, izrada iglua, razne vrste pingvina, životni ciklus 

pingvina – posebnosti u brizi za mladunčad (gledanje 

dokumentarnih sadržaja). 

 Dobit za djecu:   upoznavanje s Antarktika kontinentom razvoj                  

           ekološke osjetljivosti spoznaja o te različitim klimatskim   

           uvjetima, uvod u nove načine učenja putem eksperimenata. 

 

 

5. KULTURNA SVIJEST I IZRAŽAVANJE 

 

GRAD ZAGREB – obilježavanje dana 31.5. 

 

 

 Ciljevi: upoznavanje sa svojom kulturom i običajima 
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 Tematski sadržaji: puzzle Hrvatska, označavanje položaja na 

zemljovidu Europe, grb grada Zagreba; tumačenje 

povijesne priče o gradu Zagrebu, Zagreb; slide show 

recitacija „Zagrebu“ i pjesmice o gradu Zagrebu 

 Dobit za djecu: svijest o osobnoj, lokalnoj i nacionalnoj 

pripadnosti. 

 

c)  Projekt AUSTRALIJA - Aboriđini 

 

 Tematski sadržaj: vježbe puzzlama: geografski položaj, fauna i 

flora:  vježbe karticama za imenovanje, izvorna glazba, slike i 

uporabni predmeti. Slikanje tehnikom točkanja – izvorna tehnika 

Aboriđina. Čitanje izvornih priča koje Aboriđini čitaju svojoj 

djeci. 

 Dobit za djecu:  upoznavanje s drugim kulturama i narodnostima 

te njihovim običajima, razumijevanje kulturne i jezične 

raznolikosti Europe i Svijeta, poznavanje i razumijevanje 

kulturnih običaja pojedinih naroda i narodnosti, svijest o osobnoj 

lokalnoj, nacionalnoj i europskoj kulturnoj baštini i mjestu u 

Svijetu, dijete kao čimbenik stvaranja demokratskog društva. 

TEŠKOĆE 

 

 

- u provođenju programa s djecom koja su kasnije dolazila u  

skupinu pa nije bilo moguće provoditi individualan rad kako  

je planirano. S roditeljima su obavljeni razgovori o važnosti  

kontinuiranog dolaska kako bi se mogao slijediti individualni 

plan razvoja. 

SURADNJA  

S RODITELJIMA 

 

- obavljeno je puno individualnih konzultacija u sklopu  

suradnje s roditeljima, a u cilju zajedničkog djelovanja na  

razvoj pojedinog djeteta. Ostvarena je izuzetno dobra suradnja sa 

svim roditeljima. 

Održana su 4 roditeljska sastanka te sastanci vezani uz polazak djece u 

školu i boravak djece u programima zimovanja, ljetovanja te Djeca u 

prirodi. Ostvarena je i odlična suradnja s roditeljima posudbom osobnih 

predmeta u cilju kvalitetnijih provođenja projekata. 

ZAKLJUČAK 

 

Svi postavljeni razvojni ciljevi i zadaci realizirani su kod većine djece u 

odnosu na dob i razvojne sposobnosti. Projektnim načinom rada  

potican je razvoj kompetencije učiti kako učiti te osposobljavanje 

djeteta za osvještavanjem procesa vlastitog učenja. Djeca su bila  

uključena u planiranje i organiziranje procesa učenja čime su se  

osnaživale i njihove metakognitivne sposbnosti u cilju  

samomotiviranog i samoregulirajućeg učenja. 

Socijalna i građanska kompetencija razvijane su poticanjem djeteta na 

odgovorno ponašanje, pozitivan i tolerantan odnos spram drugih te 

uzajamno pomaganje i prihvaćanje različitosti. Djeca su poticana na 

iznošenje i argumentiranje svojih stajališta te uključivana u donošenje 

odluka koje se odnose na njihovo življenje u vrtiću. Također takvim 

načinom rada poticane su inicijativnost i poduzetnost djeteta te njegova 

sposobnost da vlastite ideje ostvaruje u različitim aktivnostima i 

projektima. Takvim pristupom dijete stječe različita znanja, vještine i 
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sposobnosti, osnažuje svoje samopouzdanje i samopoštovanje te ima 

mogućnost samoevaluacije svojeg djelovanja. 

Djeca predškolske dobi adekvatno su pripremljena za školu. Za jedno je 

dijete određena odgoda. 

U odnosu na gore navedene čimbenike zadovoljni smo ostvarenim  

rezultatima i postignućima djece na svim razvojnim područjima. 

Napravljeno je puno dodatne didaktike u svrhu kvalitetnijeg provođenja 

projekata te razvoja svih djetetovih kompetencija kroz Montessori 

područja rada. 

U suradnji ravnatelja i voditelja Montessori programa, prostor je 

obogaćen novim priborima u svrhu proširenja ponude didaktičkog 

sadržaje te daljnjeg poticanja holističkog razvoja svakog djeteta. 
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PROGRAM MONTESSORI PROGRAM  - 10-satni u okviru redovitog 

programa 

NAZIV SKUPINE - Mace 

NOSITELJI 

PROGRAMA 
- odgojitelji sa završenom Montessori edukacijom (Vlatka 

Mirković i Katarina Mlinarević - Pavlinovićeva) 

BROJ DJECE - 15 djece, kronološke dobi od 2.godine života do 4.godine života 

- u suradnji s psihologom napravljen je IOOP za dvoje djece 

CILJ 

PROGRAMA 
- Globalni cilj programa je poticanje svih aspekata djetetova 

razvoja s naglaskom na ranoj samostalnosti, te poučavanje 

specifičnim znanjima i vještinama te usmjeravanje prema 

specifičnim sadržajima igre i aktivnostima koje će dijete tijekom 

odrastanja nastavljati i razvijati 

- Primarni ciljevi i zadaće usmjereni na zadovoljavanje 

djetetovih primarnih potreba i na poticanje cjelovitog djetetovog 

razvoja. Postavljene su i specifične zadaće orijentirane na 

stjecanje posebnih znanja i vještina te navika u cilju holističkog 

razvoja. 

PODRUČJA 

DJELOVANJA 
6. Poticanje samostalnosti  

 

 Tematski sadržaji: vježbe priborima iz područja svakodnevnog 

života, samostalno postavljanje i raspremanje stola, ispiranje 

posuđa i pribora za jelo, samoposluživanje i samostalno 

konzumiranje obroka, samostalno svlačenje i oblačenje, uredno 

odlaganje odjeće i obuće 

 Dobit za djecu: razvijanje opažanja, pozornosti, pamćenja i 

mišljenja, samostalno kretanje u strukturiranoj okolini, razvoj 

samopouzdanja i pozitivne slike o sebi, samostalno izvođenje 

poslova u brizi za sebe i okolinu, labavljenje ručnog zgloba kao 

pripreme za pisanje, motorička spretnost i precizno baratanje 

predmetima. Svakodnevne situacije koje zahtijevaju poštivanje 

dogovora, sigurno i pravilno korištenje pribora te međusobnu 

pomoć i podršku. Razvoj svijesti o vrijednosti ulaganja napora i 

upornosti s ciljem postizanja željenog rezultata. 

 

 

7. Područje osjetilnosti 

 Tematski sadržaji: vježbe valjcima težine i potiska te valjcima 

za poticanje slušne osjetljivosti, vježbe pločicama u boji, vježbe 

valjcima u boji, taktilnim pločicama , termalnim bočicama, 

geometrijskim tijelima i likovima te priborima za percepciju 

volumena (smeđe stepenice, ružičasti toranj, valjci), dužine 

(crvene gredice) i prostornih i veličinskih odnosa. 

 Dobit za djecu: razumijevanje količinskih odnosa, poimanje 

veličinskih odnosa te percepcija gradacije različitih svojstava, 
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precizno uočavanje i imenovanje veličina, sposobnost vizualne, 

slušne, kromatske percepcije, razvijena pozornost, pamćenje te 

logičko mišljenje i zaključivanje, bogatstvo vokabulara. 

 

8. Razvoj komunikacije na materinskom jeziku 

 

 Tematski sadržaji: imenovanje predmeta, početno povezivanje 

glasa i predmeta, pa i slova, rad s abecednim ormarićem, 

određivanje početnog glasa u riječi, početno pisanje u pijesku, 

slogovne vježbe, pjesme, recitacije, brojalice te price. 

 Dobit za djecu: obogaćivanje djetetovog rječnika, razvijanje 

opažanja, pozornosti, pamćenja i mišljenja, fonološka I slogovna 

svjesnost, razvoj pozitivne slike o sebi, jačanje samopouzdanja u 

govornom izrazu i socijalnoj komunikaciji te motivacija za 

učenjem.  

 

 

9. Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u 

prirodoslovlju  

 

a)  Matematička kompetencija 

 

 Tematski sadržaji: 

prebrojavanje, količine +5, +10, brojevni niz  0-10, povezivanje 

količine i simbola za količinu,  

      povećavanje i smanjivanje količine, prepoznavanje, 

      imenovanje i pisanje simbola za količinu, uvod u dekadski 

      sustav,  

 Dobit za djecu: razvoj “matematičkog uma”, upoznati sadržaj 

pojma količine, usvajanje brojevnog slijeda, 

usavršavanjesenzoričkog zapažanja duljine, razvijanje 

koordinacije pokreta i usmjeravanje pozornosti, usvajanje 

brojanja od 1-10, ustrajnost u radu, poticanje samostalnosti, 

razvijanje fine motorike, stjecanje iskustva da se količina sastoji 

od više pripadajućih dijelova, povezivanje brojke I skupa, 

stjecanje iskustva o brojci “0”. 

 

b)  Prirodoslovna kompetencija 

 

d) Seoske životinje - projekt 

 

 Ciljevi: usvajanje pojmova: konj, krava, koza, kokoš, ovca i 

svinja. Prepoznavanje istih i imenovanje. 

 Tematski sadržaji: učenje životnog ciklusa kokoši, rad s 

karticama, izrada farme, recitacija o kokoši, igra s pjevanjem 

“Koka i pilići”, brojalica “Okoš bokoš” 

 Dobit za djecu: djeca su usvojila: kako su pokrivene, što nam 

daju i čime se hrane, gdje žive, kako se zove mladunčad tih 

životinja kao i mužjaci 
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10. Kozmički odgoj 

 

           Vježbe 
 

 Dijelovi kopna i vode/globus kopno-voda, divlje i domaće 

životinje, odrasli i mladunčad, kontinenti-slagalica, Sunčev 

sustav, dijelovi biljke, cvijeta i drveta, osposobili smo akvarij, 

oblici tla i vode od brusnog papira-modeli, staništa životinja 

 Dobit za djecu: usvajanje oblika planeta Zemlje, uočavanje 

dva osnovna dijela zemljine površine (tlo i voda), imenovanje i 

određivanje položaja kontinenata na globusu, usvajanje i 

raspoznavanje različitih oblika tla i vode, razvijanje svijesti 

gdje koja životinja živi (voda, tlo i zrak), uspoređivanje 

kontinenata na slagalici i globusu, uopznavanje i imenovanje 

dijelova Sunčevog sustava, imenovanje dijelova cvijeta, lista i 

drveta, kao i dijelova biljke 

 

11. Društvenost 

           Vježbe 

 Ritmičko praćenje pjesmice, čekanje na red i izmjenjivanje, 

slušanje i praćenje uputa, prepoznavanje i imenovanje drugih, 

zajednički rad priborom, kultura ophođenja, zajedničko slikanje, 

pokretna igra, grupne igre, biranje prijatelja s kim hoće, vježbe 

za opuštanje, nenasilno rješavanje problema 

 Dobit za djecu: upoznavanje s prijateljima, prihvaćanje mlađe 

djece, mlađi su napredovali uz starije, ulaženje u igru i 

izlaženje iz nje, razvoj sposobnosti djeteta za druženjem i 

suradnjom (poziv na igru, uključivanje, želja da se igra s 

drugom djecom), razvoj sposobnosti samokontrole, čekanje na 

red, čarobne riječi, ne otimanje igračaka, odlaganje potrebe za 

trenutnim ispunjenjem želje, uočavanje i prepoznavanje drugih, 

dijeljenje, uočavanje i imenovanje svojih i tuđih osjećaja, 

pažljivo ponašanje i odnos spram drugih, rad s drugima radi 

ostvarivanja zajedničkog cilja, razvijanje socijalnih vještina, 

razvijanje osjećaja za zajedništvo 

TEŠKOĆE 

 
- U provođenju programa s djetetom koje ima poremećaj  

senzorne integracije 

SURADNJA  

S RODITELJIMA 

 

Obavljene su individualne konzultacije sa svim roditeljima, s  

troje roditelja dva puta, a u cilju zajedničkog djelovanja na  

razvoj pojedinog djeteta. 

Održana su 4 roditeljska sastanka. 

ZAKLJUČAK 

 

Svi postavljeni razvojni ciljevi i zadaci realizirani su kod većine djece u 

odnosu na dob i razvojne sposobnosti. Uz formiranje grupe, sa svom 

novoupisanom djecom, od toga 4 djece prvi puta pohađa vrtić, vidi se 

veliki napredak od početka godine. Moto nam je “pomozi mi da mogu 
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sam”, pa je tako i struktura ritma dana prilagođena djeci Ona sve  

sama rade, od postavljanja stola, slaganja salveta, odvajanje papira i 

plastike, brige da u vrtiću ima vode za piti. Djaca su lijepo usvojila  

“pravila” kretanja prostorom, uzimanja pribora, vraćanja na mjesto.  

Premda se pribor radi i na podu, ali na sagu. Usvojili su i vježbe tišine-

hodanje po crti i vrijeme kruga. Posebno smo radili na smirivanju  

Reakcije – ja bih sad, odmah, te čekanju na red. Osvještavali smo i  

poticali djecu na verbalizaciju vlastitih želja i potreba, te razlikovanje 

istog.  
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PROGRAM RANO UČENJE NJEMAČKOG JEZIKA – 10-satni u okviru 

redovitog 

NAZIV SKUPINE - Suncokret (Sonnenblume) 

NOSITELJI 

PROGRAMA 
- odgojitelji sa min. B2 znanjem njemačkog jezika (Suzana 

Čipčić C2 i Alenka Pavleković B2 – Matoševa)  

BROJ DJECE - 18 djece; dobno mješovita skupina (3-7 god.) 

CILJ 

PROGRAMA 
- potaknuti  i motivirati djecu pomoću poticajnog okruženja i 

raznih spontanih  situacija zanimanje za  stranim jezikom kroz 

niz individualiziranih  i planiranih aktivnosti. Pri tome su se 

uvažavale dječje potrebe i interesi u skladu s dobi i razvojnim 

mogućnostima. 

Ove  godine  radilo  se  intenzivno u skladu sa Nacionalnim 

kurikulumom ranog i predškolskog odgoja   na digitalnim 

kompetencijama, kompetencijama na materinskom jeziku,učiti kako 

učiti, te komunikaciji na stranom jeziku. Radi brojnosti skupine  

intenzivnije se  radilo na pravilima skupine.  

 

ZADAĆE - razvoj slušne osjetljivosti za drugi fonološki sustav 

razumijevanje kratkih  jednostavnih rečenica, 

usvajanje vokabulara stranih riječi prema interesu djece,  

samostalno sastavljanje jednostavnih jezičnih struktura,  

usvajanje komunikacijskih vještina,  

usvajanje digitalnih vještina, 

poticanje djece na stvaranje strategije vlastitog učenja, 

razvijanje  memorije i mašte kroz dramske i književne 

elemente, 

razvoj samostalnosti, 

poticanje međusobnog razumijevanja i poštovanja  

Planirane aktivnosti  na njemačkom jeziku  bile su tako osmišljene 

da su se  mogla uključivati sva djeca. Spontane aktivnosti praćene su 

kroz dokumentiranje i bilježenje zapaženog ponašanja kod djece. 

Skupina   voli  aktivnosti koje su  sadržajno bogate pokretom, 

glazbom, pjesmom, plesom i dramskim elementima. Na taj su način  

upoznavali i usvajali nove riječi na njemačkom jeziku.  Situacijsko 

učenje  najproduktivnije je bilo u slobodnim aktivnostima kroz  

spontane pozdrave, zahtjeve, obraćanja, izricanju potreba,  igre na 

zraku i  slobodnim osmišljavanju i prepričavanju priča na 

materinskom i njemačkom jeziku.    

Važnu ulogu  u usvajanju njemačkog jezika imala je tjelesna 

aktivnost u sportskoj dvorani i dvorištu te likovno- umjetničko –

glazbeni elementi u svakodnevnom radu  kao poticaj u raznim 

aktivnostima  kroz razne  suvremene likovne tehnike, pokretne igre, 

pjesme s pokretom i natjecateljske igre. 

 

Djeca su često spontano koristila njemački jezik u raznim situacijama. 
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Pokušavali  su  što više koristiti usvojene riječi na njemačkom jeziku i 

stvarati nove jezične konstrukcije koje bi  koristili u raznim  

situacijama. Kutići su  bili obogaćeni raznim prirodnim  

neoblikovanim  materijalima od čega su djeca spontano izrađivala 

razne predmete (makete, scenske elemente  i druge kreativne 

predmete) te stvarala razne maštovite priče. 

 

DOBIT DJECE  aktivno korištenje usvojenog vokabulara njemačkih riječi 

(ovisno o području npr. imenovanje boja, brojki, životinja, 

hrane, prirodne pojave, dane u tjednu, dijelove tijela, pojmovi 

vezani za određene svečanosti i godišnja doba) 

 stvaranje jednostavnih jezičnih konstrukcija u svakodnevnim 

situacijama (predstavljanje imenom, iskazivanje dobi) 

 odgovaranje i razumijevanje jednostavnih uputa (tijekom 

dolaska i odlaska, rituali za ručak, dnevnih aktivnosti, kod 

obavljanja osobne higijene) 

 usvojeni određeni dramski elementi (pridonijeli su stvaranju 

bolje „slike o sebi“ te jačanju međusobne suradnje i 

prijateljstva, razvoj samostalnosti, rješavanje sukoba) 

TEŠKOĆE - najčešće zbog dobne mješovitosti, pa je zbog toga bilo dosta 

emotivnih reakcija  djece u međusobnom prihvaćanju i 

razumijevanju. Mlađa djeca teže su ove godine pratila  

program te ritam i pravila skupine (njih troje).  

- intenzivnim individualnim i individualiziranim radom ostala 

su djeca  počela  aktivno sudjelovati u aktivnostima, te 

pokazuju veliko zanimanje i brzo usvajanje njemačkog jezika 

( troje djece). 
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SURADNJA  

S RODITELJIMA 
- je bila dobra. Odvijala se  kroz svakodnevne kratke 

informacije, preko kutića za roditelje gdje su dobivali sve 

važne informacije o događanjima u vrtiću i izvan vrtića. 

Takoder sui mali mogućnost dobivanja tjednih obavijesti 

(newsletter) elektroničkim putem (mailom). Mogućnost 

korištenja individualnih konzultacija koristili su uglavnom svi 

roditelji ( osim njih dvoje koji se nisu htjeli odazvati). 

Ove godine održano je pet roditeljska sastanka  :  

-  Plan i program planiranog rada, razvojne zadaće, organizacija vrtića 

   i  dr.  

-  Priprema za školu   

-  CAP programom  

-  Sastanak za odlazak u Grad mladih 

-  Zimovanje (Mariborsko Pohorje) 

 

Dvije radionice :       

-  Matematička večer 

- Božićna radionica izrade božićnih kolača   

  

Dvije predstave : 

- Dramatizacija priče : „Sveti Martin“ (scenski, dramski i jezično,  te 

glazbeno obrađeno od odgojiteljice S. Čipčić) 

I završna svečanost: 

-Dramski prikaz priče „ Nezadovoljna bubamara“ Sunčane Škrinjarić- 

„Der glückliche Marienkäfer“ (obrađeno i prilagođeno na njemačkom 

jeziku od strane odgojiteljice S. Čipčić , tehnička podrška – 

odgojiteljice A. Pavleković) 

Ove godine od 01.04. -05.04.2019. praksu su realizirale dvije  

učenice iz Odgojiteljske škole iz Murecka-Austrije. Tema  

ovogodišnje prakse  bila je „Proljeće“. 

Učenice  su djecu upoznale raznim  glazbenim instrumentima 

(gitarom, „Klangtiere“) što ih je poticalo  na aktivno sudjelovanje tj. 

pjevanje raznih  njemačkih pjesmica. Aktivnosti su  bile metodički 

pripremljene kako bi  djeci bile  zanimljive i zabavne.  

Realizirana praksa  pokazala se ponovo kao kreativna, nadopunjena 

novim idejama, poticajna  i maštovita.  Učenice su  svojom dolaskom 

pridonijele verbalno situacijskom učenju njemačkog jezika u skupini.  

Na obostrano zadovoljstvo  obogatile  su   dječja , svoja i naša znanja 

u ranom učenju njemačkog jezika.  
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ZAKLJUČAK Postignuća djece  na jezičnom području s obzirom na dob, brojnost i 

složenost skupine  dosta su dobra. Zadovoljni smo usvojenom 

količinom jezičnog znanja s obzirom na okruženje i sastav skupine. 

Dalje će se nastojati poticati  rad na glazbeno-dramskom izričaju kao  

jednom od važnih poticajnih oblika rada  u  jačanju osobnih 

kompetencija te lakšeg i zabavnijeg usvajanja njemačkog jezika. 

Roditelji su zadovoljni  količinom usvojenog njemačkog jezika, 

samostalnošću i samopouzdanjem koje su stekla njihova djeca tokom 

godine. 

Program je ove godine dodatno obogaćen novim načinom pristupa 

usvajanju njemačkog jezika kroz upotrebu digitalne tehnologije u 

raznim individualiziranim aktivnostima. Također je u  uspješnoj 

realizaciji programa imao i suvremeni dramski pristup sa nizom 

dramskih elemenata i tehnika.  

Veliki doprinos  u dramskoj realizaciji  ima osobno  sudjelovanje 

odgojiteljice S. Čipčić na raznim jezičnim, glazbenim i dramskim 

radionicama kao voditeljice radionica : 

- radionica u sklopu manifestacije“Theaterspiele“ u OŠ Vidovec 

(13.04.2019. , Vidovec) 

-radionica u sklopu  AZOO na temu:  Značaj, uloga i kompetencije 

odgojitelja za primjenu i poticanje vokalnoga glazbenog izričaju 

svakodnevnom odgojno-obrazovnome radu (DV Špansko, 

06.09.2018.) 
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PROGRAM RANO UČENJE NJEMAČKOG JEZIKA – 10-satni u okviru 

redovitog 

NAZIV SKUPINE - Zvjezdice (Sternchern) 

NOSITELJI 

PROGRAMA 
- odgojitelji sa min. B1 znanjem njemačkog jezika ( Mirjana 

Blažun i Marijana Oreč C1- Pavlinovićeva) 

BROJ DJECE - 12 djece; dobno mješovita skupina (4-7 god.) 

CILJ 

PROGRAMA 
- svakodnevno poticati i motivirati svako dijete kroz razne 

aktivnosti pomoću bogatog i poticajnog materijalnog 

okruženja kako bi usvojili što više pojmova, riječi i fraza na 

njemačkom jeziku. Također su primjećeni i poštovani različiti 

stilovi učenja kod djece. Djeca su kroz različite sklopove 

aktivnosti usvajala glagole, pridjeve a neki i cijele rečenice na 

njemačkom jeziku. Paralelno s time djeca su usavršavala 

socijalne vještine i unapređivala emocionalnu inteligenciju. 

ZADAĆE - razumijevanje svakodnevnih uputa 

razumijevanje ( kod velikog broja djece ) i cijelih složenih 

rečenica na njemačkom jeziku 

produkcija njemačkog jezika  

usvajanje komunikacijskih vještina  

razvijanje dramskih elemenata 

razvoj samostalnosti, samopouzdanja i međusobne tolerancije 

među djecom. 

Zadaće su se realizirale svakodnevnim, individualnim pristupom 

svakom djetetu. 

Aktivnosti na stranom jeziku  

Aktivnosti su planirane tako da bi se svako dijete moglo bez obzira na 

dob uključiti u nju. Pošto je primjećen velik interes za igrokazima, 

korišteno je puno dramskih i scenskih elemenata, kao što su glazba i 

pokret. Na taj način djeca su uz materinski jezik također jako 

obogatila vokabular njemačkog jezika (kompetencije na materinskom 

jeziku i kompetencije na stranim jezicima). 
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DOBIT DJECE  svakodnevno korištenje riječi, fraza i cijelih rečenica na 

njemačkom jeziku (npr. imenovanje dana u tjednu, iskazivanje 

emocija na njemačkom jeziku, imenovanju hrane, pribora za 

jelo i svega što okružuje dijete u njegovom svakodnevnom 

životu) 

 pozdrav kod dolaska i odlaska iz vrtića, svakodnevni  rituali u 

SDB-a, u garderobi, kupaoni, dvorani, kao i na dvorištu vrtića 

 dramski i scenski elementi pomogli su kod razvoja 

samostalnosti djece, kod razvoja prijateljstva te rješavanju 

sukoba verbalnim putem. 

Ove pedagoške godine realizirana su dva igrokaza na 

njemačkom jeziku . “ Der Hut “ i “Der Verspielte Igel “.  

Igrokaze su djeca prezentirala za Božić i u sklopu projekta “ 

Darujmo djeci kazalište” u CKT – u. 

-  

TEŠKOĆE - veličina sobe  

- nemogućnost oformljivanja svih željenih kutića  

Svakodnevnim zajedničkim planiranjem i radom, odgojitelji su ipak 

uspijevali realizirati skoro svaku planiranu aktivnost. Korišten je 

prostor garderobe, dvorane, kao i vanjski dio vrtića – dvorište kako bi 

djeca dobila što više poticaja za brzo usvajanje njemačkog jezika.  

SURADNJA  

S RODITELJIMA 
- Suradnja s roditeljima bila je jako uspješna i dobra. Odvijala 

se preko kutića za roditelje, kao i kroz svakodnevne kratke 

izmjene informacija. Također se odvijala korištenjem 

individualnih konzultacija koje su roditelji uglavnom koristili 

kako bi se informirali o rastu i razvoju svoga djeteta.  

Roditeljski sastanci koji su realizirani ove pedagoške godine :  

1. Roditeljski sastanak održan u 9. mjesecu (informativni)  

2. Roditeljski sastanak  Božični igrokaz “Der Verspielte Igel“ 

3. Nastup djece u CKT-u (projekt „Darujmo djeci kazalište“)  

4. Završna svečanost „Sportske igre“ 12. 06. 2019. 

 

ZAKLJUČAK Roditeljima se i ove godine svidio dramski prikaz, price, bajke i 

slikovnice na njemačkom jeziku, gdje su vidjeli bogatstvo vokabulara 

njemačkog jezika. Također su kroz dramatizaciju vidjeli rast i razvoj 

svoga djeteta ( razvoj samopouzdanja, samostalnosti i međusobnog 

prihvačanja – tolerancije )  



120 

 

PROGRAM RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA – 10-satni u okviru 

redovitog 

NAZIV 

PROGRAMA 
- Cvjetići (Flowers) 

NOSITELJI 

PROGRAMA 
- Odgojitelji sa min. B2 znanjem engleskog jezika 

(Silva Kašuba Katunar, Marija Mijat - Pavlinovićeva) 

BROJ DJECE - 21 djece, dobno mješovita skupina. 

CILJ PROGRAMA - Omogućiti djeci razvoj slušne osjetljivosti za strani jezik   

- Omogućiti djetetu da na spontan i prirodan način u 

poznatom i poticajnom okruženju razvija trajnu motivaciju 

za učenje engleskog jezika . 

- Stjecanje pozitivnih stavova prema različitim kulturama, te 

mogućnost jezičnog povezivanja i uočavanja sličnosti i 

različitosti . 

- Bolje razumijevanje svog materinjeg jezika, jer postaju 

svjesna jezika kao fonema. 

ZADAĆE - Razvoj slušne percepcije za nesto drugačije i novo  

(novoupisana djeca). 

- Usvajanje kratkih i jedostavnih jezicnih konstrukcija. 

- Razumijevanje kratkih uputa na stranom jeziku.  

- Postupno razumijevanje i izražavanje na stranom jeziku 

prema mogućnostima djeteta. 

- Usvajanje i proširivanje jezičnog vokabulara kroz tematske 

cjeline, prilagođene dobi, interesima i potrebama djece. 

- Poticanje ispravnog izgovora, artikulacije i intonacije. 

- Usvojiti melodioznost stranog i materinjeg jezika. 

DOBIT DJECE - Rad na usvajanju stranog jezika u skupini bio je koncipiran 

kroz situacijsko svakodnevno korištenje engleskog jezika 

i kroz planirane aktivnosti. 

- Kroz integriranu metodu koju primjenjujemo u vrtiću dobit 

djece je da se usvajanje jezika događa prirodno i spontano, 

svakodnevno u životno praktičnim situacijama kroz 

zajedničku igru, u različitim centrima aktivnosti, kroz čitanje 

priča, razgledavanje slikovnica, pjevanje pjesmica i 

igranjem raznovrsnih igara.  

- Dobit djece je da posredstvom digitalne tehnologije čuju 

izvorni govor. 

- Pjesmicama, čitanjem slikovnica i aplikacijama koja kod 

djece osim jezinčne razvijaju i digitalnu kompetenciju.  

- Utjecaj na kognitivni razvoj, razvoj koncentracije i vještine 

slušanja.  
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Planirane aktivnosti podijeljene su u tematske cjeline:  

 

 JA I MOJE TIJELO  

 RASPOLOŽENJA 

 MOJ VRTIĆ I PRIJATELJI 

 MOJA OBITELJ 

 KUĆA 

 VREMENSKE PRILIKE  

 ŽIVOTINJE 

 HRANA 

 ODJEĆA 

 PRIJEVOZNA SREDSTVA 

 

Tematske cjeline ove godine su proširene i oplemenjene novim 

sadržajima, većim i bogatijim vokabularom, vodeći se spontanim 

zahtjevima djece, te prateći njihove potrebe. Naime, ove godine 

neka djeca su već u trećoj godini učenja stranog programa što 

zahtjeva veću angažiranost od strane odgojitelja. Kruna određenog 

usvajanja i znanja engleskog jezika kod djece u skupini vidjela se u 

nastupu u kazalištu u sklopu projekta "Darujmo djeci kazalište" 

predstavom "Mouse and the house" te zaista vrlo uspješnom 

završnom priredbom naziva "Četiri priče" s kojom je priređen 

oproštaj od predškolaca.  

TEŠKOĆE  

 

 

 

 

- Upisivanje djece tokom godine te njihova prilagodba i 

velika dobna različitost upisane djece.  

- Spolna različitost u smislu velikog broja upisanih dječaka 

(14 dječaka i 7 djevojčica). Problemi su bili ponekad burno 

reagiranje u rješavanju konflikata i nepoštivanje pravila.  

 

 

SURADNJA  

S RODITELJIMA 
- Suradnja roditelja također je pomogla u realizaciji programa 

i postavljanje zadaća.  

- Cilj nam je bio organizirati i realizirati individualne 

razgovore sa svim roditeljima, a naročito s roditeljima 

predškolaca (deset predškolaca) uz prisustvo oba odgojitelja 

u čemu smo i uspjeli.  

- Kroz godinu bila su organizrana četiri roditeljska sastanka :  

 

- 1. Informativni 

- 2. Nastup u kazalištu 

- 3. Radionica vezana uz blagdan Uskrsa 

- 4. Završna svečanost 

 

- Posebno dobra suradnja ostvarena je s jednim ocem  koji je 

u skupini imao prezentaciju svjetlosti pod nazivom "Laser 

show" i sudjelovanje također jednog oca kao velikog 

iznenađenja na završnoj priredbi kao DJ. Suradnja sa svim 

ostalim roditeljima bila je zadovoljavajuća i ugodna.  
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ZAKLJUČAK 

 

 

 

 

- Suradnja među odgojiteljima bila je ključna u realizaciji svih 

planiranih ciljeva i zadataka, ali i puno više od toga.  

- Kompatibilna mišljenja, reagiranja i rješavanje ponekad 

nastalih problema doprinijeli su odličnoj atmosferi u 

skupini, te zadovoljnom djecom, a i zadovoljnim roditeljima 

od kojih smo se s nekima dugogodišnje družili.  

- Suradnja sa stručnim timom unaprijedila je rad s djecom.  

- Suradnju s tehničkim osobljem, uključujući i osoblje u 

kuhinji, bila je dobra i u cilju dobrobiti djece.  

- Aktivno sudjelovanje roditelja, odazivanje na roditeljske 

sastanke, također su pomogli u realizaciji programa.  
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PROGRAM Rano učenje engleskog jezika – 5 satni u okviru 10 satnog u DV 

Tatjane Marinić –I. G. Kovačić 31 

NOSITELJ 

PROGRAMA 

- odgojiteljica Lucija Šaić 

BROJ DJECE - 12 djece u dobi od četiri do šest godina , dvoje djece prva 

godina učenja a ostali druga godina učenja jezika. 

CILJ 

PROGRAMA 

- stvaranje motivacije za učenjem stranog jezika, usvajanje 

osnovnih pojmova i uputa na engleskom jeziku te poznavanje 

drugih kultura gdje se govori engleski jezik. Kako bi se to 

postiglo stvaralo se adekvatno okruženje i poticaji za 

cjelokupan razvoj uvažavajući interese i potrebe djece 

odnosno djeteta. 

ZADAĆE  razvoj slušne osjetljivosti za glasovni sustav drugog jezika  

 usvajanje vokabulara  

 usvajanje kraćih jezičnih struktura  

 razumijevanje kraćih uputa 

 komunikacijske vještine i odgovaranje na postavljena pitanja 

 samostalno situacijsko korištenje jezika 

 

Sadržaji i aktivnosti su planirani u skladu s interesima djece 

uglavnom vezano uz aktivnosti iz svakodnevnog života, neposredne 

okoline i različita događanja. 

 

Način usvajanja: jezik se prezentirao u planiranim aktivnostima uz 

situacijsko učenje kroz spontane aktivnosti posebno vezane uz jelo i 

upute . Usvajalo se kroz razne igre, pjesmice, recitacije, slikovnice, 

slikovne kartice, čestim ponavljanjem... 

Djeca su usvajala osnovni rječnik i jezične strukture, ritam i 

intonaciju, pravilan izgovor. Započeli smo sa pozdravljanjem, 

predstavljanjem, imenovanjem dijelova tijela, imenovanje članova 

obitelji, prebrojavanje, imenovanje boje, prepoznavanje vremena, 

upoznavanje sa životinjama na farmi i imenovanje, razumijevanje i 

izvođenje jednostavnih radnji posebno vezanih za pokret i  vježbanje.  

Jedna od većih tema koje smo obradili su životinje i hrana te smo 

vezano uz te teme obradili priču: “Pete the cat”, “do you like cats?”, 

“The black cat song”, “Do you want to be my friend?”....Također smo 

obradili i temu vezanu za odjeću uz pjesmicu “What are you wearing 

today?” 

Djeca su pokazala velik interes posebno za igre s pjevanjem kao što 

su „Five little speckled frogs”, “Go round and round the village”.... 

Također je obrađena tema House kroz imenovanje prostorija i 

namještaja te igru Bingo, pjesmicu “My house”... 

DOBIT DJECE - razumijevanje jednostavnih uputa 

 pozdravljanje 

 predstavljanjem imenom i iskazivanje dobi (neka djeca još ne 

iskazuju dob) 

 predstavljanje članova obitelji 
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 imenovanje prostorija u kući (ne svih) 

 imenovanje igara, igračaka (pojedinih) 

 odgovaranje na postavljena pitanja s da/ne 

 korištenje fraza kulturnog ophođenja (pojedina djeca) 

 brojanje na engleskom 

 imenovanje boja 

 imenovanje životinja 

TEŠKOĆE - S obzirom da je program poludnevni malo teže su se teme 

mogle povezati s primarnim programom 

SURADNJA  

S RODITELJIMA 

- Nastupom  u kazalištu povodom sudjelovanja u projektu  

„Darujmo djeci kazalište“ djeca su  roditeljima prezentirala 

postignuta znanja i vještine kroz pjesmu, recitaciju, igre s 

pjevanjem, vježbanje. Na kraju pedagoške godine svi su dobili 

dokumentirane neke od aktivnosti koje su provedene tijekom 

godine. 

ZAKLJUČAK - Dobrobiti od učenja stranog jezika nisu samo u usvojenim 

jezičnim znanjima i ovladanim komunikacijskim vještinama 

nego se djeluje i na kognitivni razvoj, socijalni, emocionalni, 

pažnju i pamćenje. Djeca razvijaju interes za strani jezik i 

toleranciju na različitosti 
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PROGRAM ODGOJ ZA ODRŽIVI RAZVOJ  - 10-satni u okviru redovitog 

programa 

 

NAZIV SKUPINE 

 
- Jabuke 

NOSITELJI 

PROGRAMA 
- odgojitelji sa završenom edukacijom u SRC Srednjaci (Ružica 

Gudelj i Željka Žgela – Tuškanac) 

BROJ DJECE - 16 djece ,dobno mješovita skupina 

CILJ 

PROGRAMA 
- razvijati dobre navike i pozitivne stavove kod djece i odraslih o 

potrebi očuvanja prirode, štednji energije, očuvanju vode i 

recikliranju 

- razvijati kod djece odgovorno ponašanje prema sebi i drugima 

- obilježavanje eko datuma prema Eko kalendaru 

- uključivanje u humanitarne akcije 

- tijekom pedagoške godine uključivanje u eko akcije koje 

organizira Udruga Lijepa Naša prema njihovom kalendaru 

aktivnosti za školsku godinu 2018./2019. 

 

ZADAĆE 

 

 

 

- educiranje djece o važnosti ozonskog omotača za opstanak 

života na Zemlji te koje su posljedice njenog uništavanja, 

navikama zdravog življenja, kretanja kao i pravilnog odnosa 

prema prirodi 

- razvijati ekološku svijest o važnosti vode za život te potrebi 

njenog očuvanja 

- vođenje brige o racionalnoj potrošnji vode, energije i čistoće 

okoliša (kod djece, roditelja i svih djelatnika vrtića) 

- upoznavanje procesa nastanka kruha i poticanje pozitivnog 

odnosa prema ekološkoj zdravoj pregrani, kulturi blagovanja i 

tradicijskim vrijednostima (pribor i predmeti) 

- razvoj svijesti o zdravoj hrani bez upotrebe pesticida i umjetnih 

gnojiva (gdje se uzgaja voće i povrće te na koji način?) 

- djeca uče “čineći” važne stvari vezane za biljke, njihov razvoj i 

rast (od sjemena do ploda) te utječemo  kod djece na razvoj 

zdravih prehrambenih navika – naročito hrane koju sami 

uzgojimo 

- razvijati svijest o važnosti boravka na svježem zraku (kretanje, 

vježbanje, sportske aktivnosti) 

- upoznavanje vrsta ptica i drugih životinja kroz sva godišnja doba 

- razvijanje empatije i brige za životinje, poticanje 

bioraznolikosti 

- božićna humanitarna akcija vezana za sudjelovanje u 

Unicefovom projektu “Škole za Afriku” 

- podizanje svijesti djece i odraslih o važnosti i različitim 

mogućnostima očuvanja i zaštite okoliša, vode, energije i tla  

- razvijati ekološku svijest djece te osjetljivost za eko problem 

današnjice 
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- briga za zasađeno bilje 

- razvijati svijest o važnosti razvrstavanja, odlaganja, zbrinjavanja 

i iskorištavanja otpada u vrtiću i obiteljskom domu 

- prepoznavanje i određivanje pripadnosti nekog resursa 

određenom izvoru energije. 

 

Ostvarivanje programskih zadaća i aktivnosti 

U ostvarivanju razvojnih zadaća, realiziranju aktivnosti, projekata 

pristupalo se situacijskim učenjem kroz igru, planiranim aktivnostima 

doživljajima, bogatim poticajima, posjetama, akcijama na razini 

skupine, cijelog objekta. Usklađivanje tih planova sa prirodnim 

ciklusima, aktualnostima na lokalnoj i globalnoj razini,a poštujući 

interes djece, doprinosi se djelotvornijem i kvalitetnijem tjednom, 

dnevnom, tromjesečnom, godišnjem planiranju. 

U organizaciji programa važna je bila suradnja s odgojiteljicama drugih 

odgojnih skupina, stručnim suradnicima (naročito gospođama 

ravnateljici  i pedagoginji), roditeljima u pojedinim zajedničkim 

aktivnostima, tehničkim osobljem vrtića i vanjskim suradnicima. 

Uspješno su realizirane sve razvojne zadaće koje su planirane. 

Što se tiče opće i didaktičke opreme za ostvarivanje programa, dječje 

okruženje ove godine obogaćeno je novim policama,a od materijala 

mnoštvom knjiga i slikovnica sa eko tematikom.  

 

Aktivnosti: 

- razgovor o ozonu, što je, zašto je važan, poremečaji u ozonskom 

omotaču 

- dijete i kretanje 

- voda kao stanište (život u moru, rijeci, jezeru i bari) 

- prikupljanje i korištenje  vode iz spremnika “Zdenko Vodenko” 

za zalijevanje cvijeća u sobi i  na balkonu 

- formiranje EKO PATROLE 

- čišćenje prostora eko sredstvima 

- aktivnosti povodom – Dani kruha- Dani zahvalnosti za plodove 

zemlje 

- vrste kuhinjskih pomagala i pribora (nekada i sad) 

- posjet tržnici 

- zdravi rođendani (svježe i sušeno voće, zdrave grickalice) 

- povrtnjak kroz četiri godišnja doba 

- sjetva povrtnih kultura u sobi dnevnog boravka 

- zaštićene životinje 

- posjet Lovačkom muzeju 

- ptice zimi 

- kukci – korisni, štetni 

- hotel za kukce (obnova postojećeg) 

- posjet livadi 

- project “ Pčele” 

- uređenje okoliša vrtića – sadnja cvijeća i različitih sadnica 

- ribnjak 

- projekt “Otpad nije smeće” 
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- razvrstavanje i briga o otpadu 

- izrada glazbala i didaktike od neoblikovanog materijala 

- obnovljivi i neobnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost 

u vrtiću 

 

 

 

DOBIT DJECE 

 

Pedagoška godina je započela estetskim doživljajem samog 

prostora, obnovom vrtića – nova ulazna vrata, obnovljene 

kupaonice, nova stolarija pridonijeli su da se djeca osjećaju 

sretno i sigurmo u prostorima vrtića. Svaki dan smo radili s 

djecom na sagledavanju stvarnosti svojeg okoliša – poticanje 

razvoja potreba djece za čistoćom i urednošću. Redovita i 

pravilna prehrana očitovala se kroz raznovrsnost,usvajanje 

pravilnih prehrambenih navika gdje se ritualno sve pomalo 

proba što je polako dovodilo do “probijanja” barijere kod neke 

djece. Pružanju otpora prema vrtićkoj hrani. 

Potreba za kretanjem, boravak na zraku (park šuma Tuškanac) 

svakodnevna tjelovježba, sat tjelesnog vježbanja u dvorani 

osigurali su uvjete za skladan cjelokupan rast i razvoj djece, ali i 

poticanje međusobne suradnje među djecom. Poticana je 

radoznalost za povezanost žive i nežive prirode i međuovisnost 

ljudi: upozoravanju na potrebu pažljivog odnosa 

prema čuvanju cvijeća i nasada, travnatom dijelu, biljkama, 

životinjama. Osviještena je briga za životinje, ptice tijekom zime 

(hranjenje), briga za korisne kukce, značenju vode za život, 

razvoju osjećaja za lijepo u okolišu, ljepotama zavičaja, 

domovine, narodne običaje. 

Skupljali smo i razvrstavali otpad  te otpadni material koristili 

u izradi igračaka i didaktike namještaja. Cilj nam je bio da se uz 

malo truda i volje otpad može preoblikovati u neprepoznatljive, 

korisne predmete. 

Uključivale djecu u aktivnosti opisivanja, razgovora, pričanja i 

pripovijedanja, izvještavanja… kako bi se iskazali stavovi i 

orijentacije o pitanjima održiva razvoja. 

Kontinuirano i redovito poticale djecu na bolje razumijevanje 

druge djece  (naročito prihvaćanje novo upisane djece ove  

pedagoške godine), ljudi i svijeta oko nji, poticanje empatije, 

uzajamno razumijevanje, toleranciju. Učiti živjeti zajedno, 

poticati mirnu komunikaciju.     

TEŠKOĆE Osamdeset posto djece dolazi u skupinu za vrijeme doručka i 

kasnije, tako da su prekidana u aktivnostima programa (ona koja 

su korisnici kraćeg programa i odlaska na ritmiku). Skraćen 

boravak na zraku, ali i nemogućnost posjeta muzejima i drugim 

kulturno povijesnim objektima Grada Zagreba.   

 

 

SURADNJA  

S RODITELJIMA 

Održana su četiri roditeljska sastanka: komunikacijski, radionica za 

Božić, Projektni dan, Priprema djece za školu, završna priredba - Piknik 

u Maksimiru koji je zbog lošeg vremena odgođen pa smo druženje 
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održali na Rokovom perivoju ( sudjelovanje svih odgojnih skupina). 

- Roditelji su aktivno sudjelovali u kreiranju odgojno obrazovnog 

programa: idejno, posjetom u skupinu, sakupljanjem poticaja, 

organiziranjem druženja, u riješavanju zdravstvenih problema u 

vrtiću (zbrinjavanje mačaka skitnica iz našeg dvorišta). 

Zabilježen je veliki postotak posjeta roditelja radionicama, 

roditeljskim sastancima, individualnim konzultacijama, 

druženjima. Veliki interes  roditelji su pokazali i za radionicu 

Večer matematike odazvavši se  u velikom broju.     

Ankete o zadovoljstvu roditelja programom pokazale su da je 

100% roditelja zadovoljno programom, komunikacijom i 

suradnjom s odgajateljicama, komunikacijom odgojiteljice/djete, 

prostorom u kojem djeca borave. Na Projektnom danu koji je i 

ove godine bio povodom Dana planeta Zemlje organizirane su 

aktivnosti sa ekološkim temama: sadnja mente, mokro filcanje 

cvijeta, izrada ogrlica od tkanine, otpadna odjeća i bojanje, 

obnavljanje već korištenih žardinjera.  Na završnoj svečanosti, 

svaka skupina se prezentirala kraćim nastupom i  na kraju 

zajedničkom pjesmom. Oprostili smo se  od naših predškolaraca.  

 ZAKLJUČAK 

 

Svim ovim aktivnostima, projektima, trudom, zalaganjem,radom 

pokazali smo da smo zaslužili stjecanje statusa međunarodne Eko- škole 

i dobivanje Zelene zastave.  

Tijekom ove ped. godine vrtić je pristupio uključivanju u provedbu 

programa međunarodne Eko-škole. U cijelosti smo ispunili uvjete iz 

smjernica za provedbu programa Eko-škole i uredno izvršili sve 

potrebne radnje za stjecanje ovog međunarodnog priznanja. Već ove 

godine priznanje i zastava svečano su nam uručeni 10. 05 2019. u 

Kongresnoj dvorani Gastro Globus. 

 Osim što svakog dana provodimo održive aktivnosti i pritom djeca 

svojim činjenjem iniciraju promjene u svojim obiteljima  pa i široj 

zajednici to nam je potvrda da dobro i  korisno radimo.  

Svečanost podizanja Zelene zastave bit će upriličena sljedeće pedagoške 

godine. Čekamo s nestrpljenjem.    
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Rad sa školarcima  

 

Drugu godinu za redom, od pedagoške godine 2017./2018., a na incijativu Gradskog 

ureda za obrazovanje ostvaruje se suradnja Dječjeg vrtića Tatjane Marinić s Dječjim domom 

Zagreb. Stoga se priprema djece za školu provodila za svu djecu školske obveznike korisnike 

Vrtića i korisnike Doma. Odgojno obrazovni rad s djecom u godini prije polaska u osnovnu 

školu provodio se prema dva programa verificirana od strane Ministarstva znanosti, 

obrazovanja: 

 

1. Program predškole Dječjeg vrtića Tatjane Marinić 

2. Uključivanje djece školskih obveznika iz Dječjeg doma Zagreb u program predškole 

 

Program je provođen je na nekoliko načina. 

 

Vrsta programa i korisnici: 
 

VRSTA 

PROGRAMA 

SATNICA MJESTO PROVEDBE VRIJEME 

PROVEDBE 

BROJ 

DJECE 

integrirani program 

u sklopu redovitog 

programa 

10 - satni DV Tatjane Marinić 

(9 skupina u tri objekta) 

1. 9. 2018. do 

30. 6. 2019. 

78 

program predškole 

za djecu koja nisu 

polaznici redovitog 

programa 

250 sati 

godišnje 

DV Tatjane Marinić (skupine 

Patkice i Runolist – 

Pavnovićeva 8, skupina 

Maslačak – Matoševa 7 i 

skupina Bubamara – Ulica   

I. G. Kovačića 31) 

1. 10. 2018. 

do  

31. 5. 2019. 

9 

Ukupno Vrtić    87 

program predškole – 

integracija djece iz 

Dječjeg doma 

Zagreb 

3 x 4 sata 

tjedno 

 

DV Tatjane Marinić 

(skupina Bubamara – Ulica I. 

G. Kovačića 31)  

1. 10. 2018. 

do  

31. 5. 2019. 

7 

Ukupno Dom    7 

UKUPNO (Vrtić i 

Dom) 

   94 

 

Odgojno – obrazovnim radom s djecom u godini prije polaska u osnovnu školu obuhvaćeno je 

ukupno 94 djece. Tijekom godine ispisalo se  troje djece a dvoje djece nije pohađalo program. 

Jedno dijete je izostajalo zbog čestog poboljevanja te uključenosti u različite terapije i 

tretmane (dijete s teškoćma u razvoju), a drugo dijete se preselilo u drugu državu te je 

povremeno dolazilo u vrtić u vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj. Program je završilo 

ukupno 89 djece.  

Vrtić je pohađalo 87 djece školskih obveznika. Od toga je 9 djece bilo uključeno u program 

predškole. Djeca su bila raspoređena u sva tri objekta u ukupno devet odgojnih skupinna od 

čega su u četiri skupine bila upisana u program predškole djeca koja nisu polaznici redovitog 

programa (skupine Patkice i Runolist u Pavlinovićevoj 8, skupina Maslačak u Matoševoj 7 i 

skupina Bubamare u Ulici I. G. Kovačića 31).  

Program predškole pohađalo je 7 djece korisnika Dječjeg doma Zagreb i svi su bili integrirani 

u program u vrtiću. Troje djece se tijekom godine ispisano zbog udomljavanja ili smješataja u 

drugi dom. Dvoje djece je integrirano u program predškole dvije godine prije početka 
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školovanja jer se radi o djeci s teškoćama. Djeca su bila uključena u skupinu Bubamare u 

područnom objektu u Ulici I. G. Kovačića 31. Ove pedagoške godine sva su djeca iz Doma 

bila spremna za integraciju u vrtić pa se program provodio samo u prostoru vrtića.  

 

Provoditelji programa: 
 

NEPOSREDNI PROVODITELJI PROGRAMA NA RAZINI VRTIĆA 

Integrirani program (redoviti program) 

Matični odgojitelji i treći odgojitelji (20): 

L. Biondić. J. Odorijan, L. Beketić, Z. Čolak, C. Gorički,  

S. Kašuba – Katunar, M. Mijat, M. Oreč, M. Blažun,  

S. Drpić, M. Mikić, N. Štimac, S. Čipčić, A. Pavleković,  

S. Rožmarić, L. Šaić, R. Gudelj, Ž. Žgela, A. Marinović i  

R. Pehar 

Ravnateljica:  

K. Barbarić, prof. ped.  

Stručni suradnici:  

R. Milanković Belas, psiholog 

V. Baketa Tomazetić / I. Runje,  

edukacijski rehabilitator  

M. Čadež, logoped  

I. Brkić, pedagog  

Zdravstvena voditeljica:  

M. Antolić, bacc.med.techn. 

Program predškole (Dječji dom Zagreb) 

Odgojiitelj (1): 

M. Ivanović 

  

Na prvim roditeljskim sastancima roditelji djece školskih obveznika informirani su na 

koji način će školarci biti pripremani za polazak u prvi razred osnovne škole a u siječnju su 

održana tri roditeljska sastanka na temu zrelosti za školu. Tijekom pedagoške godine 

odgojiteljice su intenzivnije radile na poticanju razvoja vještina, znanja, sposobnosti i 

kompetencija važnih za početak školovanja. Logopedinja, psihologinja i edukacijska 

rehabilitatorica individualno su radili s djecom s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju u 

skupini ili u kabinetu. Prema potrebi odgojiteljice su dobile naputke za rad s djecom. 

Nekoliko roditelja dobilo je upute za rad kod kuće. Zajedničkim dogovorom psihologinje i 

odgojiteljica nabavljeni su radni listovi za djecu kao dio pripreme za školu. U skupini 

Bubamare odgojiteljice M. Ivanović i R. Pehar su u suradnji s psihologinjom započele 

provoditi program Plesa pisanja kao dio pripreme djece za školu. 

Tijekom godine su psihologinja i logopedinja na radnim dogovorima, stručnim 

aktivima i aktivima planiranja s odgojiteljicama radile na temi pripreme djece za polazak u 

školu. Na dogovorima su konkretizirane razvojne zadaće i kompetencije djece za školu. 

Dogovaran je izbor radnih listova i primjena istih, te su planirani roditeljski sastanci na temu 

zrelosti za školu. Psihologinja je s odgojiteljicama dogovorila provedbu CAP programa po 

skupinama (vidi izvješće o provedbi Programa prevencije zlostavljanja djece – CAP 

programa).  

 

Ostvarivanje programa predškole – procjena rada 

 

Procjena rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu prikazana je prema 

sljedećim pokazateljima: 

1. realizacijom Orijentacijskog programa rada u godini prije polaska u školu – tematske 

cjeline i podteme 

2. prikazom procjena razvijenosti kompetencija:  

      I   Komunikacija na materinskom jeziku 

     II  Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji 

    III  Socijalna kompetencija 

    IV  Motorička kompetencija 

3. prikazom broja djece s odgodama polaska u osnovnu školu za godinu dana i 

prijevremenih upisa u prvi razred 
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1. Realizacija Orijentacijskog programa rada u godini prije polaska u školu – tematske cjeline 

i podteme 

Odgojitelji su u skupinama provodili program rada s djecom školskim obveznicima 

prema Orijentacijskom programu rada u godini prije polaska u školu iz Godišnjeg plana i 

programa rada vrtića i Programa predškole. Sve zadaće su realizirane: 

 

Zadaće iz Orijentacijskog programa  

 razvoj pozitivne slike o sebi i emocionalne stabilnosti djeteta 

 poticanje socijalne kompetencije i komunikacije 

 poticanje motoričkog razvoja 

 poticanje spoznajnih funkcija djeteta 

 poticanje stvaralačkih mogućnosti djeteta i izražajnih sposobnosti 

 zadovoljavanje posebnih potreba djece 

 

U Orijentacijskom planu predloženo je deset tematskih cjelina. Unutar svake cjeline 

predloženo je nekoliko podtema. Odgojiteljice su birale teme i prilagodile ih svojoj odgojnoj 

skupini. Većina navedenih tema obrađena je tijekom pedagoške godine. Pregled realizacije 

tematskih cjelina i tema u devet odgojnih skupina: 

 

Tematske cjeline i podteme  Broj skupina 

 I    Prvi dani u vrtiću 

          1. Upoznavanje 

          2. Predstavljanje 

          3. Prostor i sredstva u vrtiću 

          4. Stare poznate i nove igre  

          5. Biti zajedno – zajedničke igre   

 

9 

9 

9 

8 

9 

 II    Razvijanje djetetove samosvijesti 

          1. To sam ja, a to je (sličnosti i razlike) 

           2. Mogu, ne mogu 

          3. Zdravlje 

          4. Prehrana 

          5.  Kultura objedovanja 

          6. Uljuđeno ponašanje 

 

9 

9 

8 

9 

9 

9 

III    Djetetovo okruženje 

          1. Obitelj  

          2. Otac i majka 

          3. Bake i djedovi 

          4. Gdje stanujem 

          5. Upoznavanje škole 

          6. Igramo se škole 

          7. Susjedi 

 

9 

8 

8 

9 

3 

9 

8 

IV    Živa bića 

           1. Kućni ljubimci   

          2. Seosko gospodarstvo  

          3. Potok, rijeka, bara, livada, šuma 

 

7 

8 

9 

V    Velike ljudske zajednice 

          1. Zavičaj (grad, selo, mjesto) 

          2. Hrvatska domovina 

          3. Svijet – Hrvatska je dio svijeta 

 

8 

7 

6 
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VI   Komunikacija i informacije 

          1. Radio i televizija 

          2. Kompjutorske igrice 

          3. Telefon (važni brojevi)  

          4. Primamo i šaljemo poruke  

          5. Novine 

 

4 

7 

5 

3 

2 

VII   Promet i prometna kultura 

          1. Sigurno od kuće do vrtića/škole 

          2. Prometni zakovi 

 

7 

6 

VIII   Doživjeti i stvarati                                                       

          1. Priče, basne, bajke – doživljaj 

          2. Lutkarska umjetnost – doživljaj 

          3. Likovna umjetnost – doživljaj 

          4. Poslovice i zagonetke  

          5. Govorno, likovno, glazbeno i plesno dječje stvaralaštvo 

          6. Riječi, riječi za smijeh 

 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

IX   Baština 

          1. Kazalište – posjeta 

          2. Muzej – posjeta 

          3. Crkva – posjeta 

 

4 

7 

9 

X   Vrijeme 

          1. Kalendar, blagdani kroz godinu 

          2. Sat 

          3. Koliko smo vremena proveli u vrtiću 

 

8 

2 

5 

 

Analizirani podaci pokazuju sljedeće: od ukupno 43 predloženih teme raspoređenih u 10 

tematskih cjelina, sve (9) ili gotovo sve skupine (8 i 7) obradile su 77% tema (33). Manji 

postotak predloženih tema (14%), odnosno šest tema obradilo je pola skupina (4, 5 ili 6 

skupina, odnosno 44% - 67%). Riječ je o podtemama iz cjelina V Velike ljudske zajednice 

(Svijet), VI Komunikacije i informacije (Primamo i šaljemo poruke, Radio i televizija), VII 

Promet i prometna kultura (Prometni znakovi), IX Baština (Crkva – posjeta) i X Vrijeme 

(Koliko smo vremena proveli u vrtiću). 

Manje od trećine skupina (3 skupine – 33% i 2 skupine – 22%) bavilo se temom Susjedi iz 

cjeline III Detetovo okruženje i temom Kalendar iz cjeline X Vrijeme te temama iz područja 

VI Komunikacije i informacije (Novine i Kompjutorske igrice). 

Zaključno: Gotovo sve teme i tematske cjeline obrađene su u potpunosti. Najmanje 

zastupljena bila je šesta cjelina Komunikacije i informacije. Ipak, potrebno je naglasiti da je 

svaku godinu vidljiv mali trend rasta zastupljenosti ove teme u odgojno – obrazovnom radu. 

 

2. Procjene razvijenosti kompetencija 

 Sukladno Programu predškole i Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje potican je i osnaživan razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje: 

1. Komunikacija na materinskom jeziku 

2. Komunikacija na stranim jezicima 

3. Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju 

4. Digitalna kompetencija 

5. Učiti kako učiti 

6. Socijalna i građanska kompetencija 

7. Inicijativnost i poduzetnost 

8. Kulturna svijest i izražavanje 
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Tijekom svibnja procijenjen je razvoj kompetencija za svu djecu školske obveznike. Naglasak 

je stavljen na Komunikaciju na materinskom jeziku, Matematičku kompetenciju i osnovne 

kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, Socijalnu kompetenciju i Motoričke kompetencije 

(vidi detaljnije u bitnim zadaćama ustanove). U skupinama posebnih programa (engleski, 

njemački i montessori) procijenjena je i Komunkacija na stranim jezicima. 

 

I Komunikacija na materinskom jeziku 

 

Ove pedagoške godine poseban naglasak je stavljen na kompetenciju komunikacije na 

materinskom jeziku u okviru prve bitne zadaće vrtića – dokumentiranje odgojno obrazovnog 

procesa (vidi detaljnije Rad na bitnim zadaćama i Stručno usavršavanje radnika). Cilj je bio 

naglasak na aktivnosti kojima se potiče razvoj kompentencije na meterinskom jeziku. 

Sukladno tome je planirano i realizirano stručno usavršavanje i podrška odgojiteljima kroz 

radnu grupu „Komunikacija na materinskom jeziku“ koju je vodila logopedinja te radionice 

„Dramske igre - procesna drama“ koju je vodila odgojitelica S. Kašuba - Katunar. 
 

Individualno stručno usavršavanje 

1. Radna grupa „Komunikacija na materinskom jeziku“ 

2. Radionice „Dramske igre – procesna drama“ 

 

 
 

Kompetencija komunikacija na materinskom jeziku gotovo u cijelosti je usvojena kod djece 

školskih obveznika u većini skupina (1,58 – 1,94). Najviše procjene su u skupinama 

Suncokret i Jabuke (1,92 – 1,94) te Runolist, Patkice i Zvjezdice (1,81 – 1,84). U velikoj 

mjeri komunikacija na materinskom jeziku usvojena je u skupinama Cvjetići i Bubamare 

(1,74 – 1,78) kao i u skupini Ježići (1,58). U skupini Maslačak ova je kompetencija 

djelomično razvijena (1,36) što je bilo očekivano obzirom da skupinu pohađa dvoje djece  

školskih obveznika s teškoćama u razvoju (teškoće iz spektra autizma i socijalne 

komunikacije) te jedno dijete kojem su utvrđene tekoće na području jezičnog razumijevanja i 

izražavanja. Svi su dobili odgodu upisa u školu. Ova kompetencija najmanje je razvijena kod 

djece iz Dječjeg doma Zagreb (1,19) što je također bilo očekivno obzirom da se radi o djeci s 

teškoćama u razvoju dijelom uzrokovanih zanemarivanjem djeteta.  

 

1,84 1,81 1,74 
1,84 

1,36 

1,94 
1,78 

1,92 

1,58 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

Komunikacija na materinskom jeziku 2018./2019. 

M 
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II  Matematička kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji 

 

 
 

Treću godinu za redom psihologinja je vodila radnu grupu za poticanje razvoja matematičkih 

kompetencija. Ove godine u radnu grupu se uključilo sedem odgojiteljica. Od devet skupina u 

kojima ima djece školskih obveznika u radnoj grupi psihologa sudjelovale su odgojiteljice iz 

četiri skupine. Analizirani podaci pokazuju da su matematičke kompetencije gotovo u 

potpunosti razvijene kod većine djece školskih obveznika (1,81 – 1,94), osobito u skupinama 

Jabuke i Ježići (1,93 – 1,94) te u skupinama Cvjetići, Runolist, Bubamare, Patkice, Zvjezdice 

i Suncokret (1,81 – 1,88). U skupini Maslačak, kao i kod komunikacije na materinskom 

jeziku, matematičke kompetencije su djelomično razvijene (1,36) zbog djece s teškoćama u 

razvoju koji imaju odgodu upisa u školu. Djeca iz Doma imaju bolje razvijene matematičke 

kompetencije i prate vršnjake (1,72). 

 

III  Socijalna kompetencija 

 

Radnu grupu socijane i građanske kompetencije treću godinu za redom vodila je pedagoginja. 

Analizom procjena razvijenosti socijalnih kompetencija kod djece školskih obveznika može 

su uočiti da je u većini skupina i ova kompetencija razvijena u velikoj mjeri (1,58 – 1,92). U 

skupinama Suncokret i Zvjezdice socijalne kompetencije su najviše razvijene (1,91 – 1,92). 

Ove kompetencije visoko su razvijene i u skupinama Runolist, Patkice, Cvjetići, Bubamare i 

Jabuke (1,81 – 1,89) kao i u skupini Ježići (1,58). Socijalne kompetencije djelomično su 

razvijene kod djece iz Doma (1,38), a najmanje u skupini Maslačak (1,22). Nižem rezultatu 

doprinosi uključenosti djece s teškoćama u razvoju iz spektra autizma i teškoća socijalne 

komunikacije.  
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IV  Motorička kompetencija 

 

Druga bitna zadaće vrtića odnosi se na planiraje i boravak djece na zraku uz dokumentiranje 

provedenih aktivnosti čime se, između ostalog, potiče i razvoj motoričke kompetencije. 

Analizom dobivenih podataka može se zaključiti da su motoričke kompetencije kod djece 

razvijene u velikoj mjeri u većini skupina (1,49 – 1,94), osobito u skupinama Jabuke i 

Zvjezdice (1,91 – 1,94) te skupinama Ježići i Cvjetići (1,85 – 1,86). U skupinama Patkice, 

Suncokret, Bubamare, Runolist i kod djece iz Doma motoričke kompetencije dobro su 

razvijene (1,72 – 1,76). Usporedbom skupina ova kompetencija ponovo je najslabije razvijena 

u skupini Maslačak (1,49). Kod djece skupine Maslačak ova je kompetencija najbolje 

razvijena u odnosu na ostale kompetencije. 

 

 
 

Ukupnom analizom podataka možemo zaključiti da su sve navedene kompetencije u 

visokoj mjeri razvijene kod djece u godini prije polaska u školu. Slijedi prikaz usvojenosti 
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pojedinih kompetencija po skupinama, te prikaz usvojenosti pojedine kompetencije na razini 

cijelog vrtića. 
 

 
 

Zaključno: Sve četiri kompetencije kod djece u godini prije polaska u školu gotovo su u 

cijelosti razvijene (1,76 – 1,82). Najbolje su razvijene matematičke kompetencije (1,82), 

slijede motoričke kompetencije (1,78), socijalne kompetencije (1,77) i komunikacija na 

materinskom jeziku (1,76). Vidljivo je da ima još prostora za poticanje razvoja kompetencija 

kod djece predškolske dobi, no treba imati u vidu da se djeca razlikuju svojim sposobnostima 

i mogućnostima te da su u ukupni rezultat uključeni rezultati djece s iznimnim postignućima 

kao i djece s razvojnim specifičnostima i teškoćama. Uočeno je da postoji određeni napredak 

kod djece u odnosu na početak pedagoške godine što jest cilj poticanja razvoja djece i 

njihovih kompetencija. 
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Za djecu iz Dječjeg doma Zagreb u programu predškole integriranu u odgojnu skupinu 

Bubamare analiza razvoja kompetencija napravljena je posebno. Obzirom da se radi o 

specifičnoj skupini djece, prilagođenim ciljevima i zadacima bilo je zanimljivo vidjeti efekte 

uključivanja djece u program predškole u redovni vrtić zasebno odnosno za djecu Doma kao 

skupinu. U vrtić je integrirano 7 djece od kojih se troje ispisalo zbog udomljavanja izvan 

Zagreba. Procjena razvoja kompetencija napravljena je za dvoje djece jer dvoje nisu ove 

godine školski obveznici. Analiza procjena pokazuje da djeca imaju najbolje razvijene 

motoričke i matematičke kompetencije (1,72).  Socijalne kompetencije kod ove djece su nešto 

slabije razvijene (1,38) a naslabije je razvijena kompetencija komunikacije na materinskom 

jeziku (1,19).  
 

 

 

Obzirom da se radi o malom uzorku/broju djece i o specifičnoj skupini treba biti pažljiv u 

donošenju zaključaka i generalizacija. Ipak, možemo reći da je u odnosu na početak 

pedagoške godine uočen veliki napredak u svim razvojnim područjima kod sve djece. 

Ostvareni su postavljeni ciljevi – djeca su uspješno integrirana u vrtić što će im olakšati 

početak školovanja. Stekli su nove prijatelje izvan Doma, uključeni su u razne kulturne i 

sportsko – rekreative programe izvan vrtića s drugom djecom, razvili su ili unaprijedili svoje 

kompetencije. Odgojitelji i stručni suradnici Doma procjenjuju vidljive napretke od početka 

pedagoške godine u različitim područjima (npr. radne navike, odgovornost prema stvarima, 

odnos prema radu – zadacima, motiviranost za učenje, bolje socijalne vještine, međusobno 

pomaganje, poboljšane prehrambene navike, samopouzadnje i sl.). 

Usporedbom razvijenosti kompetencija za djecu iz vrtića i Doma vidljivo je da:  

 djeca iz vrtića imaju puno bolje razvijene kompetencije povezane s kognitivnim 

sposobnostima (komunikacija na materinskom jeziku i matematičke kompetencije) te 

socijalne kompetencije 

 djece iz Doma i iz vrtića gotovo se ne razlikuju na području kompetencija povezanih s 

tjelesnim sposobnostima (motoričke kompetencije). 
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Kvalitativnim praćenjem i evaluacijom programa utvrđeno je da su postignuti planirani ciljevi 

i uočen je napredak djece iz Doma u različitim područjima: 
 

RAZVOJNE ZADAĆE 

1. Razvoj djetetove pozitivne slike o sebi i emocionalne stabilnosti 

 razvoj odgovarajuće socio – emocionalne veze s voditeljicom programa 

 prihvaćaje programa predškole, ritama prvođenja i strukture programa (sigurnost) 

 vesele se programu predškole i ugodno se osjećaju 

 jačanje samopouzdanja 

 stvaranje pozitivne slike o sebi (mogu, znam...) 

2. Poticanje socijalne kompetencije i komunikacije 

 razumijevanje pravila i granica, ali je potrebno vođenje odgojitelja u poštivanju 

pravila 

 razvoj samostalnosti (na području brige o sebi) 

 radno – praktične aktivnosti (npr.održavanje čistoće radnog prostora) 

 vještine komunikacije 

 rješavnje sukoba 

 čekanje na red 

3. Poticanje motoričkog razvoja 

 razvoj krupne mororike – ravnoteža, koordinacija pokreta, spretnost, brzina 

 razvoj fine motorike 

 razvoj grafomotorike 

 razvoj okulo – motorne koordinacije 

4. Poticanje spoznajnih funkcija 

 razvila se motiviranost za ponuđene aktivnosti i sadržaje 

 aktivno sudjelovanje u većini aktivnosti 

 razvoj koncentracije – usmjerenost na zadatak 

 ustrajnost u obavljanju zadatka od početka do kraja 

 matematičke kompetencije – boja, pojam broja, količine, brojke, odnosi i usporedbe 

više – manje, geometrijski likovi i oblici 

 prostorni odnosi – gore, dolje, ispod, iznad, u, na, ispred, iza 
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 vremenski odnosi – prije, posije, sada; jučer, danas, sutra; godišnja doba, dani u tjednu 

 uzročno – posljedične veze i odnosi 

 rješavanje problemskih situacija 

 logičko zaključivanje 

 rima, prvi glas u riječi 

5. Poticanje stvaralačkih mogućnosti i izražajnih sposobnosti 

 izražavanje govorom – pričanje, prepričavanje, opisivaje (događaja, priče, slike) 

 likovno izražavanje – olovka, flomaster, vodena boja, tempera, tijesto, plastelin, 

glinamol 

 izražavanje pokretom – ples 

 izražavanje glazbom – ritam, tempo, glazba 

 

3. Prikazom broja djece s odgodama polaska u osnovnu školu za godinu dana 

 

Psihologinja vrtića testirala je zrelost za školu kod 89 djece. Od toga je petero za 

prijevremeni upis u školu. Troje djece nije testirano zbog nedolazaka u vrtić. Djecu korisnike 

Doma testiraju stručne suradnice Doma obzirom da su djeca tamo u praćenju i/ili tremanu 

duže vrijeme. Testiranje je provedeno tijekom siječnja i veljače 2019. Logopedinja je testirala 

djecu koja su imala lošije razultate na psihologijskom testiranju, a u tretmanu su logopeda. 

Neka od djece bila su u praćenju logopedinje/psihologinje i/ili edukacijske rehabilitatorice 

tijekom cijele pedagoške godine. Psihologinja je o rezultatima testiranja razgovarala sa svim 

odgojiteljicama djece školaraca, kao i s logopedominjom. S roditeljima su provedeni 

individualni razgovori o zrelosti i spremnosti svakog djeteta za školu (88 roditelja). S 

nekoliko roditelja razgovori su provedeni dva puta. Samo roditelji jednog dječaka nisu bili na 

razgovoru, a radi se o djetetu za koje je majka prošlu pedagošku godinu tražila odgodu upisa u 

školu iako to nije bilo po preporuci vrtića. Testirano je petero djece za prijevremeni upis. 

Vrtić niti za jedno od te djece nije dao preporuku ranijeg pohađanja škole. Roditelji dviju 

djevočica su na preporuku psihologinje/logopedinje odustali od upisa, a roditelji troje djece 

(dvije djevojčice i jedan dječak) su djecu upisali u prvi razred.  

 

RAZLOG ODGODE UPISA U OSNOVNU ŠKOLU 

teškoće  razvojne  

nezrelosti 

na traženje  

roditelja 

4 5 1 

UKUPNO                                                    10 

 

SPOL DJETETA – odgode upisa u školu 

djevojčice dječaci 

3 7 

UKUPNO                                   10                               

 

Četvero djece dobilo je preporuku za odgodu upisa u školu (tri dječaka i jedna 

djevojčica) u suglasnosti roditelja, psihologinje i logopedinje vrtića. Za petero djece (četiri 

dječaka i jedna djevojčica) s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama roditelji su sami 

tražili odgodu. Jedna odgoda odobrena je na traženje roditelja ali ne uz suglasnost 

psihologinje i logopedinje. Za jedno dijete je rodteljima preporučen upis djevojčice u školu ali 

uz individualizaciju ili prilagodbu programa (prema procjeni škole). Napisano je 20 Stručnih 

mišljenja predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta za potrebe upisa u osnovnu 
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školu. Mišljenja su napisana za odgode, prijevremene upise i za djecu s razvojnim 

specifičnostima, a izradili su ih psihologinja i logopedinja vrtića. 

 

U okviru pripreme djece za polazak u školu tijekom pedagoške godine održana su tri 

roditeljska sastanka za roditelje školaraca na temu „Zrelost djeteta za upis u prvi razred“. 

Voditelji svih sastanaka bili su stručni suradnici psihologinja i logopedinja. Na svakom 

sastanku kao voditelji sudjelovali su i odgojitelji.  

 

DATUM OBJEKT / SKUPINE VODITELJI SASTANKA 

15.1.2018. Pavlinovićeva /  

Runolist, Cvjetići i Zvjezdice  

R. Milanković Belas, psiholog  

M. Čadež, logoped 

odgojiteljice S. Kašuba – Katunar, Z. Čolak i 

M. Blažun 

16.1.2018. Tuškanac / Bubamare, Jabuke, 

Ježići i Maslačak 

R. Milanković Belas, psiholog  

M. Čadež, logoped 

odgojiteljice Ž. Žgela, L. Šaić, A. Marinović, 

M. Ivanović, R. Pehar i N. Štimac 

17.1.2018. Pavlinovićeva /  

Patkice i  Suncokret 

R. Milanković Belas, psiholog  

M. Čadež, logoped 

odgojiteljice J. Odorijan i L. Biondić  

 

U okviru pripreme za školu djeca su u proljeće posjetila osnovnu školu. Za djecu iz 

centralnog objekta posjet OŠ Pantovčak bio je organiziran u dva dana, u ukupno četiri grupe, 

zbog velikog broja djece. Djeca iz područnog objeka I. G. Kovačića 31 posjetila su OŠ 

Jabukovac, a djeca iz objekta Matoševa 7 posjetila su OŠ J. J. Strossmayera.     
 

     
                            OŠ Pantovčak - u učionici proučavaju udžbenike a na igralištu imaju tjelesni  

      
     OŠ Jabukavac – aktivnost u učionici i slušanje priče u knjižnici 

 

Na završnim svečanostima skupina djeci, odnosno roditeljima podijeljene su Potvrde o 

pohađanju programa predškole koji je prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 

obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. 
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Program prevencije zlostavljanja djece – CAP program 

 

CAP program proveden je u periodu od siječnja do lipnja 2019. godine. Odgojitelji su 

upoznati s planom provedbe CAP programa na radnom dogovoru.  

 

Program se sastoji od tri dijela: 

A) Radionica za osoblje vrtića  

B) Predavanja za roditelje  

C) Radionice za djecu 

 

A) Radionica za osoblje vrtića 

 

Datum održavanja: Ove godine nije održana radionica za 

osoblje vrtića (zadnja  je bila u ožujku 

2015. godine) ali je 11 odgojitelja bilo 

na predavanju za roditelje. 

 
B) Predavanja za roditelje 

 

Datum 

održavanja: 

Odgojna skupina: Broj prisutnih 

roditelja: 

Voditelj  radionice:  

 

15. 1. 2019.  Cvjetići, Zvjezdice, 

Runolist 

16 Renata Milanković Belas, 

psiholog mentor 

16. 1. 2019. Bubamare, Jabuke, 

Ježići, Maslačak 

26 Renata Milanković Belas, 

psiholog mentor 

17. 1. 2019. Patkice, Suncokret 16 Renata Milanković Belas, 

psiholog mentor 

Ukupno:  58  

 

Predavanja za roditelje djece školskih obveznika na temu prevencije zlostavljanja djece i 

provođenja CAP programa održani su u okviru roditeljskih sastanaka na temu Priprema djece 

za školu. Održana su tri sastanka za roditelje djece iz svih objekata. Sastancima se ukupno 

odazvalo 58 roditelja što je 69% roditelja djece školskih obveznika. Ponovo se pokazalo da je 

veći odaziv roditelja kada je predavanje na temu CAP programa spojeno s temom  polaska 

djece u školu.  

 

C) Radionice za djecu 

 

Radionice za djecu vodila su tri CAP pomagača: psihologinja Renata Milanković Belas i 

odgojiteljice Ivana Vičić i Petra Vrljičak. Radionice su održane u četiri grupe u periodu od 4. 

– 6. lipnja 2019. U centralnom objektu radionice su provedene u dvije grupe te u po jednoj 

grupi na svakom područnom objektu (Matoševa i Tuškanac). Obzirom da su ove godine, zbog 

izvanrednih organizacijskih razloga, CAP radionice s djecom održane tek početkom lipnja dio 

djece školskih obveznika se ispisao iz vrtića te programom nisu bila obuhvaćena sva djeca. 

Ipak, većina djece školskih obveznika bila je uključena u CAP program (86%). 
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Datum 

održa-

vanja: 

Odgojna 

skupina: 

Broj djece 

u skupini: 

Broj 

prisutne 

djece: 

Broj djece 

na 

razgovoru 

nakon 

radionice: 

CAP tim: 

4 . - 6. 6. 

2019. 

 

Cvjetići, 

Zvjezdice, 

Runolist  

 

mješovite 

skupine – 

25 

školskih 

obveznika 

23 14 R. Milanković Belas, 

psiholog mentor 

I. Vičić, odgojitelj 

P. Vrljičak, odgojitelj 

mentor 

4 . - 6. 6. 

2019. 

 

Patkice 

 

25 

 

18 12 R. Milanković Belas, 

psiholog mentor 

I. Vičić, odgojitelj 

P. Vrljičak, odgojitelj 

mentor 

4 . - 6. 6. 

2019. 

 

Bubamare, 

Jabuke, 

Ježići 

mješovite 

skupine – 

25 

školskih 

obveznika 

22 16 R. Milanković Belas, 

psiholog mentor 

I. Vičić, odgojitelj 

P. Vrljičak, odgojitelj 

mentor 

4 . - 6. 6. 

2019. 

 

Maslačak, 

Suncokret 

 

mješovite 

skupine – 

15 

školskih 

obveznika  

14 10 R. Milanković Belas, 

psiholog mentor 

I. Vičić, odgojitelj 

P. Vrljičak, odgojitelj 

mentor 

Ukupno  90 77 52  

 

 

Radionice uključuju tri susreta po skupini. CAP pomagači podijelili su poslove vođenja 

radionica na način da svaki dan jedan CAP pomagač ima ulogu primarnog voditelja, drugi 

ulogu „žrtve“, a treći ulogu „napadača“. CAP pomagači svaki dan izmjenjuju uloge. Sadržaj 

radionica po susretima je sljedeći: 

 

1. susret 

 upoznavanje s djecom 

 upoznavanje djece s terminima „napad“ i „spriječavanje napada“ 

 upoznavanje djece s tri važna prava: siguran, jak i slobodan  

 igrokaz „Napad na dijete od strane drugog djeteta“ 

 razgovor s djecom što se može učiniti u sličnoj situaciji kako bi zaštitili svoja 

prava (reći „NE“, tražiti pomoć prijatelja i odrasle osobe od povjerenja) 

 igrokaz u kojem su primijenjene gore navedene strategije 

 razgovor s djecom o drugom igrokazu 

 uključivanje djece u igrokaz – primjena pokazanih strategija 
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                   Slika 1. Tri važna prava – jak                             Slika 2. Tri važna prava – slobodan 
 

 

2. susret 

 prisjećanje i ponavljanje onoga što se radilo dan ranije 

 razgovor o tome tko su neznanci i što učiniti kad neznanac pristupi djetetu 

 igrokaz „Neznanac protiv djeteta“ 

 razgovor s djecom – uočavanje trika kojim se neznanac služi, treba li 

neznancu reći osobne podatke, kako ostati na sigurnoj udaljenosti od 

nepoznate osobe; pokazivanje načina samoobrane (udarac u potkoljenicu, u 

trbuh, u prepone, gaženje gornjeg dijela stopala, savijanje malog prsta ruke, 

CAP vrisak), traženje pomoći odrasle osobe, opisivanje neznanca 

 igrokaz u kojem su primijenjene gore navedene strategije 

 razgovor s djecom o drugom igrokazu 

 uključivanje djece u igrokaz – primjena pokazanih strategija 
        

 

                                      
 

Slika 3. Igrokaz „Napad na dijete od djeteta“                 Slika 4. Uključivanje djece u igrokaz 

 

           
 

                  Slika 5. Strategija samoobrane                              Slika 6. Sigurna udaljenost 
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3. susret 

 prisjećanje i ponavljanje onoga što se radilo dan ranije 

 igrokaz „Poznata odrasla osoba protiv djeteta“ 

 razgovor s djecom: dobre i loše tajne, povjeravanje odrasloj osobi, reći „NE“ – 

sigurna, jaka i slobodna riječ 

 igrokaz kada se dijete odupre napadu i povjeri odrasloj osobi 

 razgovor s djecom o drugom igrokazu 

 igrokaz „Povjeravanje odrasloj osobi od povjerenja“ u kojem dijete u vrtiću 

ima problem i traži pomoć od odgojitelja 

 razgovor s djecom – kome se povjeriti 

 ponavljanje – sigurna, jaka i slobodna riječ „NE“, CAP vrisak, prava djece da 

budu sigurna, jaka i slobodna 

 

Nakon svake provedene radionice CAP pomagači su bili na raspolaganju djeci za individualne 

razgovore. Na razgovor se javilo 52 djece (68%). Djeca su postavljala još neka pitanja vezana  

uz temu radionica ili su ispričala što im se posebno svidjelo na radionicama. Tijekom 

radionica nije otkriven niti jedan slučaj zlostavljanja. Dječak koji živi u Dječjem domu 

Zagreb ispričao je svoje iskustvo zlostavljanja zbog čega je roditeljima oduzeto roditeljsko 

pravo. Nakon radionica odgojiteljice su provodile aktivnosti vezane uz CAP program: crtanje 

situacija iz igrokaza, vježbanje strategija obrane i kreiranje potencijalno opasnih situacija. 

 

Procjena CAP radionica za roditelje 
 

Roditelji su procjenjivali CAP radionice na skali od 1 – 5 pri čemu 1 znači najmanje, a 5 

najviše. Anketu je ispunilo 58 roditelja. Procjenjivane su sljedeće komponente: 

- novost teme prevencije zlostavljanja  

- zanimljivost sadržaja 

- primjenjivost sadržaja 

- pripremljenost voditelja 

- opća ocjena radionice 

 

Roditelji procjenjuju da je tema radionice nova iako se u medijima mnogo govori o 

zlostavljanu (4,0), smatraju da je radionica izrazito zanimljiva (4,8) i da je sadržaj u velikoj 

mjeri primjenjiv u praksi (4,7). Roditelji procjenjuju da je voditeljica bila izuzetno dobro 

pripremljena (4,95). Opća ocjena radionice je izrazito visoka (4,9). Odgojitelji prisutni na 

radionici ove godine istu nisu procjenjivali jer procjenu rade već nekoliko godina za redom 

(odgojitelji mješovitih skupina). 
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Procjena CAP radionica za djecu od strane odgojitelja 

 

Deset odgojiteljica i edukacijska rehabilitatorica, pripravnica procjenjivale su CAP radionice 

za djecu ocjenama od 1 do 4 sa značenjima ocjena:  

 

                4 = jako        3 = prilično         2 = slabo        1 = uopće ne 
 

 

PROCJENJENE KOMPONENTE 

PROSJEČNA 

OCJENA 

(1 – 4) 

1. općeniti dojmovi o radionici (koliko su pozitivni)  4,0 

2. je li materijal koji je prikazan na radionici primjeren dobi djece 4,0 

3. je li materijal jasno prezentiran 4,0 

4. jesu li se djeca osjećala ugodno prilikom prezentiranja strategija koje su 

trebala usvojiti 

4,0 

5. jesu li informacije koje su djeca dobila na radionici korisne 3,9 

6. jesu li CAP pomagači profesionalno obavili svoj posao 4,0 

7. želite li da se CAP program ponovno provodi 4,0 

 

4 4,8 4,7 4,95 4,9

0

1

2

3

4

5

novost teme zanimljivost primjenjivost pripremljenost

voditelja

opća ocjena

radionice

Procjena CAP radionica za roditelje

roditelji
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Općeniti dojmovi odgojitelja o radionicama za djecu su jako pozitivni (4,0). Odgojitelji 

navode uglavnom dobre strane radionica: 

 

1. Jesu li Vaši općeniti dojmovi o radionici pozitivni? (4,0) 

Dobre strane radionice: 

- Radionica je jako korisna za djecu, tema je potrebna, a način rada 

primjeren je djeci. 

- Radionica potiče djecu na razmišljanje i pruža osjećaj sigurnosti. 

- Djeca postaju svjesna kako se u neugodnim situacijama imaju kome 

obratiti (prijatelju, odrasloj osobi). 

- Program je primjeren jer osnažuje djecu u spriječavanju napada i 

zlostavljanja od strane druge djece, nepoznatih i poznatih osoba te ih 

uči dobrim strategijama obrane. 

- Upoznavanje s pojmom zlostavljanja na primjeren način za njihovu 

dob. Osnaživanje djece i davanje informacija o tome kako se ponašati u 

određenim situacijama i kome se obratiti za pomoć. 

- Djeca uče o svojim pravima i obrani u određenim situacijama. 

- Pribor i podjela tematike je dobro napravljena te je dobro što je 

osigurano vrijeme da djeca mogu izraziti svoje mišljenje i pitati sve što 

ih zanima vezano za tematiku.  

Slabije strane radionice: 

- Radionica je primjerena djeci ali bi bilo bolje da je provedena ranije 

tijekom godine. 

 

 

 

0 

1 

2 

3 

4 

opći dojam primjerenost jasnoća ugoda korisnost prof. voditelja nastavak  

4 4 4 4 3,9 4 4 

Procjena CAP radionica za djecu od strane odgojitelja  

M 
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Materijal je u cijelosti primjeren dobi djece (4,0) i jasno je prezentiran (4,0). 

 

Korišteni materijal 

2. Mislite li da je materijal koji je prezentiran na 

radionici primjeren dobi djece? (4,0) 

3. Je li materijal jasno 

prezentiran? (4,0) 

-   Da.  

-   Odlično! 

- Igrokazi – super način za prenošenje ovakvih 

informacija. 

-    Apsolutno jasno! 

- Da, uz zalaganje voditeljica 

programa i zanimljive igrokaze. 

 

 

Prilikom prezentiranja strategija djeca su se osjećala vrlo ugodno (4,0), a informacije koje su 

dobila su izrazito korisne (3,9).  

 

Dobici za dijete  

4. Jesu li se djeca ugodno osjećala prilikom 

prezentiranja strategija koje su trebala 

usvojiti? (4,0) 

5. Mislite li da su informacije 

koje su djeca dobila na ovoj 

CAP-ovoj radionici korisne? 

(3,9) 

- Djeca su pozitivno reagirala na strategije obrane, 

vrlo su aktivno sudjelovala u svemu. 

- Djeca su aktivno sudjelovala, odgovarala na 

postavljena pitanja, bila vrlo pažljiva i djelovala 

opušteno. 

- Jesu, pozitivno su reagirala na radionice i radovala 

se svakoj novoj. 

- Kako se u nekim trenucima osjetilo da su te teme 

za djecu teške, djeca su se bez obzira na to 

izjašnjavala i odgovarala na pitanja što znači da su se 

ugodno osjećala.  

- Da, da se znaju postaviti u opasnim 

situacijama. 

- Vrijedne informacije. 

- Svakako! 

- Informacije su korisne jer se djeca 

stvarno mogu naći u tim situacijama. 

 

 

Odgojitelji procjenjuju da su CAP pomagači svoje zadaće u cijelosti obavili profesionalno 

(4,0).  

 

6. Jesu li CAP-ovi pomagači profesionalno obavili svoje zadaće tijekom primjene 

programa u vašem vrtiću? (4,0) 

-    Odlično. 

-    Da, sve pohvale, 

-    Vrlo dobro pripremljene, davale dovoljno prostora svakom djetetu da kaže što želi. 

-    Pomagačice su profesionalno obavile svoju zadaću, 

 

Sve odgojiteljice smatraju da je CAP program potrebno i dalje provoditi  u vrtiću (4,0) zbog 

svih gore navedenih razloga. Nažalost samo dvije odgojiteljice navode da planiraju nastaviti s 

djecom razvijati naučene strategije što je vjerojatno povezano s vremenom održavanja 

radionice (kraj pedagoške godine – lipanj) 

 

Planovi za budućnost 

7. Biste li voljeli da se CAP 

ponovo provodi u vašem 

vrtiću? (4,0) 

8. Imate li planove za daljnje praćenje i razvijanje 

strategija naučenih na CAP-ovoj radionici? 

(20% - 2 odgojiteljice) 

- Da, jer svake godine dolaze nove - Na osnaživanju djece svakodnevno radimo, bilo 
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generacije i potrebno je da su 

upućeni u probleme te da se nauče 

kako izaći iz istih i kome se 

povjeriti. 

- Mislim da bi CAP radionice 

trebalo provoditi dva puta godišnje 

da djeca bolje usvoje prezentirano. 

planirano bilo situacijski, a tako ćemo nastaviti i dalje. 

Djeca su prepričavala doživljaje s radionica što smo 

koristili kao poticaj za razgovor s ostalom djecom iz 

skupine koja nisu bila na radionici (mlađa djeca). 

- Da, kad god je potrebno, u svim situacijama. 

 

Obzirom na mali postotak odgojiteljica koje namjeravaju nastaviti razvijati strategije CAP-

ovih radionica, iduće pedagoške godine potrebno je ponovo održati više radnih dogovora ili 

aktiva planiranja vezanih za provedbu ovog programa, a osobito za planiraje i provedbu 

aktivnosti koje se s djecom provode nakon radionica. Također je važno radionice s djecom 

održati u zimu ili proljeće (siječanj – ožujak), kao što je to bilo prethodnih godina, kako bi 

bilo vremena za provođenje aktivnosti u odgojnim skupinama. 

 

 

Ples pisanja u radu s djecom 

 

Ples pisanja ove godine se provodio u dvije odgojne skupine – Žabice (mlađa skupina u 

centralnom objektu) i Bubamare (starija skupina u područnom objektu na Tuškancu).  

Žabice 

U skupini Žabice inicijativu je pokrenula odgojiteljica Emanuela Manenica. U planu je bila 

provedba prve četiri teme iz programa, no zbog organizacijskih poteškoća odrađene su samo 

prve dvije teme – Vulkan i Šetnja u prirodi.  

Prvo je s djecom napravljen prvi Test pokreta pisanja koji je odgojiteljicma pokazao trenutno 

stanje svakog djeteta: držanje olovke, pritisak olovke na papiru, orijentacija na papiru, 

praćenje uputa, preciznost, koncentraciju, strpljivost i brzinu.  

Nakon toga započelo se s uvodnim aktivnostima za prvu temu – Vulkan. Djeca su s 

odgojiteljicama istraživala sve o vulkanima pri čemu su korištene razne enciklopedije, video 

klipovi, isječci iz novina, dokumentarna serija „Moja Zemlja“ i dr. U skupini je napravljen 

eksperiment „erupcije vulkana“ – vulkan su djeca zajedno s odgojiteljicama napravla od 

stiropora koji su kaširali i obojali temperom, a erupcija je napravljena od sode bikarbone, 

crvene boje i octa. Nakon toga djeca su slikala erupciju vulkana, modelirala plastelinom, 

gradili su vulkan od kockica, igrali se s dinosaurima itd. Vježbe grube motorike uz glazbu 

Vulkana su poticajne i zabavne pa su djeca to obožavala raditi. Uvježbavali su se ispruženi i 

kružni pokreti. Tijekom rada na finoj motorici djeca su prvo naučila rasporediti se u prostoru, 

učvrstiti papire patafixom te raditi s obje ruke u isto vrijeme. Djeca jako vole izvoditi vježbe, 

korisno je i zabavno. Posebno atraktivno bilo je raditi s temperom i pjenom za brijanje.  

Druga temu Šetnja u prirodi – odgojiteljice su ovu temu s djecom započele proučavajući šumu 

i njezine stanovnike. U radu su korištene gumene šumske životinje oko kojih su djeca s 

odgojiteljicama oslikavala šumu što im je bilo jako zabavno i poticajno. Koristeći se 

procesnom dramom “Zabranjena šuma“ svi zajedno započeli su putovanje o čarobnoj šumi 

koja je poslužila kao dobar uvod u samu aktivnost – grubu motoriku. Glazba koja prati ovu 

temu je lagana i opuštajuća pa su tako i pokreti polagani, meki i kontrolirani. Tijekom rada na 

finoj motorici djeci se posebno svidjelo kad su vježbu radili zatvorenih očiju.  

Djeca su pozitivno reagirala na aktivnosti Plesa pisanja te je u planu nastavak rada na ovom 

projektu iduće pedagoške godine.   

Bubamare 

U skupini Bubamare inicijativu je pokrenula psihologinja (vidi Rad s djecom s posebnim 

potrebama – psiholog). Program je realiziran kao i u skupini Žabice – napravljen je prvi Test 
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pokreta pisanja i samo prve dvije teme. Iz organiacijskih razloga program nije proveden u 

cijelosti.  

 

          
Uvodne aktivnosti u temu Vulkan – enciklopedije, erupcija, slikanje 

 

 

 

 

       
Tema Vulkan – vježbe grube i fine motorike 

           

 

Humanitarni projekt Škole za Afriku 

 

Kao i prethodnih pedagoških godina vrtić je uključen u UNICEF-ov program Škole za Afriku 

koji želi stvoriti bolje uvjete za odrastanje i život djece u Africi. Cilj ove humanitarne 

inicijative je učiniti obrazovanje dostupnim za velik broj djece i mladih diljem afričkog 

kontinenta koji u ovom trenutku nemaju sigurno mjesto za učenje i druženje sa svojim 

vršnjacima. 

Uključivanjem u program Škole za Afriku u vrtiću su provedene aktivnosti s djecom koje su 

namijenjene edukaciji i senzibilizaciji za teškoće života njihovih vršnjaka u Africi, a 

obuhvaćaju razgovore o temi – gdje se nalazi Afrika, kako se tamo živi te koje su posebnosti 

tog područja.  Razgovori o životinjskim i biljnim vrstama specifičnim za to područje (likovne 

aktivnosti – crtanje , slikanje, modeliranje), a sve s ciljem poticanja djece na razgovor i 

razmišljanje. Aktivnosti upoznavanja i življenja dječjih prava i važnosti poštovanja 

međusobnih razlika s ciljem razvijanja tolerancije i uzajamnog pomaganja. 

Već tradicionalno organiziramo božićni sajam u centralnom objektu u Pavlinovićevoj  i 

područnim objektima te putem prodaje prikupljamo novčana sredstva. Izrađivali su se i 

prodavali ukrasni predmeti, dječji radovi, blagdanski ukrasi i čestitke. 

Sudjelovala su djeca više odgojnih skupina, odgojitelji, radnici vrtića i roditelji/obitelj. 

Djeca su kao i svake godine vrlo motivirana i s radošću sudjeluju u humanitarnoj akciji.  

Izrazito su ponosna što svojim sudjelovanjem u  izradi različitih predmeta, a zatim i u prodaji 

na sajmu mogu pomoći djeci koja odrastaju u teškim životnim uvjetima. Prodajom na sajmu 
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kod djece su poticane različite kompetencijske vještine s naglaskom na socijalne i 

poduzetničke kompetencije te se osvještavala važnost osobnog doprinosa koji rezultira 

pomoći potrebitima. 

 

 

    

                        
 

 

Božićni sajam 
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Zagrebački energetski tjedan  

 

Kao i ranijih godina vrtić je sudjelovao u obilježavanju tradicionalnog 10. Zagrebačkog 

energetskog tjedna od 13. do 19.svibnja 2019. pod motom: „Razvoj ne želimo zaustaviti, ali 

onečišćenje možemo!“ i uz poruku „Mi imamo energiju da promijenimo budućnost“, a  s 

ciljem osvještavanja učinkovitog korištenja energije te korištenja obnovljivih izvora energije 

u borbi protiv klimatskih promjena.  

U okviru aktivnosti provedenih u vrtiću djeca su s odgojiteljicama razgovarala na temu 

očuvanja okoliša, energiji i klimi te zašto je ona važna za sve nas i kako svatko od nas, pa i 

oni najmanji mogu doprinijeti racionalnom korištenju energije, spriječavanju globalnog 

zagrijavanja i zaštiti okoliša.  

 

Odgojna skupina Jabuke – mješovita skupina posebnog programa Odgoj za održivi razvoj 

Cilj je bio podizanje ekološke svijesti djece o potrebi zaštite klime i okoliša te racionalnom 

korištenju energije i prirodnih resursa. 

Ovogodišnju poruku trebalo je ozbiljno shvatiti jer je početak Zagrebačkog energetskog 

tjedna obilježilo jako nevrijeme u Zagrebu. Jak olujni vjetar i stabla rušili su stabla i grane. 

Djeca i roditelji dolazili su uznemireni, uplašeni u vrtić pitajući se što se to događa s 

vremenom? Djeca puna dojmova prepričavala su što je vjetar prouzročio kod njih u dvorištu, 

na putu prema vrtiću i park šumi Tuškanac. Prevrnute su kante za smeće, otpuhnuti dijelovi 

krova, u šumi izlomljene grane, popadane po cesti. Kako smo mi „mali ekolozi“ djeca su 

ovakvo vrijeme povezala sa zagađenjem okoliša, šuma, vode. Djeca već znaju kako se trebaju 

ponašati da  bi okoliš ostao čist, naša planeta Zemlja. Kako zemlju treba čuvati, ničim ne 

zagađivati, smeće sve očistiti i cvijeće posaditi. 

Osluškujući vjetar, ali sa sigurnog mjesta (sobe dnevnog boravka) razgovarali o vjetru. Ima li 

oblik, miris, koji zvuk proizvodi, oponašali zvukove vjetra, one jače, ali i one slabije, tiše. 

Zatim vlastitom energijom proizvodili vjetar: mahali rukama, trčali raširenih ruku, puhali. 

Puhali i balone, izrađivali vjetrenjače. 

Za sve što rade potrebna je energija – trčanje, hodanje, jedenje, vježbanje… Energija treba 

autu da se pokrene. Djeca iznenade svojim znanjem. A koja? Opet znaju – gorivo!  Odakle 

crpimo, uzimamo gorivo?  Iz zemlje, vadi se bušilicama! 

Uz bojanku „Klima i energija za malu i veliku djecu“ razgovaramo o obnovljivim i 

neobnovljivim izvorima energije. Zemlja će se razboljeti ako previše iz nje vadimo naftu, 

ugljen, plin. 

Jaki vjetar potakao je djecu na razumijevanje da energiju mogu dobiti od vjetra i vode. Sunce 

nam nije dugo zasjalo pa djeca nisu dobila inspiraciju za energijom Sunca. Sve je to 

nepresušni izvor razgovora. 

Od likovnih aktivnosti, crtali su nepogode koje je vjetar prouzročio. 

 

 
Dječji likovni radovi 
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Radnici u park šumi Tuškanac upozorili su da se zbog padanja grana i stabala u zoni park 

šume ne zadržavamo. 

Mali koraci koje djeca mogu napraviti da bi sačuvali planeta Zemlju su i akcije Eko patrole u 

vrtiću. Kontroliranje i upozoravanje na potrebu gašenja svijetla kad ono nije potrebno, da li je 

voda u kupaonici zatvorena, pravilno odlagan i razvrstan otpad, biljke zalivene. 

Sve je to provedba projekata održivog razvoja i očuvanja prirodnih resursa za buduće 

generacije.  

Mali koraci koje djeca mogu napraviti da bi sačuvali planeta Zemlju su i akcije Eko patrole u 

vrtiću kao što su kontroliranje i upozoravanje na potrebu gašenja svijetla kada ono nije 

potrebno, potrošnja vode (zavrnute slavine kako ne bi nepotrebno trošili vodu), pravilno 

odlagan i razvrstan otpad te briga o biljkama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eko patrola 

 

Sve je to provedba projekata održivog razvoja i očuvanja prirodnih resursa za buduće 

generacije.     
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„ZGOGOSI znaju kako“ 

 

 

Dana 16. travnja 2019. odgojne skupine Patkice, Runolist, Bubamare i Jabuke sudjelovale su 

u edukativno – zabavnom programu na Zrinjevcu „ZGOGOSI znaju kako“ kojim je 

najavljena podjela spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u obliku životinja gradskim 

vrtićima. Održanim programom predstavljen je projekt koji je dio plana edukativnih 

aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Uz glazbu i ples djeca su se družila i zabavljala 

kroz različite pripremljene aktivnosti. 

 

 

                                    

                                             

Druženje na Zrinjevcu 
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Eko vrtić 

 

U suradnji s Udrugom Lijepa naša vrtić je pedagoške godine 2018./2019. krenuo u postupak 

stjecanja statusa eko vrtića. Za ostvarenje tog cilja potrebno je bilo  provesti 7 programskih 

koraka (aktivnosti Ekoškole) kako bi ostvarili uvjete za stjecanje zelene zastave eko vrtića u 

sva tri objekta. Sve predviđene korake uspješno smo realizirali i aplicirali. Kumovi vrtića 

postala je tvrtka  Spectra media d.o.o. čija je osnovna djelatnost skupljanje, oporaba i 

zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada. Dogovorili smo Plan djelovanja odnosno 

provedbu eko aktivnosti u sva tri objekta.  

Naziv teme: Plan i program djelovanja za pedagošku godinu 2018./2019. 

Cilj: 

 razvijati dobre navike i pozitivne stavove kod djece i odraslih o potrebi očuvanja prirode, 

štednji energije, očuvanju vode i recikliranju 

 razvijati kod djece odgovorno ponašanje prema sebi i drugima 

 obilježavanje eko datuma po odgojnim skupinama u sva 3 objekta prema Eko kalendaru 

  uključivanje u humanitarne akcije 

  tijekom pedagoške godine uključivanje u eko akcije koje organizira Udruga Lijepa Naša 

prema njihovom kalendaru aktivnosti za školsku godinu 2018./2019. 

 

Zadatak: 

1. Educiranje djece o važnosti ozonskog omotača za opstanak života na Zemlji te koje su 

posljedice njenog uništavanja, navikama zdravog življenja, kretanja kao i pravilnog odnosa 

prema prirodi. 

 PROJEKTI I AKTIVNOSTI POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ZAŠTITE 

OZONSKOG OMOTAČA EUROPSKOG TJEDNA MOBILNOSTI (rujan 2018.) 

 razgovor o ozonu, što je, zašto je važan, poremećaji u ozonskom omotaču 

 OZZY OZON - strip na hrvatskom jeziku (branitelj našeg planeta) 

 saznanja o prijevoznim sredstvima i njihovim učincima na zrak koji udišemo  

 'Jedan dan bez auta' - akcija na razini skupine - dolazak u vrtić javnim prijevoznim sredstvom, 

pješke, romobilom, biciklom 

 posjet djece DHMZ- u 

2. Razvijati ekološku svijest o važnosti vode za život te potrebi njenog očuvanja. 

 PROJEKTI I AKTIVNOSTI VEZANI UZ DAN HRVATSKIH VODA (rujan 2018.), 

SVJETSKI DAN OCEANA/MORA, SVJETSKI DAN ZAŠTITE VODA (ožujak 2019.). 

 VODA KAO STANIŠTE (život u moru, rijeci, jezeru i bari). 

 Provođnje aktivnosti eksperimentiranja i istraživanja vodom. 

 PROVEDBA RAZNOVRSNIH AKTIVNOSTI: pokusi, istraživanje slikovnih i pisanih 

materijala, likovno, govorno i glazbeno izražavanje. 

3. Vođenje brige o racionalnoj potrošnji vode, energije i čistoće okoliša (kod djece, roditelja i 

svih djelatnika vrtića). 

 PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE VODE IZ SPREMNIKA ZA VODU - 'Zdenko 

vodenko' (osvještavati odlaganje ostataka pitke vode koju djeca nisu mogla popiti za 

zalijevanje cvijeća u sobi i na balkonu ) 

 PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE KIŠNICE IZ SPREMNIKA ZA KIŠNICU (zalijevanje 

povrtnjaka). 

 FORMIRANJE EKO PATROLE (radi praćenja provedbi aktivnosti). 

4. Upoznavanje procesa nastanka kruha i poticanje pozitivnog odnosa prema ekološkoj 

zdravoj prehrani, kulturi blagovanja i tradicijskim vrijednostima (pribor i predmeti). 

 'OD POLJA DO STOLA' 

 DANI KRUHA - Dani zahvalnosti za plodove zemlje (listopad) : 
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o upoznavanje različitih vrsta žitarica i njihovih prerađevina  

o proces nastanka kruha i kolača od integralnog brašna 

o upoznavanje novih okusa i prihvaćanje nove hrane  

o vrste kuhinjskih pomagala i pribora (nekada i sad) 

o projekt 'Jabuke', projekt 'Dunje' 

o priprema zdravih napitaka 

o Piramida zdrave prehrane  

5. Razvoj svijesti o zdravoj hrani bez upotrebe pesticida i umjetnih gnojiva (gdje se uzgaja 

voće i povrće te na koji način?)  

 POSJET TRŽNICI (štand OPG - a), KOMPOSTIRANJE, ZDRAVI ROĐENDANI (svježe i 

sušeno voće, zdrave grickalice) 

 JESENSKE SVEČANOSTI - obilježavanje po odgojnim skupinama  

 Posjet eko seoskom gospodarstvu - izlet za starije skupine  

6 . Djeca uče 'čineći' važne stvari vezane za biljke, njihov razvoj i rast (od sjemena do ploda) 

te utječemo kod djece na razvoj zdravih prehrambenih navika. 

 POVRTNJAK - u jesen prekopavanje tla za sadnju novih kultura, gnojenje - hranjenje tla  

o proljetni radovi (pripremanje zemlje- rahljenjem, razbijanje zemlje), sadnja povrća 

o zalijevanje, branje i kušanje  

o sjetva povrtnih kultura u sobi (siječanj i veljača) 

7. Razvijati svijest o važnosti boravka na svježem zraku (kretanje, vježbanje, sportske 

aktivnosti) 

 'U ZDRAVOM TIJELU ZDRAV DUH' 

o pješačenje - park šuma Tuškanac, šetnja obližnjom okolicom  

o trčanje  

o sat tjelesnog vježbanja - u park šumi, na livadi, u dvorani 

o jutarnja tjelovježba 

o upoznajemo sportove kroz redovne planirane aktivnosti  (organizirani susret sa spotašem u 

vrtiću) 

o aktivnosti brige o zdravlju 

8. Upoznavanje vrsta ptica i drugih životinja kroz sva godišnja doba  - razvijanje empatije i 

brige za životinje, poticanje bioraznolikosti 

 AKTIVNOSTI POVODOM OBILJEŽAVANJA  SVJETSKOG DANA ZAŠTITE 

ŽIVOTINJA 

 zaštićene životinje  

 briga za ptice zimi (hranjenje, izrada hranilica i kućica za ptice) 

 sudjelovanje djece i roditelja u hranjenju ptica  

 hotel za kukce 

 ribnjak 

 posjet Lovačkom i Prirodoslovnom muzeju  

 projekt 'Pčele' - ožujak i travanj 

9. Božićna humanitarna akcija vezana za sudjelovanje u Unicefovom projektu 'Škole za 

Afriku'  

 uključeno više  skupina u sva 3 objekta (izrada prigodnih sredstava za ukrašavanje - nakit, 

čestitke, razni ukrasni predmeti) 

 prodajom na sajmu prikupljaju se novčana  sredstva za djecu Afrike 

10. Podizanje svijesti djece i odraslih o važnosti i različitim mogućnostima očuvanja i zaštite 

okoliša, voda, energije i tla. Razvijati ekološku svijest djece te osjetljivost za eko probleme 

današnjice. Briga za zasađeno bilje. 

 AKTIVNOSTI POVODOM OBILJEŽAVANJA DANA PLANETA ZEMLJE 

o uređenje okoliša vrtića (sadnja cvijeća i različitih sadnica) 
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o sadnja kamilice, mente i lipe 

o uzdignute gredice za zasađeno bilje 

o čišćenje žardinjera, briga o sobnom bilju - 'I drveću srce kuca'  

11. Razvijati svijest o važnosti razvrstavanja, odlaganja,  zbrinjavanja i iskorištavanja otpada 

u vrtiću i obiteljskom domu  

 'NIJE SMEĆE SVE ZA VREĆE' (tijekom cijele godine) :                             

o razvrstavanje i briga o otpadu  

o prerada starog papira 

o izrada glazbala i didaktike od neoblikovanog materijala 

o obilježavanje Eko projektnog dana 25.04.2019. 

12. Prepoznavanje i određivanje pripadnosti nekog resursa određenom izvoru energije 

 OBILJEŽAVANJE ENERGETSKOG TJEDNA 

o obnovljivi i neobnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost u vrtiću 

 

Vrijeme realizacije i način praćenja provedbe zadataka: 

 Tijekom cijele pedagoške godine uz dokumentiranje provedenih aktivnosti. 

 

Nositelji: 

 Djeca i odgojitelji iz odgojnih skupina koje su uključene u provedbu eko aktivnosti iz sva 3 

objekta, članovi stručnog tima koji su uključeni u provedbu, tehničko osoblje vrtića te roditelji 

u pojedinim zajedničkim aktivnostima.  

 

Kako bi ostvarili planirano formirali smo eko patrole u sastavu djece, odgojitelja i članova 

stručnog tima koji prate i ocjenjuju stanje na razini objekata. Prati se ušteda električne energije 

(ugašeno svjetlo u SDB-a i ostalim prostorima vrtića kada ga ne moramo koristiti), potrošnja 

vode (zavrnute slavine kako ne bi nepotrebno trošili vodu), odlaganje papira i plastike u 

odgovarajuće spremnike, briga o biljkama (unutarnji i vanjski prostor vrtića), uređenost 

garderobe i SDB-a te uređenost i briga o vanjskom dvorištu. 

Djeca iz eko patrole nose zelene uniforme. Odgojnim skupinama dijele „smješkiće“ ili „tužniće“ 

sve prema zasluzi. U vrtićkom predvorju nalazi se plakat na kojem se vide rezultati praćenja. 

Upozoravaju djecu, ali i osoblje vrtića ako dođe do propusta – ostane svijetlo upaljeno, razbacane 

cipele u garderobi, papir odložen u krivom spremniku… 

Eko patrola jednom tjedno provodi akciju praćenja i vrednovanja stanja. 

 Što su djeca naučila - dobrobit za djecu: 

o naučili su pravilno odlagati otpad, štedjeti vodu, energiju i brinuti se o čistoći vrtića, 

unutarnjeg i vanjskog prostora, naročito garderobe i dvorišta vrtića 

o bolja orijentacija u prostoru u kojem borave 

o usvojeni prostorni odnosi 

o jačanje jezičnih i socijalnih kompetencija 

o suradnja s ostalim osobljem vrtića i djecom 

 Izjave djece: 

1. Što je eko patrola? 

 P.B.(6,4 god.) : „Eko patrola su Tratinčice. Dobivamo od nje minuse i pluseve. Minuse 

i tužne smajliće dobivamo kada nismo dobri. Sretan smajlić dobijemo kada 

pospremimo garderobu i ugasimo svjetlo“. 

 I.O.(6,10 god.): „To je jedna grupa koja dolazi provjeravati da li je plastika u plastici, 

papir u papiru, da li je voda ugašena i da li je svjetlo ugašeno. Ako je sve dobro onda se 
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dobije jedna zastavica, a ako se ne napravi sve dobro onda se dobije jedan tužan 

smajlić“. 

 N.G.(6,4 god.):“To je kad se pregledavaju stvari. Ako je upaljeno svjetlo, a nije nitko u 

kupaoni onda dobiješ tužni smajlić. Provjeravaju da li je ugašena voda, da li je u redu 

smeće, da nije papirko u plastici.“ 

  

2. Kako radi eko patrola? 

 N.G.(6,4 god.) :“ Kad sam ja bila u patroli provjeravala sam plastiku i da li je garderoba 

sređena. Nosila sam neku zelenu kutu i pobijedile su Tratinčice. Dobile su zastavicu.“ 

 I.O.(6,10 god.) :“Prvo smo morali obući zelene kute, pa smo uzeli tablicu i krenuli u 

eko patrolu. Tada su pobijedile Ljubičice. Super je što patrola pregledava i što druge 

grupe pobijede.“ 

3. Što se promijenilo od kada imamo eko patrolu? 

 I.O. (6,10 god.) :“Više pazimo na garderobu i vodu. Pažljiviji smo u reciklaži.“ 

 

                              
                         Ocjena stanja eko patrole             Odlaganje papira i plastike u spremnike 

 

Osmišljen je eko kodeks koji izražava stav vrtića prema zaštiti okoliša. 

Uči od drveta 

    Stoj uspravno i ponosno 

    Uživaj u svježem zraku 

    Budi svjestan svojih korijena 

    Pij puno vode 

    Budi svjestan svoje prirodne ljepote 

    Znaj da nakon svake zime dolazi sunce 

    Uživaj u pogledu 

 

Roditelji su o provedbi realiziranih eko aktivnosti bili informirani putem stalnog i 

promjenjivog panoa koji su postavljeni u sva tri objekta. Promjenjivi pano sadržava 

dokumentirane aktivnosti o provedbi programskih zadataka, prigodne sadržaje uz neki važan 

datum, aktivnosti eko patrole, izjave djece u aktivnostima te različite dječje radove. 
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                                  Stalni pano                                      Promjenjivi pano 

 

Provedene aktivnosti 

Naziv teme: Obilježavanje međunarodnog  Dana zaštite ozonskog omotača 

Cilj je bio educirati djecu o važnosti ozonskog sloja za opstanak života na zemlji. 

Zadatci:  

-podizanje svijesti o potrebi zaštite ozonskog omotača koji štiti sav živi svijet na Zemlji od 

štetnih utjecaja Sunčeva zračenja, štetne UV zrake 

- razvijanje svijesti o tvarima koje oštećuju ozonski omotač i u čemu se nalaze 

- putem stripa i društvene igre OZZY OZON - upoznavanje djece s Ozzy O – maskota zaštite 

ozonskog omotača 

 

 
Obilježavanje međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača – izrada plakata sa vozilima na 

bio gorivo i struju 

Ishodi za djecu 

Djeca su osvijestila da pretjerana izloženost suncu može negativno utjecati na zdravlje. 

Obećali su da će se čuvati jakog sunca ,nositi sunčane naočale i šeširiće te poštivati i voljeti 

prirodu. 

 

Vrijeme realizacije: rujan 2018. 

Nositelj : eko skupina „Jabuke“ 

 

Posjet DHMZ-u 

Cilj posjete: saznati gdje se prognozira vrijeme i povezati aktivnosti s Tjednom mobilnosti 

Zadatci: 

-zadovoljavanje potrebe za kretanjem (od vrtića do DHMZ-a) 
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- razvijanje intelektualnih i socijalnih vještina (suradnja, poštivanje pravila u prometu, 

interaktivni razgovor) 

 

Ishodi za djecu 

Djeca su saznala kako i što se mjeri na meteorološkoj postaji, upoznavanje sa različitim 

spravama za mjerenje, zašto je meteorologija važna za sve ljudske djelatnosti. 

Nakon povratka u vrtić djeca su počela pažljivo promatrati vremenske prilike i bilježiti ih u 

Kalendar vremenskih prilika. Važno im je bilo pratiti prognozu zbog odlaska na izlet. 

 

Vrijeme realizacije: rujan 2018. 

Nositelj: eko skupina „Jabuke“ 

 

Naziv teme: Akcija na razini skupine- Jedan dan bez auta 

- Jedan dan dolazak u vrtić javnim prijevoznim sredstvom, romobilom ili biciklom 

Ostvareni ciljevi: osvještavanje djece i njihovih obitelji o važnosti nezagađivanja okoliša 

štetnim plinovima koje stvaraju automobili već da biraju ekološki prihvatiljivije sredstvo 

prijevoza ili na odredište dolaze pješke 

Zadaci: poticati djecu na kretanje, razvijati svijest o utjecaju na okoliš i zagađenost zraka, 

razvijati finu i grubu motoriku, poticati razvoj grafomotorike (crtamo bicikl), educirati djecu o 

alatima mjerenja temperature zraka, brzine vjetra, količine padalina (posjet obližnjem DHMZ-

u), educirati djecu o prijevoznim sredstvima 

Vrijeme realizacije: jesen 2018. 

Nositelji: odgojitelji i djeca eko skupine Jabuke 

Izjave djece: Djeca pitaju metorologe „Zašto vi ponekad zeznete i kažete da će padati kiša, a 

ne padne kiša?“, „Znači li da se mala grabilica vrti kada je mali vjetar, a velika kad je veliki 

vjetar?“, „Ovi oblaci što su na ekranu, to je tsunami?“ (točna konstatacija) 

 

Naziv teme: Dani voda (voda kao stanište, vrste voda, pokusi) 

Ostvareni ciljevi: edukacija djece o važnosti čiste vode za naš planet, ljude, biljni i 

životinjski svijet uz poticanje na njeno racionalno korištenje 

Zadaci: sakupljanje kišnice (ono što se ne popije sakupljamo u Zdenka Vodenka za zaljevanje 

biljaka), poticanje na racionalno korištenje prilikom obavljanja higijenskih navika, poticanje 

razvoja osjetila okusa i mirisa (gorka, slatka, slana i kisela voda), istraživanje vodenih resursa 

u neposrednoj okolini, istraživanje kapljice vode i njena svojstva kroz različite elemente, 

poticanje krupne i fine motorike, poticanje mašte i kreativnosti kroz likovne aktivnosti. 

Vrijeme realizacije: cijela 2018./2019. godina 

Nositelji: odgojitelji i djeca odgojne skupine Jabuka 

Izjave djece: „Ako trošimo puno sapuna, on uđe u rupice i ode u more i onda riba ne može 

disati od pjenice i tako ugine.“, „Čuo sam da ako riba proguta vrećicu ne može disati i ugine. 

Zato nikad neću ništa bacati u more.“, „Ja sam vidio zločeste ljude koji bacaju smeće kraj 

rijeke i tako zagađuju vodu. Moja mama ih je špotala.“ 
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          Dani voda – likovni izraz (tempera)          Zdenko Vodenko – prikupljanje i korištenje                 

                                                                                       vode iz spremnika za vodu 

 

 

 
Ž 

 

                          Dani voda - istraživanje kapljice vode pod mikroskopom 

 

 

Naziv teme: Od polja do stola 
Ostvareni ciljevi: educiranje djece o važnosti kruha i žitarica i njihov utjecaj na naše zdravlje 

Zadaci: poticati djecu na konzumiranje različitih vrsta žitarica, poticati na konzumaciju novih 

namirnica, zajedno stvarati namirnice od žitarica kao što su zdrave palačinke, zdravi kolačići, 

zdrav kruh i peciva (integralno brašno, prirodna sladila, orašari, voće-kao dodaci), educiranje 

o procesu nastanka kruha od sjemena do kruha, poticanje pozitivnog odnosa prema ekološkoj 

zdravoj prehrani, kulturi blagovanja i tradicijskim vrijednostima (alati koji su se nekad 

koristili, pribor za obradu žitarica, posude, alatke za obradu zemlje, sadnju i zaljevanje), 

poticati djecu da sami uzgoje hranu na ekološki način, pri kupnji da kupuju ekološki uzgojenu 

hranu (radi vlastitog zdravlja i zdravlja planeta Zemlje), poticati djecu na svakodnevnu 

konzumaciju voća (posebno jabuka) - kroz razne aktivnosti (sok, smoothie, čips, savijača..), 

poticati konzumaciju proizvoda od jabuka (grickalice, napitci, zdrav doručak i međuobrok), 

poticati djecu da uče čineći važne stvari vezane uz biljke i njihov rast i razvoj, poticati 

spoznajni razvoj kroz promatranja ciklusa jedne biljke kroz godišnja doba 

Vrijeme realizacije: cijela 2018./2019. godina 

Nositelji: odgojitelji i djeca odgojne skupine Jabuka 

Izjave djece: „Posadit ćemo u vrt sve što možemo popiti?“ (misleći na smoothie), „Blago se 

nama, mi imamo svoj grašak i stalno ga možemo jesti.“, „Ja jako volim raditi u vrtu.“, „Teta 

poslušaj kako sviramo s motikama.“ (brojanje ritma poznate pjesmice) 
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Od polja do stola – Dani kruha 

 

Naziv teme: U zdravu tijelu zdrav duh 

Ostvareni ciljevi: svijest o kretanju i stjecanju zdravih navika kao što su kretanje, boravak na 

zraku i sport 

Zadaci: razvijati svijest o važnosti boravka na zraku, razvijati krupnu i finu motoriku, 

koordinaciju, orijentaciju, poticati na prirodne oblike kretanja kao što su trčanje, penjanje, 

skakanje, preskakivanje, prelaženje prepreka, poticanje na ispravno držanje, jačanje svih 

mišićnih skupina, svakodnevno kretanje na svježem zraku kroz četiri godišnja doba neovisno 

o vremenskim prilikama, svakodnevno provođenje jutarnje tjelovježbe, sata tjelesnog odgoja, 

šetnje neposrednom okolinom, istraživanje šume, usvajanje novih vještina kao što su klizanje, 

koturaljkanje, tenis, educirati djecu o dobrobiti bavljenja sportom za naše tijelo (posjet u 

skupini - roditelj sportaš, medicinska sestra, stomatolog, fizioterapeut). 

Vrijeme realizacije: cijela 2018./2019. godina 

Nositelji: odgojitelji i djeca odgojne skupine Jabuka 

Izjave djece: „Moj je tata snažan zato što je sportaš.“, „Ako vježbamo tijelo budemo i 

pametniji.“, „Ja znam kako trebam sjediti da mi kralježnica ne plače, već da se smije.“ 

 

 

             
 

 

Aktivnosti prilikom boravka djece na zraku 

 

Naziv teme: Svjetski dan zaštite životinja 

Ostvareni ciljevi: razvoj empatije prema životinjama iz neposrednog okruženja te miran 

suživot s njima i suradnja za bolje sutra 

Zadaci: razvijati kod djece potrebu za uočavanjem, istraživanjem životinjskih vrsta u 

neposrednoj blizini (jež, vjeverica, ribe, ptice selice i stanarice, puževi, kukci, pčele), poticati 

bioraznolikost u našem dvorištu (izrada kućica, hranilica, hotela za kukce, ribnjaka, pojilica 

za ptice, povrtnjak, cvjetnjak, mirisne gredice), educirati djecu o vrstama životinja i njihovim 

potrebama te načinima pomoći da im olakšamo zimu ili ljeto, kroz razne likovne, umjetničke i 

praktične aktivnosti poučiti o karakteristikama životinja - posjet Lovačkom i Prirodoslovnom 
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muzeju, kazalištu („Klepetan i Malena“) i posjet roditelja u skupini (veterinar), potaknuti 

roditelje i djecu na zajedničke aktivnosti na temu hranjenja i brige za okoliš našeg vrtića 

Vrijeme realizacije: cijela 2018./2019. godina 

Nositelji: odgojitelji i djeca odgojne skupine Jabuka 

Izjave djece: „Pčele samice se zovu samice jer se ne vole družiti.“, „Pčele ne uginu, nego 

umru jer su jako vrijedne za naš planet.“, „Ribe su baš fora jer ne uginu od leda, već se 

zamuljaju u mulj.“, „Ptice selice su one ptice koje odlete u Afriku po zimi, a stanarice koje 

nikam ne idu i mi ih hranimo.“ 

 

   

 
 

Obilježavanje Svjetskog dana zaštite životinja-briga za ptice zimi (hranjenje, izrada hranilica i 

kućica za ptice) 

 

Naziv teme: Čišćenje prostora eko sredstvima 
 

Cilj ove aktivnosti je čišćenje prostora sredstvima koja nisu štetna za ljude, životinje i 

ekosustav. 

 

Realizirani zadatci:  

-razvijanje higijenskih navika, osobna higijena i higijena prostora 

-razvijanje svijesti o čišćenju sobe eko-sredstvima: soda bikarbona, ocat, limun (prirodni 

sastojci) 

-jačanje želje za  istraživanjem, eksperimentiranjem vodom i eko sredstvima 

-omogućavanje aktivnog i suradničkog učenja svim osjetilnim modalitetima 
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Čišćenje prostora eko sredstvima- eko sredstva sami smo pripravili za čišćenje SDB-a, 

didaktike i igračaka 

 

Vrijeme realizacije: ožujak 2019. 

Nositelji: Eko skupina „Jabuke“ 

 

 

Naziv teme: Nije smeće sve za vreće 
 

Cilj:  

-razvijati svijest o važnosti razvrstavanja, zbrinjavanja i iskorištavanja vrtićkog i kućnog 

otpada 

 

Realizirani zadatci: 

-senzibiliziranje djece, roditelja i svih djelatnika vrtića o pravilnom odlaganju otpada, ali i 

njegovom ponovnom korištenju 

-poticanje svijesti da se otpad uz malo volje može preoblikovati u nove proizvode 

-ponovnom uporabom materijala utjecati na smanjenje otpada 

-poticanje na zajedničku igru i suradnju 

-poticanje pozitivne slike o sebi ( „ ja mogu, ja hoću“) 

 

Dobit za djecu 

- ekološki su osviještenija 

- razvrstavaju otpad 

- osvijestili su da se didaktika može izraditi i od otpada, što je sve razveselilo i 

motiviralo za izradu novih igara  

- stvoreni dobri temelji za daljnje ekološke projekte. 

 

Vrijeme realizacije: tijekom godine 

Nositelj: eko skupina „Jabuke“ 

 

Naziv teme: Dan planeta Zemlje – obilježavanje Projektnog dana (u svim objektima) 

Ostvareni ciljevi: uređenje okoliša vrtića tako da potičemo bioraznolikost, uređenje postojeće 

gredice, stvaranje eko oaze za djecu, biljke i životinje, razvoj osjećaja za ekologiju i poticanje 

na ekološko djelovanje (činimo sada za bolje sutra) 

Zadaci: podizanje svijesti djece i odraslih o važnosti i različitim mogućnostima očuvanja i 

zaštite okolišta, vode i tla, razvijati osjetljivost djece za eko probleme današnjice, poticati na 

svakodnevnu brigu za zasađeno bilje, životinje, razvijati svijest o važnosti recikliranja, 

razvrstavanja otpada, ponovne uporabe u vrtiću, ali i u obiteljskom domu, poticati dječju 

maštu, kreativnost i stvaranje kroz razne aktivnosti s prirodninama i neoblikovnim 

materijalima, poticati na dijeljenje nepotrebnih stvari i davanje potrebitima, a ne bacati ili 

nagomilavati ono što nam ne treba, poticati djecu iz skupine, njihove roditelje, ali i djecu iz 

drugih skupina iz cijelog objekta da sudjeluju u eko akcijama, ukrašavanju vrtića kako bi se u 

njemu svi osjećali ugodno i imali osjećaj obiteljskog okruženja. 

Vrijeme realizacije: 25.travnja 2019. godine 

Nositelji: odgojitelji i djeca odgojne skupine Jabuka uz sudjelovanje roditelja i djece iz 

cijelog objekta  

Aktivnosti: 

 mokro filcanje prirodne vune (nedovoljno iskorištena prirodna sirovina – izrada 

planeta Zemlja) 
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 presađivanje mente u eko posude (kako bi potaknuli sadnju biljaka i u roditeljskim 

domovima) 

 recikliranje tekstila – recikliranje odjevnih (starih) predmeta i izrada ogrlica od 

tkanine. 

Izjave djece: „Naša planeta je kao lopta i ima više vode nego zemlje na njoj.“, „Ja na plac 

nosim platnenu vrećicu da ne zagadim prirodu.“, „Znaš kaj, ja i moja mama moju odjeću koja 

mi ne treba i torbice i sve to, damo drugoj djeci kojoj to treba, siromašnoj. Niš ne bacamo.“, 

„Ja i moj tata idemo u vrtić bez auta, pješke kroz šumu. Da spasimo planetu.“ 

 

 

                        
 

Mokro filcanje prirodne vune 

 

 

                              
 

 

Presađivanje mente u eko posude 
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Recikliranje tekstila i izrada ogrlica od tkanine 

 

Nakon uspješne provedbe svih planiranih aktivnosti predviđenih Planom i programom eko 

djelovanja u svibnju nam je uručena zelena eko zastava te smo dobili status Eko vrtića. 
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Humanitarni projekt „Darujmo djeci kazalište“ 

 

30.ožujka 2019. nastupali smo u Centru za kulturu Trešnjevka u humanitarnom projektu 

„Darujmo djeci kazalište“ pod nazivom „Čarobno putovanje dječjom maštom“. Sudjelovala 

su djeca iz četiri odgojne skupine. Djeca iz kraćeg programa ritmike i plesa odgojnih skupina 

„Ježići“, „Jabuke“ i „Bubamare“, pod vodstvom odgojiteljice Sanje Rožmarić; djeca iz 

programa za rano učenje njemačkog jezika odgojne skupine „Zvjezdice“ , odgojiteljice 

Mirjana Blažun i Marijana Oreč, odgojitelj mentor; djeca iz programa za rano učenje 

engleskog jezika odgojne skupine Cvjetići, odgojiteljice Marija Mijat i Silvana Kašuba 

Katunar, odgojitelj savjetnik; te djeca iz kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika 

odgojne skupine „Ježići“, odgojiteljica Lucija Šaić. Kao i ranijih godina odgojitelji, djeca i 

roditelji pokazuju veliki interes za sudjelovanjem u projektu i nastupima djece u kazalištu. 

Uloženi trud i zalaganje odgojitelja rezultirali su vrlo kvalitetnim i kreativnim nastupima 

kojima su podjednako ponosna djeca, odgojitelji i roditelji.    

 

 

             

       

      
 

 

 

 

Dani dječjih vrtića Grada Zagreba 2019. 

 

Povodom obilježavanja 23. Dana dječjih vrtića Grada Zagreba sudjelovali smo dana 

02.06.2019. u sportsko-rekreativnom programu na Bundeku u okviru zajedničkog druženja 

djece, roditelja i odgojitelja. Uključene su bile tri starije odgojne skupine Bubamare, 

Maslačak i Patkice.  Iz objektivnih razloga (odgode prvog termina) te u naknadno 
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provedenom terminu odaziv roditelja nije bio znatan. Ravnateljica je sudjelovala na stručnom 

skupu u  maloj dvorani Lisinski 15.svibnja 2019. Pod nazivom „Umjetnički kurikulum“. 

 

                                                     

Program „Djeca u prirodi“ – Grad mladih 

 

Program „Djeca u prirodi“ realiziran je u 2 termina, zimskom i proljetnom. Prvi termin 

programa realiziran je od 07.01. – 11. 01. 2019. U programu su sudjelovala predškolska djeca 

starijih odgojnih skupina iz centralnog i jednog područnog objekta (Tuškanac). Uključene su 

bile odgojne skupine Patkice  u pratnji odgojiteljica Jasne Odorijan i Lare Biondić te djeca iz 

odgojne skupine Bubamare, Jabuke i Ježići u pratnji odgojiteljica Alene Marinović i Mirele 

Ivanović. 

U program je bilo uključeno i dvoje djece iz Dječjeg doma Zagreb integrirani u program 

predškole u odgojnoj skupini Bubamare. 

Drugi termnin programa realiziran je od 06.05. – 10.05.2019. U programu su sudjelovala 

djeca iz centralnog objekta i jednog područnog objekta (Matoševa). Uključena su bila djeca 

odgojne skupine Zvjezdice, Cvjetići i Runolist u pratnji odgojiteljica Marijane Oreč, Marije 

Mijat i Carmen Gorički te  djeca iz odgojne skupine Suncokret i Maslačak u pratnji 

odgojiteljica Suzane Čipčić i Stele Drpić. Obavljena je priprema odgojitelja i djece putem 

radnih dogovora i radom s djecom u grupi. odgojitelji su također sudjelovali na radnom 

dogovoru u Gradu mladih neposredno prije početka provedbe programa. Priprema roditelja 

obavljena je na dva roditeljska sastanka održana dana 11.12.2018. i 11.04.2019. Roditeljima 

je prezentiran program „Djeca u prirodi“, tjedni plan, način financiranja programa, voditelji 

programa, način praćenja i vrednovanja programa.  Za kraj im je podijeljen podsjetnik za 

pripremu stvari za dijete, date informacije oko zdravstvene brige i njege djeteta za vrijeme 

trajanja Programa, uzeti relevantni podaci od roditelja za svako dijete koje smo proslijedili 

voditeljima u Gradu mladih, a na kraju im je prezentiran DVD Program  „Djeca u prirodi“. 

Sve planirano odgojitelji su uspjeli realizirati. Tijekom drugog termina boravka djece u Gradu 

mladih odvijala se stručno-pedagoška praksa dvije studentice Učiteljskog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Nakon odrađene petodnevne prakse 

studentice su dobile od odgojitelja izvješće o provedenoj odgojno-obrazovnoj praksi.  
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Iz ankete za roditelje : 

 

Roditelji su pokazali veliko zadovoljstvo svim ispitanim aspektima programa ˝Grad 

mladih˝. Kvalitetom samog programa izuzetno je zadovoljno 93%, a zadovoljno je 7% 

ispitivanih roditelja. Jednak je i postotak zadovoljnih (7%) i izrazito zadovoljnih (93%) 

organizacijom programa. 

 

 
 

 

Pripremom roditelja za navedeni program koja uključuje informiranje, upoznavanje s 

programom i prikupljanje informacija o djetetu zadovoljno je 11% roditelja, dok je 89% 

iznimno zadovoljno. S druge strane, pripremom djece na program je iznimno zadovoljno 

93%, dok je 7% zadovoljno. 

0% 0% 0% 
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zadovoljan 

nezadovoljan 
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zadovoljan 

nezadovoljan 
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zadovoljan 
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Suradnjom s odgojiteljem i pedagogom u kontekstu ovog programa zadovoljno je 7%, dok je 

93% iznimno zadovoljno. Dobivenim povratnim informacijama o realizaciji programa 

iznimno je zadovoljno 91% roditelja, dok je preostalih 9% zadovoljno. 
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izrazito zadovoljan 
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Zimovanje djece na Ribnici (Mariborsko pohorje) 

 

U suradnji s Trakostyan tours agencijom proveden je 7-mo dnevni program zimovanja 

u terminu od 20.01.- 26.01.2019. na Ribnici. Na zimovanje je išlo 34 djece i 4 odgojitelja. 

Program zimovanja je vrlo dobro organiziran i kvalitetno realiziran na zadovoljstvo djece, 

odgajatelja i roditelja. Nikakvih poteškoća niti problema nije bilo. Priprema roditelja 

obavljena je na roditeljskom sastanku dana 10.12.2018. Na sastanku uz pedagoginju i 

zdravstvenu voditeljicu bio je prisutan i predstavnik Trakostyan tours agencije koji je uz ppt 

prezentaciju roditeljima predstavio plan i program zimovanja. 
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Iz ankete za roditelje : 

 

 
 

Od 39 roditelja čija su djeca sudjelovala u programu zimovanja njih 89%  zadovoljno je 

samim programom, organizacijom je zadovoljno 92% i realizacijom njih 97% . Ponudom je 

zadovoljno 86% roditelja.  

 

 

Ljetovanje u Dugoj Uvali 

 

Program ljetovanja organiziran je u suradnji s podružnicom Vladimir Nazor u terminu 

od 18.06.-25.06.2019. Priprema roditelja obavljena je na roditeljskom sastanku dana 

04.06.2019. U programu je sudjelovalo 40  djece i 4 odgajatelja. Program ljetovanja je prošao 

vrlo dobro bez ikakvih poteškoća. Djeca su bila zdrava i uživala u ljetovanju s vrtićkim 

prijateljima.  

 

Iz ankete za roditelje : 

 

 
Od 39 roditelja čija su djeca sudjelovala u programu ljetovanja njih 72%  zadovoljno je 

samim programom, kao i njegovom ponudom i realizacijom njih 66% dok je organizacijom 

zadovoljno 64% roditelja. Roditelji koji su izuzetno zadovoljni programom ljetovanja ističu 

važnost uloge odgojiteljica koje su vodile djecu na ljetovanje. 
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ORGANIZACIJOM 

REALIZACIJOM 
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ZADOVOLJAN SAM PROGRAMOM … 
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REALIZACIJOM 
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66,7% 
 

Procjena zadovoljsta roditelja 
programom ljetovanja 
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Događanja u vrtiću 

 

KAZALIŠNE PREDSTAVE U VRTIĆU I POSJETE KAZALIŠTIMA         

 

Datum održavanja 

predstava 

Naziv Izvođač 

09.11.2018. „Izgubljena bodlja“ Odgojitelji centralnog objekta  

14. i 16.11.2018. „Tko može prijatelj biti?“ Kazalište Lutonjica 

20.11.2018. „Morana i Čupko“ Triko Cirkus Tatar 

06.12.2018. Predstava za Sv. Nikolu 

„Medo koji se volio grliti“ 

Odgojitelji  

12.12.2018. „Malena i Klepetan“ Posjet kazalištu Žar ptica 

13. i 14.12.2018. „Božićni san male Ane“ Kazalište Budilica 

20.12.2018.  Božićno druženje –uz 

prigodne pjesme i nastupe 

po skupinama 

Djeca i odgojitelji  

25. i 26.02.2019. „Stonoga Goga“  Teatar Poco Loco 

 

05.03.2019.  

 

 Fašnik u vrtiću-  

Dramatizacija „Pahuljica“ 

Odgojitelji  

27.03.2019. Nastup polaznika Osnovne 

glazbene škole Rudolfa 

Matza 

Dvoje djece polaznika škole – 

instrumentalna glazba na 

saksofonu (u objektu u 

Pavlinovićevoj) 

11. i 25.03.2019. 

 

„Eko patrola“ Udruga „Mali grad“ 

30.03.2019. „Čarobno putovanje 

dječjom maštom“ 

Darujmo djeci kazalište – 

CeKaTe  

nastupi djece 

18.04.2019. Uskrsna predstava za djecu  

„Uskršnji zečići“ 

Odgojitelji  

04. i 05.04.2019. „Put do Bisergrada“ Kazalište Budilica 

 

IZLETI I POSJETE 

 

Datum Mjesto 

09.10.2018. Seosko domaćinstvo „Lojzekova hiža“ (Gornja Stubica) 

27.10.2018. Posjet predsjednici RH (Ured predsjednice na Pantovčaku) u 

okviru Dana otvorenih vrata na temu: „Udomi, ne kupuj!“, a 

u povodu obilježavanja Dana zaštite životinja – odgojna 

skupina Patkice 

17., 18. I 30. 04. 2019. Konjički klub „Trajbar“- Old town Trajbar (Zaprešić) – Ja 

sam kauboj...ili indijanac? 

16.04.2019. Park Zrinjevac – „Zgogosi znaju kako“ 

07.11.2018. 

27.11.2018. 

19.12.2018. 

Kinoteka – Vrtići u kvartovskom kinu  

Filmski program za škole i vrtiće - projekcija filma : 

„Koja“ 
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13.03.2018. 

11.04.2019. 

„Razbojnici“ 

„Niko – božićna pustolovina“  (kino Tuškanac) 

„Crveni balon“ 

„Ernest i Celestine“ 

 

SPORTSKO  – REKREATIVNI PROGRAMI 

 

Datum Mjesto i organizator 

15.10. – 26.10.2018.  Koturaljkanje i mali tenis – ŠRC Šalata 

20.01. – 26.01.2019. Zimovanje Ribnica Mariborsko pohorje – Trakostayan 

tours 

04.02. – 08.02.2019. Sljeme – Škola skijanja (Sport 4 you) 

11.02. – 22.02.2019. Klizanje - ŠRC Šalata 

08.04. – 19.04.2019. Koturaljkanje i mali tenis – ŠRC Šalata 

18.06. - 25.06.2019. Ljetovanje Duga Uvala 
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Posjet predsjednici Republike Hrvatske 

 

U povodu Dana zaštite životinja, dana 27.10.2018. odgojna skupina Patkice u pratnji svojih 

odgojiteljica, ravnateljice, logopedinje i pedagoginje imala je priliku posjetiti predsjednicu u 

Uredu predsjednice na Pantovčaku. Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović 

organizirala je Dan otvorenih vrata na temu „Udomi, ne kupuj!“ kako bi se skrenula pozornost 

javnosti na odbačene i napuštene životinje te djecu i mlade upozorilo na ono što je 

životinjama najpotrebnije, a to je ljubav i briga. Naglasila je kako je cilj druženja istaknuti 

potrebu za izgradnjom skloništa, kao i potrebu za zagovaranjem i isticanjem potrebe 

udomljavanja životinja u cijeloj Hrvatskoj. Djeca Odgojne skupine Patkice uručila su 

predsjednici poklon koji su pripremili. 

 

 

 

               
 

Ured predsjednice 

 

 

                         

Poklon za predsjednicu – radovi djece iz skupine Patkice 
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Izvješće o radu Stručno razvojnog centra za rano učenje njemačkog jezika 

 

Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja od 25. rujna 2017., na temelju članka 18. 

stavka 1. Pravilnika o vježbaonicama, Dječji vrtić Tatjane Marinić je imenovan Stručno – 

razvojnim centrom za rano učenje njemačkog jezika za djecu predškolske dobi  te za 

unapređivanje stručnog rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručnog 

usavršavanja odgojno – obrazovnih radnika. Ove pedagoške godine je nastavljena edukacija s 

ciljem usavršavanja odgojno – obrazovnih radnika dječjih vrtića za provedbu programa ranog 

učenja stranog jezika. Edukacija je namijenjena odgojiteljima koji rade u programu ranog 

učenja stranog (njemačkog) jezika ili će u takvom programu raditi, stručnim suradnicima i 

ostalim zainteresiranim stručnjacima koji se bave problematikom učenja stranih jezika u 

dječjim vrtićima te ravnateljima dječjih vrtića u kojima se provodi ili će se provoditi program 

ranog učenja stranog jezika.                                                                                                                                               

 

Prema predviđenom planu provedena su tri Modula.                                                                                                    

11. listopada 2018. održan je treći modul sa sljedećim programom: 

8:45 – 9:00  Okupljanje sudionika, pozdrav ravnateljice, plan rada 

9:00 – 12:00 „Dramsko-scenski i lutkarski izraz kao poticaj u ranom učenju 

njemačkog jezika“, dr.sc. Marijana Županić Benić (UFZG), Katedra 

umjetničkog područja 

 „Likovno oblikovanje didaktičkih materijala za rano usvajanje 

njmačkog jezika“, izv.prof.dr.sc. Antonija Balić Šimrak (UFZG) 

Katedra umjetničkog područja 

12:00 – 13:00 Pauza za ručak 

13:00 – 15:00 „Primjena dramskih sadržaja u ranom učenju stranog jezika kroz 

lutkarsko scenski, stolni prikaz, priče i procesnu dramu“, 

„Primjena IKT u ranom usvajanju stranog jezika“ – Silvana 

Kašuba Katunar, odgojitelj savjetnik; Lucija Šaić, odgojitelj; Tea 

Cvitković, odgojitelj savjetnik; Majda Čadež, logoped mentor; Suzana 

Čipčić, odgojitelj savjetnik; Marijana Oreč, odgojitelj mentor 

15:00 – 15:30  Evaluacija i zatvaranje skupa 

Nakon okupljanja sudionika, profesorica sa Učiteljskog fakulteta u Zagrebu Marijana Županić 

Benić održala je predavanje i radionicu na temu dramsko – scenskog i lutkarskog izraza kao 

poticaja u ranom učenju njemačkog jezika. Na radionici nakon uvodnog predavanja  

odgojiteljice same izrađivale lutke te osmislile predstavu koju su zatim svima prezentirale.  

 

 

 

Predavanje prof. Županić Benić 
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Radionica – izrada lutaka za prst od gipsa 

 

 
 

 

 

 

Sudionice izvode predstavu pomoću izrađenih lutaka 

 

 

 
 

 

Slijedilo je predavanje i radionica prof. Antonije Balić Šimrak koja je govorila o važnosti 

likovnog oblikovanja materijala za rano usvajanje stranog jezika. Istaknula je koji materijali 

su optimalni i na koji način ih koristiti. Prezentirala je i nekoliko radova studenata s 

Učiteljskog fakulteta koji su izrađivali slikovnice.  
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Predavanje prof. Balić Šimrak 

 

 
 

 

 

Radionica – izrada abecede njemačkog jezika od raznih tkanina 

 

    
 

 

Nakon pauze za ručak odgojiteljice su u suradnji s logopedinjom održale radionicu na temu 

Primjena dramskih sadržaja u ranom učenju stranog jezika kroz lutkarsko scenski, stolni 

prikaz, priče i procesnu dramu“, te su prikazale na koji način koriste informacijsko -  

komunikacijsku tehnologiju u svom radu.  
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Procesna drama 

 

 

 
 

 

 

Iz zaključnog vrednovanja modula:  

Sudionice su najvišim ocjenama procijenile voditeljice predavanja i radionice i cjelokupni 

Modul. Navele su da će u svakodnevnom radu primjenjivati: gipsane lutke – nove ideje, 

procesnu dramu, izradu didaktičke slikovnice, lutku kao sredstvo rješavanja aktualnih 

problema, likovne tehnike, scensko izražavanje. 

 

Četvrti Modul je održan 7. veljače 2019. sa sljedećim programom: 

8:45 – 9:00  Okupljanje sudionika, pozdrav ravnateljice, plan rada 

9:00 – 12:00 „Relacijske kompetencije odgojitelja“, prof.dr.sc. Slavica Bašić  

12:00 – 12:45 Pauza za ručak 

12:45 – 15:00 „Razvijanje kompetencija odgojitelja za partnerstvo s roditeljima“, 

Renata Milanković Belas, psihologinja mentor 

„Stručno usavršavanje na području stranog jezika izvan ustanove“ 
– Suzana Čipčić, odgojitelj savjetnik; Lucija Šaić, odgojitelj 

15:00 – 15:30  Evaluacija i zatvaranje skupa 

Nakon uvodnog predavanja prof. dr. sc. Slavice Bašić, psihologinja je prezentirala kako se u 

DV Tatjane Marinić razvijaju kompetencije odgojitelja za partnerstvo s roditeljima. Također, 

sudionice edukacije su prezentirale na koji način se to radi u njihovim vrtićima. Odgojiteljice 

Lucija Šaić i Suzana Čipčić su prezentirale kako se one stručno usavršavaju u području ranog 

učenja stranog jezika, te na koji način kroz stručna usavršavanja razvijaju vlastitu 

kompetenciju komunikacije na stranom jeziku. Također, odgojiteljice su prezentirale nekoliko 

aktivnosti za učenje starnog jezika koje su primjenjivale nakon stručnog usavršavanja 
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Predavanje psihologinje Renate Milanković Belas 

 

 

 
 

 

Prikaz aktivnosti 

 
 

Iz zaključnog vrednovanja modula:  

Četvrti Modul je također procijenjen najvišom ocjenom. Sudionice su navele da će u 

svakodnevnom radu primjenjivati: igre s pokretom, jezične igre na stranom jeziku, preispitat 

ću svoje viđenje djece jer sam danas osjetila da ih ne „vidim“ dovoljno, kritičko mišljenje i 

samorefleksija. 
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Peti Modul je održan 2. svibnja 2019. sa sljedećim programom: 

8:45 – 9:00  Okupljanje sudionika, pozdrav ravnateljice, plan rada 

9:00 – 11:00 „Pedagoška dokumentacija kao osnova istraživanja i 

unapređivanja odgojno – obrazovne prakse“, Ivana Brkić, 

pedagoginja  

11:15 – 12:45           „Dokumentiranje – primjeri dobre prakse“, Marijana Oreč, odgojitelj 

mentor, Alenka Pavleković, odgojitelj 

12:45 – 13:45 Pauza za ručak 

13:45 – 14:45 „Dokumentiranje – suvremeni odgojitelj“, Carmen Gorički, 

odgojitelj mentor 

„Stručno usavršavanje na području stranog jezika izvan ustanove“ 
– Suzana Čipčić, odgojitelj savjetnik; Lucija Šaić, odgojitelj 

15:00 – 15:30  Evaluacija i zatvaranje skupa 

U uvodnom dijelu pedagoginja Ivana Brkić je imala izlaganje o pedagokoj dokumentaciji koja 

je važan dio rada odgojitelja te istaknula važnost dokumentiranja i njegove faze. Nakon 

predavanja, odgojiteljice Marijana Oreč i Alenka Pavleković su prikazale primjere 

dokumentiranja iz svoje odgojno – obrazovne prakse. Odgojiteljica Carmen Gorički je 

prezentirala način dokumentiranja u montessori programu. Neke sudionice u donijele svoje 

mape i prezentirale kako se dokumentira u njihovom vrtiću. Odgojiteljice Suzana Čipčić i 

Lucija Šaić su prezentirale kako se stručno usavršavaju izvan ustanove. Također, prikazano je 

nekoliko novih aktivnosti za učenje stranog jezika jer su sudionice to navele kao ono što im 

najviše koristi u radu. 

 

Prikaz aktivnosti 

 

 

 
 

Iz zaključnog vrednovanja modula:  

Voditeljice predavanja i radionica te cjelokupni modul procijenjeni su najvišom ocjenom. 

Sudionice su navele da će u svakodnevnom radu primjenjivati: skupne mape, mape djeteta za 

individualne razgovore s roditeljima, gledati novim načinom na djecu, uvesti evaluacijsku 

listu vrednovana za njemački jezik, promišljatui na koji način dokumentirati, susresti sebe u 

odrazu napretka djeteta. 
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Sljedeće pedagoške godine, u listopadu 2019., održat će se posljednji modul na kojem će 

sudionicama biti prezentirano što je sve potrebno kako bi se Program ranog učenja stranog 

jezika počeo provoditi u vrtiću, te kako se piše Program za verifikaciju. Također, veliki dio 

modula bit će posvećen hospitiranju u skupinama za rano učenje njemačkog i englekog jezika. 

 

 

 

RAD S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 

 

U rad s djecom s posebnim potrebama uključeni su psiholog, logoped, zdravstveni voditelj i 

edukacijski rehabilitator (s prekidom od 16. 1. – 1. 3. 2019. zbog promjene djelatnice). O 

svakom djetetu vodi se dokumentacija. 

 

1. Identifikacija djece s posebnim potrebama provedena je na nekoliko načina: 

       

      a) prikupljanjem podataka od roditelja: 

 tijekom inicijalnog razgovora s roditeljima (psiholog, logoped, pedagog, zdravstveni 

voditelj) 

 uvidom u medicinsku dokumentaciju djeteta (psiholog, logoped, edukacijski 

rehabilitator, zdravstveni voditelj) 

 individualnim razgovorima s roditeljima (psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator, 

zdravstveni voditelj) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

b) opažanjem djeteta u skupini 

 članovi stručnog tima 

 odgojitelji 

 

c) testiranjem 

 psihološkim testiranjem 

 logopedskim testiranjem. 

 procjenom edukacijskog rehabilitatora 

 

Tablica 1. Broj djece s posebnim potrebama 

 

 POSEBNE POTREBE BROJ DJECE 

1. smetnje vida  2 

2. smetnje sluha  1 

3. smetnje glasa i govora 81 

4. usporen  kognitivni razvoj 0 

5. zdravstvene teškoće i neurorizik 62 

6. poteškoće u motorici 17 

7. poremećaji u ponašanju organski uvjetovani   1 

8. poremećaji u ponašanju i navikama 28 

9. specifična obiteljska situacija 23 

10. potencijalno daroviti 11 
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Tablica 2. Identificirana djeca s većim teškoćama 

 

 

Program ranog i predškolskog odgoja 

Dijete Vrsta teškoće Vrsta ugovora Vrijeme identifikacije 

F M. Cerebralna paraliza 1 x 1,5 Inicijalni razgovor 

R. M. Dječja govorna dispraksija 10 - satni Inicijalni razgovor 

J.T.  Govorno – jezične teškoće 10 - satni Opažanje u skupini 

Program predškole 

A. B. Specifična obiteljska situacija 

Socio – emocionalne teškoće 

3 x 4 Inicijalni razgovor 

J. B. Specifična obiteljska situacija 

Disharmonični razvoj 

3 x 4 Inicijalni razgovor 

E. K. Specifična obiteljska situacija 3 x 4 Inicijalni razgovor 

M. H. Specifična obiteljska situacija 

Socio – emocionalne teškoće 

3 x 4 Inicijalni razgovor 

V. Ž. Specifična obiteljska situacija 

Kašnjenje u psihomotornom razvoju 

3 x 4 Inicijalni razgovor 

Ž. DJ. Specifična obiteljska situacija 

Emocionalna nezrelost 

3 x 4 Inicijalni razgovor 

J. K. Specifična obiteljska situacija 

Poteškoće u ponašanju 

3 x 4 Inicijalni razgovor 

 

    

 

     2. Rad s djecom 

 

 

Djeca su bila uključena u tretman i/ili praćenje psihologa, logopeda i edukacijskog 

rehabilitatora i zdarvstvenog voditelja. 

 

Psiholog 

Psihologinja je radila s djecom s teškoćama prilagodbe na jaslice/vrtić, teškoćama u razvoju, 

poremećajima navika i poteškoćama u ponašanju, te djecom školskim obveznicima kojima je 

odgođen upis u prvi razred. U tretman i praćenje psihologinje bilo je uključeno 86 djece među 

kojima i potencijalno darovita. Za svu darovitu djecu bili su izrađeni individualizirani odgojno 

– obrazovni planovi rada, kao i za djecu s teškoćama u razvoju. Rad s darovitom djecom 

provodio se u matičnim skupinama djece. U praćenju psihologinje bilo je i 7 djece iz Doma 

integriranih u program predškole.  

Rad se provodio u sva tri objekta u kabinetu, sobama dnevnog boravka ili u dvorani, a po 

potrebi na dvorištu ovisno o dobi djeteta i njegovim razvojnim potrebama. Rad se provodio 

individualno, u paru ili maloj grupi. Za provedbu rada s djecom nužna je bila suradnja s 

roditeljima koji su savjetovani za rad kod kuće i suradnja s odgojiteljima za rad u grupi. S 

djecom školskim obveznicima intenzivnije se radilo na poticanju razvoja socio-emocionalnih 

vještina, koncentracije, vizualno-motorne percepcije, razvoju grafomotorike. Pojedina djeca 

bila su uključena u rad, logopedinje, edukacijske rehabilitatorice i psihologinje. Tijekom rujna 

i prve polovice listopada 2018. naglasak je stavljen na praćenje prilagodbi (nova djeca i 

prijelazi u druge skupine). Od listopada 2018. do siječnja 2019. intenzivnije se radilo s 

djecom s posebnim potrebama. Tijekom veljače i ožujka 2019. uglavnom se provodilo 

testiranje zrelosti djece za školu a tijekom travnja razgovori s roditeljima djece školskih 
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obveznika. Tijekom svibnja 2019. psihologinja je provodila inicijalne razgovore za upis nove 

djece u vrtić, a početkom lipnja CAP radionice s djecom. 

Psihologinja je u objektu u Ulici I. G. Kovačića 31 započela provoditi program Plesa pisanja u 

starijoj skupini Bubamare, u suradnji s odgojiteljicama. Isti program provodile su i 

odgojiteljice u centralnom objektu u skupini Žabice. (detaljnije u Odgojno – obrazovnom 

radu). U područnom objektu u Matoševoj 7 psihologinja je vodila Igraonicu senzorne 

integracije za tri grupe djece. Program je realizirana jednom tjedno.  

 

Ples pisanja u radu s djecom 

Ove pedagoške godine program Plesa pisanja provodio se u starijoj skupini Bubamare u 

područnom objektu Tuškanac na inicijativu psihologinje. Inicijalna ideja bila je da 

psihologinja, kao i prošle pedagoške godine, program provodi s manjom grupom djece kod 

koje je uočen nezreliji razvoj krupne i/ili fine motorike, socio – emocionalna nezrelost i s 

djecom koja imaju odgodu upisa u šklolu. Obzirom da su odgojitejice Mirela Ivanović i 

Ramajana Pehar pokazale interes za sudjelovaje u programu kako bi se i same educirale za 

provedbu istog, dogovoreno je da cijela skupina sudjeluje u programu Plesa pisanja. Program 

se provodio tijekom listopada i studenog 2018., jednom tjedno u sobi dnevnog boravka 

(četvrtkom). Prije početka provođenja Plesa pisanja sa svakim djetetom proveden je Test 

pokreta pisanja. Obrađene su samo prve dvije teme: Vulkan i Šetnja u prirodi. Svaka tema 

započinje uvodnom pričom, slijede pokreti grube motorike uz glazbu i bez glazbe, a nastavlja 

se pokretima na površini za pisanje, prvo bez glazbe, a zatim uz glazbu. Djeca su Ples pisanja 

prihvatila kao zabavan način učenja. Nažalost, program nije realiziran do kraja zbog 

uključenosti psihologinje u druge aktivnosti vrtića a odgojiteljice se nisu osjetile dovoljno 

kompetentne samostalno provoditi program uz podršku psihologinje. 

 

Igraonica senzorne integracije 

Programom  „Igraonica senzorne integracije – poticanje razvoja osjetila za djecu u dobi od 

dvije do sedam godina“ nastoje se razviti djetetovi potencijali i kompetencije koje mu 

omogućavaju uspješnu interakciju sa svijetom. Dijete o sebi i onome što ga okružuje uči 

putem osjetila. Vanjska osjetila prikupljaju senzorne informacije iz okoline  –  dodir, vid, 

njuh, sluh i okus, a unutarnja daju informacije o položaju tijela u prostoru i pokreta u odnosu 

na gravitaciju – osjetilo pokreta (vestibularni sustav) i osjetilo svijesti o vlastitom tijelu 

(proprioceptivni sustav). Senzorna integracija je proces organizacije senzornog unosa da bi 

mozak stvarao svrhovitu reakciju tijela, dobru percepciju, osjećaje i mišljenje. Kada je 

funkcioniranje mozga potpuno uravnoteženo tjelesni pokreti su visoko adaptivni, učenje je 

lako, a adaptirano ponašanje prirodan je ishod. Povezivanje osjeta u cjelinu se kod većine 

djece događa prirodno, no kod neke djece možemo primjetiti da im obavljanje svakodnevnih 

aktivnosti predstavlja problem. Tada se sumnja da su posrijedi teškoće u obradi senzornih 

informacija ili disfunkcija senzorne integracije. Informacije primljene osjetilima ne 

funkcioniraju kao cjelina. Dijete može biti preosjetljivo na određene vrste senzornih podražaja 

te ih izbjegavati ili premalo osjetljivo na druge vrste podražaja te ih tada aktivno tražiti. 

Pružajući djetetu raznovrsne podražaje u vidu igre (kretanja) potiče se rast i razvoj mozga i 

osjetilnih sustava. Ukoliko je senzomotorička obrada dobro organizirana u prvih sedam 

godina života, dijete će lakše usvajati mentalne i socijalne vještine.  

Program „Igraonica senzorne integracije“ provodio se od listopada 2018. do travnja 2019. u 

područnom objektu u Matoševoj 7 u okviru redovitog programa. Održano je ukupno 13 

susreta. Igraonica se provodila u dvorani za sve tri skupine redovitog programa u trajanju od 

pola sata prema sljedećem rasporedu:  

  9.00 –   9.30 skupina Tratinčice 

  9.30 – 10.00 skupina Ljubičice 
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10.00 – 10.30 skupina Maslačak 

Voditeljica Programa bila je psihologinja, a u radu igraonice sudjelovale su matične 

odgojiteljice skupina i treća odgojiteljica. Kontinuirano je praćen razvoj djece, vršene su 

procjene psihofizičkih sposobnosti djeteta i eventualnih odstupanja u senzornoj integraciji. Na 

temelju procjene predlagane su razvojne zadaće i program poticanja razvoja osjetila u 

igraonici. Za pojedinu djecu izrađeni su individualizirani odgojno-obrazovni programi.                                                                 

Glavni cilj Programa je poticanje ujednačenog, cjelovitog razvoja djeteta te razvoj osnovnih 

kompetencija za cjeloživotno učenje. Ostali ciljevi Programa su: 

 poticanje senzomotornog razvoja putem bazičnh osjetilnih sustava – taktilnog, 

proprioceptivnog i vestibularnog 

 poticanje razvoja i integracije svih osjetilnih sustava s ciljem uspješne interakcije s 

okolinom 

 zadovoljavanje djetetove potrebe za kretanjem 

 prevencija mogućih poteškoća pažnje, percepcije, ponašanja i učenja. 

Bitne zadaće Programa su: 

 utjecati na razvoj motoričkih, socio-emocionalnih, kognitivnih i komunikacijskih 

sposobnosti kroz stimulaciju svih osjetila 

 poticati razvoj ravnoteže, gravitacijske sigurnosti, položaja tijela i orijentacije u 

prostoru 

 prevenirati moguće poteškoće u razvoju djeteta poticanjem bolje organizacije i 

integracije senzornih modaliteta. 

Pored općih razvojnih zadaća, ostvarivane su i posebne zadaće kroz aktivnosti u funkciji 

taktilne, vestibularne i proprioceptivne stimulacije, vizualne i auditivne stimulacije te 

olfaktorne i gustativne stimulacije. 

 

Prikaz aktivnosti Igraonice senzorne integracije  

 

              
 

           
 

               



185 

 

 

                        
 

                       
 

Uključivanje djece u Igraonicu senzorne integracije doprinjelo je ostvarivanju ciljeva i 

zadataka postavljenih u Individualiziranim odgojno obrazovnim planovima za djecu s 

teškoćama u razvoju, posebnim potrebama ili potencijalno darovitima na svim područjima 

razvoja. Sudjelovanje u Igraonici imalo je pozitivne učinke i na djecu urednog razvoja. 
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Prikaz rada psihologinje s djecom s posebnim potrebama u DV Tatjane Mrinić pedagoške 

godine 2018./2019. 

 

R. 

broj 

Dijete Vrsta teškoće Tretman Vremenski period 

1. R. R. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(socio – 

emocionalni) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i razvoja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima i roditeljima 

rujan – listopad 

2018. 1x tjedno po 

30 minuta u 

skupini; studeni 

2018. – veljača 

2019. 1x mjesečno 

po 30 minuta u 

skupini 

2. D. Š. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(kognitivni i socio 

– emocionalni) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja i prilagodbe, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima i roditeljima 

rujan – listopad 

2018. 1x tjedno po 

30 minuta u 

skupini; studeni 

2018. – svibanj 

2019. 1x mjesečno 

po 30 minuta u 

skupini 

3. J. F. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(rastava roditelja) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i razvoja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima 

rujan – listopad 

2018. 1x tjedno po 

30 minuta u 

skupini; studeni 

2018. – veljača 

2019. 1x mjesečno 

po 30 minuta u 

skupini 

4. B. L. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(socio – 

emocionalni) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i razvoja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima 

rujan – listopad 

2018. 1x tjedno po 

30 minuta u 

skupini; veljača – 

svibanj 2019. 1x 

mjesečno po 30 

minuta u skupini 

5. J. M. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(socio – 

emocionalni) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i razvoja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima 

rujan – listopad 

2018. 1x tjedno po 

30 minuta u 

skupini; veljača – 

svibanj 2019. 1x 

mjesečno po 30 

minuta u skupini 

6. L. Ž. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(cjelokupnog) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i razvoja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima 

rujan – listopad 

2018. 1x tjedno po 

30 minuta u 

skupini; veljača – 

svibanj 2019. 1x 

mjesečno po 30 

minuta u skupini 
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7. M. F. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(rastava roditelja) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i razvoja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima 

rujan – listopad 

2018. 1x tjedno po 

30 minuta u 

skupini; studeni 

2018. – veljača 

2019. 1x mjesečno 

po 30 minuta u 

skupini 

8. I. M. Ponašanje – socio-

emocionalni razvoj 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, razmjena 

informacija s odgojiteljima i 

roditeljima 

listopad 2018. – 

travanj 2019., po 

potrebi 

9. K. B. Ponašanje – pažnja Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, individualni 

rad u skupini, razmjena 

informacija s odgojiteljima, 

razgovor s roditeljima 

listopad 2018. – 

travanj 2019., po 

potrebi 

10. K. D. Ponašanje – 

motorička živost, 

pažnja 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, individualni 

rad u skupini, razmjena 

informacija s odgojiteljima, 

razgovor s roditeljima 

listopad 2018. – 

travanj 2019., po 

potrebi 

11. L. P. Ponašanje – 

prilagodba, rastava 

roditelja 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i razvoja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima  i roditeljima 

rujan 2018. – 

listopad 2018., 

svibanj 2019., po 

potrebi 

12. M. P. Ponašanje – socio-

emocionalna 

osjetljivost 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, razmjena 

informacija s odgojiteljima, 

razgovor s roditeljima 

veljača – travanj 

2019., po potrebi 

13. M. Ž. Ponašanje – 

rastava roditelja 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, razmjena 

informacija s odgojiteljima  i 

roditeljima 

svibanj 2019., po 

potrebi 

14. R. Ž. Ponašanje – 

prilagodba, socio-

emocionalni razvoj 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i razvoja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima  i roditeljima 

rujan 2018. – 

svibanj 2019., po 

potrebi 

15. R. K. Ponašanje – socio-

emocionalna 

osjetljivost 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, razmjena 

informacija s odgojiteljima, 

razgovor s roditeljima 

listopad 2018. – 

svibanj 2019., po 

potrebi 

16. P. K. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(socio – 

emocionalni) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodne i razvoja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima, razgovor s 

roditeljima 

rujan – listopad 

2018. 1x tjedno po 

30 minuta u 

skupini; travanj 

2019. 1x mjesečno 

po 30 minuta u 

skupini 

17. M. M. Ponašanje – Opažanje ponašanja u skupini,  rujan – prosinac 
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komunikacija, 

pažnja, socio-

emocionalni razvoj 

praćenje razvoja i prilagodbe, 

sudjelovanje u izradi IOOP-a, 

individualni rad u skupini, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima i stručnim 

suradnicima, razgovor s 

roditeljima 

2018. 1x tjedno po 

30 minuta u 

skupini; kasnije  1x 

mjesečno po 30 

minuta u skupini ili 

po potrebi 

18. T. T. Prilagodba Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodne i razvoja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima, razgovor s 

roditeljima 

rujan – listopad 

2018. 1x tjedno po 

30 minuta u 

skupini; kasnije 1x 

mjesečno po 30 

minuta u skupini 

19. T. V. Praćenje razvoja – 

potencijalna 

datovitost 

(spoznaja i socio-

emocionalni 

razvoj) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja i prilagodbe, 

izrada IOOP-a, individualni rad 

u skupini, razmjena informacija 

s odgojiteljima i stručnim 

suradnicima, razgovor s 

roditeljima 

rujan 2018. – 

svibanj 2019., po 

potrebi  

20. M. M. Ponašanje – socio-

emocionalna 

osjetljivost, 

mucanje 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, rad u skupini, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima i logopedom, 

razgovor s roditeljima 

rujan 2018. – 

travanj 2019., po 

potrebi 

21. S. S. Slabovidnost, 

motorički razvoj, 

socio – 

emocionalni razvoj 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, sudjelovanje u 

izradi IOOP-a, rad u skupini, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima i stručnim 

suradnicima, razgovor s 

roditeljima 

rujan 2018. – 

svibanj 2019., 1 x 

mjesečno po 30 

minuta u skupini 

22. M. S. Spoznaja Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, individualni 

rad u skupini, razmjena 

informacija s odgojiteljima i 

stručnim suradnicima 

rujan 2018. – 

svibanj 2019., 1x  

mjesečno po 30 

minuta u skupini 

23. D. Š. Socio – 

emocionalni razvoj 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, razmjena 

informacija s odgojiteljima, 

razgovor s roditeljima 

svibanj 2019., u 

skupini, po potrebi 

24. N. B. Ponašanje i navike 

(opstipacija, 

enkompreza) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, razmjena 

informacija s odgojiteljima, 

razgovor s roditeljima 

rujan – listopad 

2018, 1x tjedno u 

skupini, kasnije po 

potrebi 

25. R. C. Ponašanje – socio-

emocionalna 

osjetljivost 

Opažanje ponašanja u skupini,  

rad u skupini, razmjena 

informacija s odgojiteljima, 

razgovor s roditeljima 

rujan – prosinac 

2018. po 30 minuta 

u skupini, po 

potrebi 

26. M. Č. Ponašanje u Opažanje ponašanja u skupini,  rujan 2018. – 
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skupini – spoznaja, 

socio-emocionalni 

razvoj 

sudjelovanje u izradi IOOP-a, 

individualni rad u skupini, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima, razgovor s 

roditeljima 

studeni 2019., 1 x 

tjedno u skupini, 

kasnije po potrebi 

27. F. Đ. Ponašanje – socio-

emocinalni razvoj 

(smrt oca) 

Opažanje ponašanja u skupini, 

individualni rad u skupini ili 

kabinetu, razmjena informacija s 

odgojiteljima, razgovor s 

majkom 

studeni 2018. – 

svibanj 2019., u 

početku 1 – 2 x 

tjedno, kasnije 1- 2 

x mjesečno 

28. L. I. Spoznaja  Praćenje razvoja, rad u kabinetu, 

individualno ili u paru, razmjena 

informacija s odgojiteljima i 

roditeljima 

listopad – prosinac 

2018., 1x tjedno, 

kasnije 2x 

mjesečno 

29. M. LJ. Ponašanje – socio-

emocionaln razvoj, 

motorika 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, rad u skupini, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima i stručnim 

suradnicima, sudjelovanje u  

izradi IOOP-a, razgovor s 

roditeljima 

rujan 2018. – 

travanj 2019., 2 x 

mjesečno po 30 

minuta u skupini 

30. F. M. Cerebralna 

paraliza 

Opažanje ponašanja u skupini, 

praćenje prilagodne, rad u 

skupini, razmjena informacija s 

odgojiteljima i roditeljima 

studeni 2018. – 

svibanj 2019., 1x 

mjesečno 

31. L. S. Spoznajni razvoj – 

potencijalna 

darovitost, socio-

emocionalni razvoj 

Opažanje ponašanja u skupini, 

izrada IOOP-a, rad u skupini ili 

u kabinetu, individualno ili u 

paru, razmjena informacija s 

odgojiteljima, razgovor s 

roditeljima 

rujan 2018. – 

svibanj 2019., 2 – 3 

x mjesečno po 30 

minuta u skupini ili 

u kabinetu 

32. E. Ž. Ponašanje – 

rastava roditelja 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, razmjena 

informacija s odgojiteljima  i 

roditeljima 

svibanj 2019., po 

potrebi 

33. P. B. Socio-emocionalni 

razvoj, kontrola 

sfinktera 

Opažanje ponašanja u skupini, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima i roditeljima 

rujan 2018. – 

travanj 2019., po 

potrebi po 30 

minuta u skupini 

34. J. J. Ponašanje - socio-

emocionalni razvoj 

(nasilje u obitelji) 

Opažanje ponašanja u skupini, 

praćenje razvoja, individualni 

rad u kabinetu ili u skupini, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima, razgovori s 

majkom 

rujan 2018. – 

svibanj 2019., po 

potrebi po 30 

minuta u skupini 

35. M. J. Socio-emocionalni 

razvoj (odrastanje 

bez majke) 

Opažanje ponašanja u skupini, 

praćenje razvoja, razmjena 

informacija s odgojiteljima i 

ocem 

listopad 2018. – 

travanj 2019., po 

potrebi, u skupini 

36. D. J. Ponašanje - socio- Opažanje ponašanja u skupini, rujan 2018. – 
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emocionalni razvoj razmjena informacija s 

odgojiteljima i roditeljima 

travanj 2019., po 

potrebi po 30 

minuta u skupini 

37. L. S. Zrelost za školu, 

odgoda upisa  - 

cjelokupni razvoj  

Opažanje ponašanja u skupini, 

izrada IOOP-a,  individualni 

pristup – poticanje razvoja 

pozitivne slike o sebi, poticaje 

na interakciju s djecom, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima i roditeljima 

listopad 2018.  – 

veljača 2019., 1 x  

mjesečno po 30 

minuta u skupini 

38. H. Š. Potencijalno 

darovito dijete – 

kreatvnost (likovi 

izraz) 

 

Opažanje ponašanja u skupini, 

poticanje razvoja, izrada IOOP-

a, razmjena informacija s 

odgojiteljima i roditeljima 

tijekom godine po 

potrebi (1 x 

mjesečno), u 

skupini 

 39. L.T.Ć. Zrelost za školu, 

odgoda upisa, 

kreatvnost (likovi 

izraz) 

 

Opažanje i praćenje ponašanja u 

skupini, izrada IOOP-a, 

razmjena informacija s 

odgojiteljma i roditeljima 

tijekom godine po 

potrebi (1 x 

mjesečno), u 

skupini 

 40. S. Z. Višestruke teškoće 

u razvoju – 

socijalizacija 

Opažanje ponašanja u skupini, 

individualizirani pristup, 

sudjelovanje u izrada IOOP-a, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima i roditeljima 

listopad 2018. – 

lipanj 2019., u 

početku 1 – 2 x 

mjesečno, u skupini 

41. N. Č. Socijalna 

komunikacija 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja i prilagodbe, 

sudjelovanje u izradi IOOP- a, 

individualni rad u skupini, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima i stručnim 

suradnicima, razgovor s 

roditeljima 

rujan 2018. – lipanj 

2019., u početku 1x 

tjedno, kasnije 2 – 

3 x mjesečno po 30 

minuta u skupini ili 

po potrebi 

42. R. M. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(jezične, govorno 

glasovne teškoće) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodne i razvoja, 

induvidualni rad u skupini ili 

kabinetu, razmjena informacija s 

odgojiteljima i roditeljima 

rujan – listopad 

2018. 1x tjedno po 

30 minuta u 

skupini; studeni 

2018. – veljača 

2019. 1x mjesečno 

po 30 minuta u 

skupini 

43. M. P. Praćenje razvoja - 

spoznaja 

Opažanje ponašanja i praćenje 

razvoja u skupini, individualni 

rad u skupini ili u kabinetu, 

individualno ili u paru, razmjena 

informacija s odgojiteljima, 

logopedom i roditeljima 

listopd 2018. – 

svibanj 2019, 2 – 

3x mjesečno u 

skupini ili kabinetu 

44. B. S. Socio-emocionalni 

razvoj, pažnja, 

motorički razvoj 

Opažanje ponašanja i praćenje 

razvoja u skupini, individualni 

rad u skupini ili u kabinetu, 

listopd 2018. – 

svibanj 2019, 2 – 

3x mjesečno u 



191 

 

individualno ili u paru, razmjena 

informacija s odgojiteljima, 

stručnim suradnicima i 

roditeljima 

skupini ili kabinetu 

45. K. Z. Praćenje razvoja - 

spoznaja 

Opažanje ponašanja i praćenje 

razvoja u skupini, individualni 

rad u skupini ili u kabinetu, 

individualno ili u paru, razmjena 

informacija s odgojiteljima, 

logopedom i roditeljima 

listopd 2018. – 

svibanj 2019, 2 – 

3x mjesečno u 

skupini ili kabinetu 

46. M. M. Socio – 

emocionalni razvoj  

Opažanje ponašanja u skupini, 

praćenje razvoja, razmjena 

informacija s odgojiteljima, 

savjetodavni rad s majkom 

proljeće 2019,. po 

potrebi 

47. D. V. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(socio – 

emocionalni) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodne i razvoja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima i roditeljima 

rujan – listopad 

2018. 1x tjedno po 

30 minuta u 

skupini; studeni 

2018. – veljača 

2019. 1x mjesečno 

po 30 minuta u 

skupini 

48. M. V. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(socio – 

emocionalni) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodne i razvoja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima i majkom 

rujan – listopad 

2018. 1x tjedno po 

30 minuta u 

skupini; studeni 

2018. – veljača 

2019. 1x mjesečno 

po 30 minuta u 

skupini 

49. M. V. Praćenje razvoja – 

potencijalna 

datovitost 

(spoznaja i 

ponašanje) 

Opažanje ponašanja u skupini i 

praćenje razvoja, razmjena 

informacija s odgojiteljima i 

roditeljima 

rujan 2018. – 

svibanj 2019., po 

potrebi  

50. J. H. Prilagodba, socio-

emocionalni razvoj 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja i prilagodbe, 

igraonica SI, razmjena 

informacija s odgojiteljima 

rujan 2018. – 

travanj  2019., 1 x 

tjedno, u skupini ili 

dvorani (igraonica 

senzorne 

integracije) po 30 

minuta 

51. E. M. K. Prilagodba, socio-

emocionalni razvoj 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja i prilagodbe, 

igraonica SI, razmjena 

informacija s odgojiteljima 

rujan – prosinac 

2019., 1 x tjedno, u 

skupini ili dvorani 

(igraonica senzorne 

integracije) po 30 

minuta 

52. A. P. Praćenje 

cjelokupnog 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja i prilagodbe, 

rujan 2018. – 

travanj  2019., 1 x 
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razvoja igraonica SI, razmjena 

informacija s odgojiteljima 

tjedno, u skupini ili 

dvorani (igraonica 

senzorne 

integracije) po 30 

minuta 

53. M. R. J. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(socio – 

emocionalni) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i razvoja, 

igraonica SI, razmjena 

informacija s odgojiteljima 

rujan 2018. – 

travanj  2019., 1 x 

tjedno, u skupini ili 

dvorani (igraonica 

senzorne 

integracije) po 30 

minuta 

54. H. A. Z. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(socio – 

emocionalni) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i razvoja, 

igraonica SI, razmjena 

informacija s odgojiteljima 

siječanj – svibanj  

2019., 1 x tjedno, u 

skupini ili dvorani 

(igraonica senzorne 

integracije) po 30 

minuta 

55. L. P. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(socio – 

emocionalni, 

spacifična 

obiteljska 

situacija) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja i prilagodbe, 

igraonica SI, razmjena 

informacija s odgojiteljima i 

majkom 

veljača – svibanj  

2019., 1 x tjedno, u 

skupini ili dvorani 

(igraonica senzorne 

integracije) po 30 

minuta 

56. A. S. Cjelokupni razvoj 

(socio-

emocionalni, 

motorika, 

komnikacija i 

govor, spoznaja) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, 

individualizirani pristup, 

sudjelovanje u izradi IOOP-a, 

igraonica SI, razmjena 

informacija s odgojiteljima, 

savjetodavni rad s roditeljima 

rujan 2018. – 

svibanj 2019., 1 x 

tjedno, u skupini ili 

dvorani (igraonica 

senzorne 

integracije) po 30 

minuta 

57. Y. A. Z. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(ponašanje, pažnja) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja i prilagodbe, 

igraonica SI, razmjena 

informacija s odgojiteljima 

siječanj. – svibanj  

2019., 1 x tjedno, u 

skupini ili dvorani 

(igraonica senzorne 

integracije) po 30 

minuta 

58. P. B. Poteškoće 

socijalne 

komunikacije 

Praćenje i opažanje ponašanja u 

skupini,  praćenje razvoja, 

individualni rad, sudjelovanje u 

izradi IOOP-a, igraonica SI,  

razmjena informacija s 

odgojiteljima, savjetodavni rad s 

majkom 

rujan 2018. – 

svibanj 2019., 1 x 

tjedno, u dvorani 

(igraonica senzorne 

integracije) po 30 

minuta 

59. J. G. Socio-emocionalna 

nezrelost, 

speciična 

obiteljska situacija 

Praćenje i opažanje ponašanja u 

skupini,  praćenje razvoja, 

individualni pristup, igraonica 

SI,  razmjena informacija s 

odgojiteljima i majkom 

rujan 2018. – 

travanj  2019., 1 x 

tjedno, u dvorani 

(igraonica senzorne 

integracije) po 30 
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minuta 

60. A. I. Poremećaj spektra 

autizma 

Praćenje i opažanje ponašanja u 

skupini,  praćenje razvoja, 

individualizirani pristup, 

sudjelovanje u izradi IOOP-a, 

igraonica SI, razmjena 

informacija s odgojiteljima, 

savjetodavni rad s roditeljima 

rujan 2018. – 

svibanj  2018., 1 x 

tjedno, u dvorani 

(igraonica senzorne 

integracije) po 30 

minuta 

61. L.N.S. Cjelokupni razvoj 

(socio-

emocionalni, 

motorika, govor, 

spoznaja) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, sudjelovanje u 

izradi IOOP -a, individualizirani 

pristup, igraonica SI,  razmjena 

informacija s odgojiteljima, 

savjetodavni rad s roditeljima 

rujan 2018. – 

svibanj  2018., 1 x 

tjedno, u dvorani 

(igraonica senzorne 

integracije) po 30 

minuta 

62. K. S. Cjelokupni razvoj 

(socio-

emocionalni, 

motorika, govor, 

spoznaja) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, 

individualizirani pristup, 

igraonica SI, razmjena 

informacija s odgojiteljima, 

savjetodavni rad s roditeljima 

rujan 2018. – 

svibanj  2019., 1 x 

tjedno, u dvorani 

(igraonica senzorne 

integracije) po 30 

minuta 

63. J. T. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(spoznaja, soci-

emocinalni) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i razvoja, 

individualizirani pristup, 

igraonica SI, razmjena 

informacija s odgojiteljima, 

savjetodavni rad s roditeljima 

rujan 2018. – 

svibanj  2019., 1 x 

tjedno, u dvorani 

(igraonica senzorne 

integracije) po 30 

minuta 

64. J. B. Prilagodba, socio-

emocionalni razvoj 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i razvoja, 

individualni rad u skupini, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima  

rujan 2018. – 

travanj 2019. 1 x 

mjesečno po 30 

minuta u sobi 

65. M. B. Prilagodba, socio-

emocionalni razvoj 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i razvoja, 

individualni rad u skupini, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima  

rujan 2018. – 

travanj 2019. 1 x 

mjesečno po 30 

minuta u sobi 

66. E. H. Socio-emocionalni 

razvoj 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, poticanje 

razvoja pozitivne slike o sebi, 

jačanje samopuzdanja, razmjena 

informacija s odgojiteljima i 

majkom 

rujan 2018. – 

travanj 2019. 1 x 

mjesečno po 30 

minuta u sobi 

67. L. R. Potencijalno 

darovito dijete – 

spoznajni i socio-

emocionalni 

razvoj, prilagodba 

Opažanje ponašanja u skupini, 

praćenje prilagodbe i razvoja, 

individualizirani pristup, rad u 

skupini ili kabinetu, poticanje 

razvoja spoznaje, govora i  

kreativnosti, razmjena 

informacija s odgojiteljima i 

savjetodavni rad s roditeljima 

rujan 2018. – 

travanj 2019. 1 x 

mjesečno po 30 

minuta u sobi 
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68. E. T. Ponašanje (pažnja, 

socio-emocinalni 

razvoj) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje razvoja, individualni 

rad u skupini ili u dvorani, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima  

listopad 2018. – 

travanj 2019. –  2x 

mjesečno po 30 

minuta u skupini ili 

u dvorani 

69. T. T. Ponašanje (pažnja, 

soci-emocinalni 

razvoj) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i razvoja, 

individualni rad u skupini ili u 

dvorani, razmjena informacija s 

odgojiteljima i majkom 

listopad 2018. – 

travanj 2019., 2x 

mjesečno po 30 

minuta u skupini ili 

u dvorani 

70. M. A. Prilagodba, 

praćenje razvoja 

(spoznajni i socio 

– emocionalni) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodne i razvoja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima i roditeljima 

studeni 2018. – 

travanj 2019., 2 – 3 

x mjesečno po 30 

minuta u skupini 

71. L. B. Prilagodba, 

praćenje 

cjelokupnog 

razvoja 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodne i razvoja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima i majkom 

rujan 2018. – 

travanj 2019., 1 - 2 

x mjesečno po 30 

minuta u skupini 

72. N. C. Socio-emocionalna 

osjetljivost 

Opažanje ponašanja u skupini i 

praćenje razvoja, razmjena 

informacija s odgojiteljima i 

roditeljima 

veljača – travanj 

2019., 1x tjedno po 

30 minuta u skupini 

73. R. M. Potencijalno 

darovito dijete – 

kreativnost 

(likovost), 

spoznaja 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje i poticanje razvoja, 

individualni rad, izrada IOOP-a, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima i roditeljima 

rujan 2018. – 

travanj 2019., 2 x 

mjesečno u skupini 

po 30 minuta 

74. R. Č. Zrelost za školu – 

odgoda upisa u 

školu  

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje i poticanje razvoja, 

individualni rad, ples pisanja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima, savjetodavni rad s 

roditeljima 

rujan – prosinac 

2018., 2 x 

mjesečno u skupini 

(ples pisanja) po 30 

minuta 

75. T. Ć. Zrelost za školu – 

odgoda upisa u 

školu 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje i poticanje razvoja, 

individualni rad, ples pisanja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima, savjetodavni rad s 

majkom 

rujan – prosinac 

2018., 2 x 

mjesečno u skupini 

(ples pisanja) po 30 

minuta  

76. J. K. Prilagodba i 

praćenje 

cjelokupnog 

razvoja (socio-

emocionalni i 

spoznajni) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i ponašnaja, 

poticanje razvoja, individualni 

rad, razmjena informacija s 

odgojiteljima, savjetodavni rad s 

majkom 

listopad 2018. – 

svibanj 2019., 1 x 

mjesečno u skupini 

po 30 minuta  

77. V. N. Prilagodba i 

praćenje 

cjelokupnog 

razvoja (spoznajni 

i socio-

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i ponašnaja, 

poticanje razvoja, individualni 

rad, razmjena informacija s 

odgojiteljima i majkom 

listopad 2018. – 

svibanj 2019., 1 x 

mjesečno u skupini 

po 30 minuta  
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emocionalni) 

78. O. S. Prilagodba i 

praćenje 

cjelokupnog 

razvoja (socio-

emocionalni) 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje prilagodbe i ponašnaja, 

poticanje razvoja, individualni 

rad, razmjena informacija s 

odgojiteljima i majkom 

listopad 2018. – 

svibanj 2019., 1 x 

mjesečno u skupini 

po 30 minuta  

79. J. Ž. Zrelost za školu – 

odgoda upisa u 

školu 

Opažanje ponašanja u skupini,  

praćenje i poticanje razvoja, 

individualni rad, ples pisanja, 

razmjena informacija s 

odgojiteljima, savjetodavni rad s 

majkom 

rujan – prosinac 

2018., 2 x 

mjesečno u skupini 

(ples pisanja) po 30 

minuta  

  
U praćenju i/ili individualnom radu psihologa bilo je još i 7 djece iz Dječjeg doma Zagreb. 

 

 

Logoped je radio s djecom s teškoćama u komunikaciji i govorno-jezičnom razvoju: 

 poremećajima izgovora 

 usporenim govorno-jezičnim razvojem 

 jezičnim teškoćama 

 mucanjem 

 teškoćama u razvoju komunikacije 

 teškoćama u usvajanju predčitačkih vještina. 

 

Rad se provodio individualno ili u malim grupama u kabinetu logopeda. Dio rada se provodio 

u sobama dnevnog boravka. 

Logopedskim tretmanom najviše su bila uključena djeca koja su školski obveznici. Najveći 

broj djece koja su pohađala logopedske vježbe u vrtiću je imalo teškoće u artikulaciji i 

usvajanju predčitačkih vještina pa se na tome najintenzivnije radilo. Kod većine djece 

govorne teškoće su ublažene ili ispravljene. Dio djece nastavlja s logopedskim vježbama 

iduće pedagoške godine u vrtiću ili, ako su školski obveznici, u drugim ustanovama. 

  

Rad logopeda s djecom s teškoćama u razvoju komunikacije, govora i jezika (85-ero 

djece) 

 

Dijete Vrsta teškoće Postupci Vremenski period 

L. Ž. Neurorizično 

dijete, usporeni 

govorno – 

jezični razvoj 

Opservacija u skupini i praćenje 

govorno – jezičnog razvoja 

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini  Razmjena informacija s roditeljima o napretku djeteta  

listopad 20178. – travanj 

2019.  1 x mjesečno u 

skupini 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

F.G. Usporen jezično 

– govorni razvoj 

Opservacija u skupini i praćenje 

govorno – jezičnog razvoja 

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima o 

napretku djeteta  

prosinac 2018. – travanj 

2019.   1 x mjesečno u 

skupini 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

M. Š. Brzopletost i Opservacija u skupini  siječanj  – travanj 2019.                           
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jezične teškoće 

in obs 

Savjetovanje odgojitelja za postupke u 

skupini 

1 x mjesečno u skupini 

kontinuirano 

K. B. Usporeni razvoj 

govora 

Opservacija u skupini i praćenje 

govorno – jezičnog razvoja 

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

 

listopad 2018. – travanj 

2019.                        1 x 

mjesečno u skupini 

kontinuirano tijekom 

godine 

F. G. Usporeni razvoj 

govora 

Opservacija u skupini i praćenje 

govorno – jezičnog razvoja 

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima o 

napretku djeteta 

listopad 2018. – travanj 

2019.                      1 x 

mjesečno  

kontinuirano tijekom 

godine 

 

tromjesečno 

A. M. Razvojne 

netečnosti 

Opservacija u skupini                                                           

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima o 

napretku djeteta 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x mjesečno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

E.V.H. Razvojne 

netečnosti 

Opservacija u skupini                                                           

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima o 

napretku djeteta 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x mjesečno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

I. H. Teškoće 

izgovora 

Opservacija u skupini  

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima o 

napretku i savjetovanje 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

1 x mjesečno 

M. M. Mucanje Opservacija u skupini  

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima o 

napretku i savjetovanje 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

1 x mjesečno 

S. S. Usporeni razvoj 

govora 

Opservacija u skupini i praćenje 

govorno – jezičnog razvoja 

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima o 

napretku djeteta 

listopad 2018. – travanj 

2019.                           1 x 

mjesečno  

kontinuirano tijekom 

godine 

 

Svaka tri mjeseca 

S. M. Teškoće 

izgovora 

Opservacija u skupini  

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima o 

napretku i savjetovanje 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 
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1 x mjesečno 

N. B. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora  

 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019.  

1 x svaka dva tjedna po 

25 minuta u kabinetu  

1 x mjesečno 

tromjesečno 

F. Đ. Mucanje Opservacija u skupini  

 

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima i 

savjetovanje 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

M. Č. Teškoće u 

razvoju 

komunikacije, 

govora i jezika 

Opservacija u skupini  

 

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima i 

savjetovanje 

listopad 2018. – travanj 

2019.  

1 x svaka dva tjedna 1 x 

mjesečno 

tromjesečno 

M.LJ. Usporen 

govorno – 

jezični razvoj 

Opservacija u skupini  

 

Razmjena informacija s odgojiteljima 

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

M. I. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora  

 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019.  

1 x tjedno po 25 minuta u 

kabinetu  

1 x mjesečno 

tromjesečno 

N. I. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora  

 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019.  

1 x tjedno po 25 minuta u 

kabinetu  

1 x mjesečno 

tromjesečno 

L. S. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora  

 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019.  

1 x tjedno po 25 minuta u 

kabinetu  

1 x mjesečno 

tromjesečno 

V. I. V. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora  

 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019.  

1 x tjedno po 25 minuta u 

kabinetu  

1 x mjesečno 

tromjesečno 

P. B. Teškoće 

izgovora 

Korekcija izgovora  

 

listopad 2018. – travanj 

2019.  
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Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

1 x tjedno po 25 minuta u 

kabinetu  

1 x mjesečno 

tromjesečno 

G. B. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora  

 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019.  

1 x tjedno po 25 minuta u 

kabinetu  

1 x mjesečno 

tromjesečno 

M. J. Mucanje Opservacija u skupini  

 

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima i 

savjetovanje 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

I. L. Teškoće 

izgovora 

 

Opservacija u skupini  

 

Razmjena informacija s odgojiteljima 

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019.  

1 x tjedno                                                     

1 x mjesečno 

tromjesečno 

M. M. Teškoće 

izgovora 

 

Opservacija u skupini  

 

Razmjena informacija s odgojiteljima 

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019.  

1 x tjedno                                                     

1 x mjesečno 

tromjesečno 

A. M. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora  

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019.  

1 x tjedno                                                     

1 x mjesečno 

tromjesečno 

P. R. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora  

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019.  

1 x tjedno                                                     

1 x mjesečno 

tromjesečno 

M. S. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora  

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019.  

1 x tjedno                                                     

1 x mjesečno 

tromjesečno 

L. S. Jezične teškoće 

Teškoće 

izgovora 

Poticanje razvoja jezičnog 

razumijevanja, rad na poticanju jezičnog 

izražavanja 

Poticanje razvoja predčitačkih vještina 

Korekcija izgovora 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019.  

1 x tjedno po 30 minuta u 

kabinetu  

 

kontinuirano 

tromjesečno 

M. S. Teškoće 

izgovora 

Korekcija izgovora  

 

listopad 2018. – travanj 

2019.  
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 Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

1 x tjedno                                                     

1 x mjesečno 

tromjesečno 

M.V.H. Mucanje Opservacija u skupini  

 

Razmjena informacija s odgojiteljima 

Savjetovanje roditelja za postupanje kod 

kuće 

listopad 2018. – travanj 

2019.             1 x 

mjesečno po 25 minuta u 

kabinetu 

kontinuirano 

tromjesečno 

S. Z. Višestruke 

teškoće 

Teškoće 

socijalne 

komunikacije  

Opservacija u skupini  

 

Razmjena informacija s odgojiteljima 

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad – prosinac 2018. 

1 x tjedno  

kontinuirano  

tromjesečno 

N. Č. PAS in obs Opservacija u skupini  

 

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima o 

napretku i savjetovanje 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

F. M. Oštećenje sluha 

Teškoće 

izgovora 

Teškoće 

jezičnog 

izražavanja 

Vježbe slušanja, korekcija izgovora, 

poticanje razvoja jezičnog izražavanja 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

 

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – svibanj 

2019.                    1 x 

tjedno po 30 minuta u 

kabinetu  

kontinuirano 

tromjesečno 

R. M. Dječja govorna 

dispraksija 

Opservacija u skupini  

 

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima o 

napretku i savjetovanje 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

M.N. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

M.P. Jezične teškoće Vježbe za poticanje jezičnog 

razumijevanja i izražavanja 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

J.P. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 
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B. S. Neurorizik 

Teškoće 

izgovora 

Opservacija u skupini i praćenje 

govorno – jezičnog razvoja 

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini  Razmjena informacija s roditeljima o napretku djeteta  

listopad 20178. – travanj 

2019.  1 x mjesečno u 

skupini 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

L. Š. Mucanje Uvježbavanje tečnosti  

 

Razmjena informacija s odgojiteljima 

Savjetovanje roditelja za postupanje kod 

kuće 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

L.F. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2017. – travanj 

2018.  

1 x tjedno po 30 minuta u 

kabinetu  

kontinuirano 

tromjesečno 

T. Š. P. Mucanje 

Teškoće 

izgovora 

Uvježbavanje tečnosti  

 

Razmjena informacija s odgojiteljima 

Savjetovanje roditelja za postupanje kod 

kuće 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

F.Š. Brzopletost 

Teškoće 

izgovora 

Korekcija izgovora 

Vježbe govorne tečnosti 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

A.V. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

K.Z. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

J.B. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

U.F. Teškoće 

izgovora 

Korekcija izgovora 

 

listopad 2018. – travanj 

2019. 



201 

 

 Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

F.G. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

T.I. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

L.K. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

D.V. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

J.H. Usporen jezično 

– govorni razvoj 

Opservacija u skupini i praćenje 

govorno – jezičnog razvoja 

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima o 

napretku djeteta  

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

A.S. Teškoće 

socijalne 

komunikacije in 

obs 

Opservacija u skupini i praćenje 

govorno – jezičnog razvoja 

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima o 

napretku djeteta  

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

F.H. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

L.N.S. Jezične teškoće Vježbe za poticanje jezičnog 

razumijevanja i izražavanja 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 
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godine 

tromjesečno 

L.R. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

J. G. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

P.B. Poremećaj 

socijalne 

komunikacije 

Poticanje razvoja komunikacije 

 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2017. – svibanj 

2018.  

1 x tjedno po 20 minuta u 

skupini 

kontinuirano 

tromjesečno 

K.S. Jezične teškoće 

Teškoće 

izgovora 

Vježbe za poticanje jezičnog 

razumijevanja i izražavanja 

Korekcija izgovora 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

L. P. Teškoće 

izgovora 

 

Opservacija u skupini 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

J. T. Teškoće 

jezičnog 

razumijevanje i 

izažavanja 

Vježbe za poticanje jezičnog 

razumijevanja i izražavanja 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

I.A. PAS Poticanje razvoja komunikacije 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima 

Razmjena informacija s roditeljima 

 listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

V.F.Š. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 
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tromjesečno 

J. B. Usporeni razvoj 

govora 

Opservacija u skupini i praćenje 

govorno – jezičnog razvoja 

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima o 

napretku djeteta 

listopad 2018. – travanj 

2019.                           1 x 

mjesečno  

kontinuirano tijekom 

godine 

 

Svaka tri mjeseca 

M. B. Usporeni razvoj 

govora 

Opservacija u skupini i praćenje 

govorno – jezičnog razvoja 

Savjetovanje odgojitelja za rad u skupini 

Razmjena informacija s roditeljima o 

napretku djeteta 

listopad 2018. – travanj 

2019.                           1 x 

mjesečno  

kontinuirano tijekom 

godine 

 

Svaka tri mjeseca 

F.P. Teškoće 

artikulacije 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019.                           1 x 

mjesečno  

kontinuirano tijekom 

godine 

Svaka tri mjeseca 

K. Š. Teškoće 

artikulacije 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019.                           1 x 

mjesečno  

kontinuirano tijekom 

godine 

Svaka tri mjeseca 

R.Š. Teškoće 

izgovora 

 

Opservacija u skupini 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

L.Č. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

M.D. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

I. G. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 
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tromjesečno 

J. O. B. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

E. T Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

T. T. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

T. V. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

L. B. Teškoće 

socijalne 

komunikacije in 

obs 

Opservacija u skupini  

 

Razmjena informacija s odgojiteljima 

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

L. F. Teškoće 

izgovora 

 

Opservacija u skupini 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

E.P. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

A.T. Teškoće 

izgovora 

 

Korekcija izgovora 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

R. Č. Teškoće Korekcija izgovora listopad 2018. – travanj 
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izgovora 

 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

T. Ć. Teškoće 

izgovora 

 

Opservacija u skupini 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

M. G. Teškoće 

izgovora 

 

Opservacija u skupini 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

J. K. Teškoće 

izgovora 

 

Opservacija u skupini 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

V. N. Teškoće 

izgovora 

 

Opservacija u skupini 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

G. P. Teškoće 

izgovora 

 

Opservacija u skupini 

 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

J. Ž. Teškoće 

izgovora 

Teškoće 

jezičnog 

razumijevanja i 

izražavanja  

Korekcija izgovora 

Poticanje jezičnog razumijevanja i 

izražavanja 

Razmjena informacija s odgojiteljima  

Razmjena informacija s roditeljima 

listopad 2018. – travanj 

2019. 

1 x tjedno 

kontinuirano tijekom 

godine 

tromjesečno 

 

 

Edukacijski rehabiltator 

 

Rad edukacijskog rehabilitatora zbog promjene djelatnika podijeljen je na dva dijela s 

prekidom od dva mjeseca. Rad je uključivao pravovremeno uočavanje teškoće u razvoju 

(različiti izvori podataka, inicijalni razgovori s roditeljima, uvid u postojeću dokumentaciju, 

praćenje djece s faktorima rizika, informacije dobivene od odgojitelja, sustručnjaka, praćenje 

djetetovog ponašanja, upućivanje na obradu pri specijaliziranim ustanovama), suradnju sa 
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stručnjacima (raznih rehabilitacijskih ustanova koje dijete pohađa), individualizirani 

pristup te pružanje podrške djetetu unutar skupine. 

U prvom dijelu pedagoške godine 2018./2019. edukacijska rehabilitatorica bila je uključena u 

intenzivni rad s 15 djece s većim specifičnostima u razvoju i postojećim razvojnim 

teškoćama, odnosno u rad s djecom s teškoćama (Tablica 1.) te je pratila razvoj još 25 djece s 

razvojnim specifičnostima (Tablica 2.). Od ožujka 2019. godine s radom nastavlja nova 

edukacijska rehabilitatorica (pripravnica) koja uz minimalne razlike nastavlja rad s djecom s 

postojećim teškoćama (Tablica 1.) i prati razvoj djece kod koje su opažene razvojne 

specifičnosti (Tablica 2.). 

 

Tablica 1. 

 Dijete Vrsta teškoće Postupci Vremenski period 

1.  E.B.O. Neurorizično 

dijete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opservacija u skupini 

i praćenje 

cjelokupnog razvoja 

Poticanje razvoja 

motorike  

Kreiranje IOOP-a 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini  

Savjetodavni rad s 

roditeljima   

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

1 x tjedno u skupini 

kontinuirano tijekom godine 

 

 

 

2.  S.S. Oštećenje vida 

(sumnja na CVI) 

Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

prilagodba aktivnosti 

i materijala  

Kreiranje IOOP-a 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Savjetodavni rad s 

roditeljima   

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

1 x tjedno u skupini 

kontinuirano tijekom godine 

 

Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine 

Konzultacije s 

odgojiteljima vezano 

uz prilagodbu 

materijala i aktivnosti 

 

ožujak – svibanj 2019. 

1 x mjesečno u skupini 

3.  M.Č.  Teškoće u socio-

emocionalnom 

razvoju  

Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

rad u maloj skupini s 

vršnjacima,  

prilagodba aktivnosti 

i materijala 

rujan 2018. – siječanj 2019.  

3 x tjedno u skupini 

kontinuirano tijekom godine 
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Kreiranje IOOP-a 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Savjetodavni rad s 

roditeljima  djeteta 

Opservacija unutar 

skupine 

Individualni rad 

unutar skupine 

Prilagodba metoda 

rada 

Savjetodavni rad s 

odgojiteljima 

Individualni 

razgovori s 

roditeljima 

 

ožujak – svibanj 2019. 

2 – 3x tjedno unutar skupine 

4.  M.LJ. Disharmoničan 

psihomotorni 

razvoj 

Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

rad u maloj skupini s 

vršnjacima,  

prilagodba aktivnosti 

i materijala 

Kreiranje IOOP-a 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Savjetodavni rad s 

roditeljima   

rujan 2018. – siječanj 2019.  

1 x tjedno u skupini 

kontinuirano tijekom godine 

 

Opservacija unutar 

skupine 

Savjetodavni rad s 

odgojiteljima 

ožujak – svibanj 2019. 

1 x tjedno u skupini 

5.  M.M. Teškoće 

senzorne 

integracije 

Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

rad u paru,  

prilagodba aktivnosti 

i materijala, podrška 

unutar skupine, 

poticanje SI   

Kreiranje IOOP-a 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Savjetodavni rad s 

roditeljima   

rujan 2018. – siječanj 2019.  

1 x tjedno u skupini/dvorani 

kontinuirano tijekom godine 

 

Opservacija u skupini 

Individualni i grupni 

ožujak – lipanj 2019. 

1 – 2 x tjedno u skupini 
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rad unutar skupine 

Prilagodba metoda 

rada 

Savjetodavni rad s 

odgojiteljima 

Individualni 

razgovori s 

roditeljima 

6.  N.Č. PSA Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

rad u paru,  

prilagodba aktivnosti 

i materijala, podrška 

unutar skupine  

Kreiranje IOOP-a 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Savjetodavni rad s 

roditeljima   

rujan 2018. – siječanj 2019.  

2 x tjedno u skupini 

kontinuirano tijekom godine 

 

Opservacija u skupini 

Prilagodba metoda i 

materijala u radu 

Savjetodavni rad s 

odgojiteljima 

Savjetodavni rad s 

roditeljima 

ožujak – svibanj 2019. 

1 -2 x tjedno u skupini 

7.  F.M. Cerebralna 

paraliza 

Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

rad u paru,  

prilagodba aktivnosti 

i materijala, 

pozicioniranje 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Razmjena 

informacija s 

roditeljima   

studeni 2018. – siječanj 

2019.  

1 x tjedno u skupini 

kontinuirano tijekom godine 

Opservacija u 

skupini, individualni 

rad u skupini, rad u 

grupi, prilagodba 

aktivnosti i materijala 

Savjetodavni rad s 

odgojiteljima 

Razmjena 

informacija s 

ožujak – lipanj 2019. 

1x tjedno u skupini 
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roditeljima 

8.  S.Z. Višestruke 

teškoće  

Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

prilagodba aktivnosti 

i materijala, 

pozicioniranje 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Razmjena 

informacija s 

roditeljima   

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

1 x tjedno u skupini 

kontinuirano tijekom godine 

Opservacija u skupini 

Razmjena 

informacija s 

odgojiteljima 

ožujak – svibanj 2019. 

po potrebi 

9.  A. I.  PSA Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

rad u paru,  

prilagodba aktivnosti 

i materijala, podrška 

unutar skupine, 

poticanje SI   

Kreiranje IOOP-a 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Savjetodavni rad s 

roditeljima   

rujan 2018. – siječanj 2019.  

1 x tjedno u skupini/dvorani 

kontinuirano tijekom godine 

 

Opservacija u 

skupini, individualni 

rad u skupini, 

podrška u skupini 

Savjetodavni rad s 

odgojiteljima 

Individualne 

konzultacije s 

roditeljima 

ožujak – lipanj 2019. 

1x tjedno u skupini 

10.  L.N.S. Disharmonični 

razvoj 

Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

rad u paru, podrška 

unutar skupine, 

poticanje SI   

Kreiranje IOOP-a 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

rujan 2018. – siječanj 2019.  

1 x tjedno u skupini/dvorani 

kontinuirano tijekom godine 
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Savjetodavni rad s 

roditeljima   

Opservacija u 

skupini, individualni 

i grupni rad u skupini 

Savjetodavni rad s 

odgojiteljima 

ožujak – svibanj 2019. 

1x tjedno u skupini  

11.  P.B.  Teškoće 

socijalne 

komunikacije 

Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

rad u paru, podrška 

unutar skupine, 

poticanje SI   

Kreiranje IOOP-a 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Razmjena 

informacija s 

roditeljima   

rujan 2018. – siječanj 2019.  

1 x tjedno u skupini/dvorani 

kontinuirano tijekom godine 

 

Opservacija u skupini 

Grupni rad u skupini 

Razmjena 

informacija s 

odgojiteljima 

ožujak – svibanj 2019. 

1x tjedno u skupini 

12.  A.S. Teškoće 

socijalne 

komunikacije 

Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

rad u paru, podrška 

unutar skupine, 

poticanje SI   

Kreiranje IOOP-a 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Razmjena 

informacija s 

roditeljima   

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

1 x tjedno u skupini/dvorani 

kontinuirano tijekom godine 

Opservacija u skupini 

Savjetodavni rad s 

odgojiteljima  

ožujak – svibanj 2019. 

1x tjedno 

13.  V. (Dječji 

dom) 

Kašnjenje u 

psihomotoričkom 

razvoju  

Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

rad u paru, podrška 

unutar skupine 

listopad 2018. – prosinac 

2018.  

1 x tjedno u skupini 

kontinuirano tijekom godine 
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Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Razmjena 

informacija sa 

stručnim timom 

Doma 

 

 

 

 

 

14.  A.(Dječji 

dom) 

Socio-

emocionalne 

teškoće  

Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

rad u paru, podrška 

unutar skupine 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Razmjena 

informacija sa 

stručnim timom 

Doma 

listopad 2018. – prosinac 

2018.  

1 x tjedno u skupini 

kontinuirano tijekom godine 

 

Opservacija u skupini 

Individualni i grupni 

rad unutar skupine 

Razmjena 

informacija s 

odgojiteljima 

Razmjena 

informacija sa 

stručnim timom 

Doma 

ožujak – svibanj 2019. 

1x tjedno u skupini 

15.  J. (Dječji 

dom) 

Disharmonični 

razvoj 

Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

rad u paru, podrška 

unutar skupine 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Razmjena 

informacija sa 

stručnim timom 

Doma 

listopad 2018. – prosinac 

2018.  

1 x tjedno u skupini 

kontinuirano tijekom godine 

 

Opservacija u skupini 

Individualni i grupni 

rad unutar skupine 

Razmjena 

informacija s 

odgojiteljima 

Razmjena 

informacija sa 

stručnim timom 

ožujak – svibanj 2019. 

1x tjedno u skupini 
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Doma 

 

Sva navedena djeca posjeduju ili Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja/Nalaz i 

mišljenje Centra socijalne skrbi ili medicinsku dokumentaciju koja upućuje na postojanje 

određenih poteškoća u razvoju ili posebnih potreba. Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela 

vještačenja postoji za 5 djece (E.B.O., S.S., F.M., A.I., S.Z.) te za jedno dijete polaznika 

programa predškole iz Dječjeg doma.  

 

Tablica 2. 

 Dijete Vrsta teškoće Postupci Vremenski period 

1.  M.LJ. Neurorizično 

dijete 

Opservacija u skupini 

i praćenje 

cjelokupnog razvoja 

Poticanje razvoja 

motorike  

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini  

Savjetodavni rad s 

roditeljima   

studeni 2018. – siječanj 

2019.  

1 x mjesečno u skupini 

 

2.  R.V. Tortikolis Opservacija u skupini 

i praćenje 

cjelokupnog razvoja 

Poticanje razvoja 

motorike  

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini  

Razmjena 

informacija s 

roditeljima   

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

1 x mjesečno u skupini 

 

3.  L.S.  Neurorizik  

 

Opservacija u skupini 

i praćenje 

cjelokupnog razvoja 

Poticanje razvoja 

motorike  

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini   

prosinac 2018. – siječanj 

2019.  

1 x mjesečno u skupini 

 

4.  K.B. Distoni sindrom Opservacija u skupini 

i praćenje 

cjelokupnog razvoja 

Poticanje razvoja 

motorike  

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

1 x mjesečno u skupini 

 

5.  I.D. Distoni sindrom Opservacija u skupini 

i praćenje 

listopad 2018. – siječanj 

2019.  
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cjelokupnog razvoja 

Poticanje razvoja 

motorike  

Savjetovanje 

odgojitelja za rad  

1 x mjesečno u skupini 

 

6.  D.H. Hipotonus Opservacija u skupini 

i praćenje 

cjelokupnog razvoja 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad  

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

1 x mjesečno u skupini 

 

7.  B.L.  Neurorizik Opservacija u skupini 

i praćenje 

cjelokupnog razvoja 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad  

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

1 x mjesečno u skupini 

 

8.  M.R. Motorika (u 

praćenju 

ortopeda) 

Opservacija u skupini  

 

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

1 x mjesečno u skupini 

 

9.  R.Ž. Strabizam Opservacija u skupini  

 

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

1 x mjesečno u skupini 

 

10.  K.B. Praćenje razvoja  Opservacija u skupini  

 

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

1 x mjesečno u skupini 

 

11.  R.M. Kašnjenje u 

govorno 

jezičnom razvoju 

Opservacija u skupini 

i praćenje 

cjelokupnog razvoja 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad  

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

ožujak – svibanj 2019. 

2 x mjesečno u skupini 

 

12.  B.S. Neurorizik Opservacija u skupini 

i praćenje 

cjelokupnog razvoja 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad  

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

ožujak – svibanj 2019. 

2 x mjesečno u skupini 

 

13.  P.R. Praćenje razvoja  Opservacija u skupini  

 

listopad 2018. – siječanj 

2019. 

1 x mjesečno u skupini 

14.  S.L.G. Neurorizik Opservacija u skupini  

 

listopad 2018. – siječanj 

2019. 

1 x mjesečno u skupini 

15.  E.E. Neurorizik  Opservacija u skupini 

i praćenje 

cjelokupnog razvoja 

Poticanje razvoja 

motorike  

Savjetovanje 

odgojitelja za rad  

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

2 x mjesečno u skupini 

/dvorani  
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16.  M.P. Praćenje 

motorike  

Opservacija u skupini 

i praćenje 

cjelokupnog razvoja 

Poticanje razvoja 

motorike  

Savjetovanje 

odgojitelja za rad  

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

2 x mjesečno u skupini 

/dvorani  

 

17.  F.Š.  Praćenje razvoja Opservacija u skupini  

 

rujan 2018. – listopad 2018.  

1 x tjedno u skupini 

18.  L.P. Sy. Guillain-

Barre 

Opservacija u skupini listopad 2018. – siječanj 

2019.  

2 x mjesečno u skupini  

19.  J.T. Praćenje razvoja  Opservacija u skupini 

i praćenje 

cjelokupnog razvoja 

Poticanje razvoja 

motorike  

Individualni SI 

tretman 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad  

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

ožujak – svibanj 2019. 

2 x mjesečno u skupini 

/dvorani  

 

20.  M.K. Neurorizik Opservacija u skupini 

Praćenje razvoja 

motorike  

Razmjena 

informacija s 

roditeljima 

listopad 2018.- siječanj 

2019.  

2 x mjesečno u skupini 

21.  L.B. Distoni sindrom Opservacija u skupini 

i praćenje 

cjelokupnog razvoja 

Poticanje 

cjelokupnog razvoja 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad  

listopad 2018. – siječanj 

2019.  

2 x mjesečno u skupini  

 

22.  M. (Dječji 

dom) 

Praćenje razvoja Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

rad u paru, podrška 

unutar skupine 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Razmjena 

informacija sa 

stručnim timom 

Doma 

listopad 2018. – prosinac 

2018.  

1 x tjedno u skupini 

kontinuirano tijekom godine 
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23.  E. (Dječji 

dom) 

Praćenje razvoja Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

rad u paru, podrška 

unutar skupine 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Razmjena 

informacija sa 

stručnim timom 

Doma 

listopad 2018. – prosinac 

2018.  

1 x tjedno u skupini 

kontinuirano tijekom godine 

 

24.  Ž. (Dječji 

dom) 

Praćenje razvoja 

 

Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

rad u paru, podrška 

unutar skupine 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Razmjena 

informacija sa 

stručnim timom 

Doma 

ožujak 2019. 

1x tjedno u skupini 

25.  J. (Dječji 

dom) 

Praćenje razvoja Opservacija u 

skupini, individualni 

rad unutar skupine, 

rad u paru, podrška 

unutar skupine 

Savjetovanje 

odgojitelja za rad u 

skupini 

Razmjena 

informacija sa 

stručnim timom 

Doma 

ožujak – svibanj 2019. 

1x tjedno u skupini 

26.  Y.A.Z. Problemi u 

ponašanju 

Opservacija unutar 

skupine 

Podrška u skupini 

Individualan rad 

unutar skupine 

Razmjena 

informacija s 

odgojiteljima 

ožujak – svibanj 2019. 

1x tjedno u skupini 
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Zdravstveni voditelj 

 Osiguravanje posebne prehrane za djecu s nutritivnim alergijama 

 Praćenje zdravstvenog statusa djevojčice A.M. (febrilne konvulzije) 

 Praćenje zdravstvenog statusa djevojčice S.Z. (Sy Arnold Chiri) 

 Praćenje zdravstvenog statusa dječaka A.I. (febrilne konvulzije) 

 Praćenje zdravstvenog statusa djevojčice E.H. (febrilne konvulzije) 

 Praćenje zdravstvenog statusa djevojčice G.P.B. (Sy Alagille) 

 Praćenje zdravstvenog statusa djevojčice T.F. (trombocitopenija) 

 Praćenje zdravstvenog statusa djevojčice L.D. (eozinofilni ezofagitis) 

 Praćenje zdravstvenog statusa djevojčice S.S. (Sy Marcus Guun) 

 

 

Treći odgojitelji 

 

Djeci s teškoćama u razvoju potrebna je podrška za učenje i razvoj i svako dijete 

zahtijeva individualizirani progama rada posebno izrađen za njega. U vrtiću su ove pedagoške 

godine radile četiri treće odgojiteljice u pet odgojnih skupina kao podrška za 11 djece. Jedna 

odgojiteljica je zaposlena radi ostvarivanja verificiranog programa „Uključivanje djece 

školskih obveznika iz Dječjeg doma Zagreb u program predškole“. Tri dana u tjednu je radila 

u skupini Bubamare u koju su bila integrirana djeca iz Doma (7 djece) u program predškole, a 

dva dana u tjednu u istoj skupini u koju su bila integrirana u program predškole djece iz 

obitelji (4 djece) (vidi Rad sa školarcima).. 

 

Tablica: Podrška pomagača djeci s teškoćama 2018./2019. 

Ime i prezime Boravak u 

vrtću 

Uz 

pomagača 

Pomagač  

1.  S. S. 5 dana x 10 sati 5 dana x 3 sati skupina Žabice 

2.  S. Z. 2 dana x 3 sata 2 dana x 3 sata skupina Patkice 

skupina Sovice 3.  M. Č. 5 dana x 3sata 5 dana x 3 sata 

4.  F. M. 1 dan x 1,5 sata 1 dan x 1,5 sata 

5.  M. LJ. 5 dana x 10 sati 3 dana x 2 sata 

6.  N. Č. 5 dana x 2 sata 5 dana x 2 sata skupina Runolist 

7. G. P. B.  5 dana x 10 sati 5 dana x 0,5 sata 

8. B. S. 5 dana x 10 sati 5 dana x 1,5 sat 

9. R. M. 5 dana x 10 sati 5 dana x 1,5 sat 

10.   A. I. 5 dana x 6 sati 5 dana x 3 sata skupina Maslačak 

11.   P. B. 5 dana x 10 sati 5 dana x 2,5 sata 

12. Dom – program predškole  

 integracija u vrtiću 7 djece 

3 dana x 4 sata 3 dana x 4 sata skupina Bubamara 

 

13. Program predškole (4) 2 dana x 3,5 sata 2 dana x 3,5 sata 

 

U skupinama u kojima rade tri odgojiteljice sve su se izmjenjuvale u ulogama matičnog i 

trećeg odgojitelja – pomagača na dnevnoj bazi, odnosno svaki dan je druga odgojiteljica bila u 

ulozi podrške djetetu/djeci s teškoćama. Rad se planirao zajednički za cijelu skupinu i za 

dijete s teškoćama u razvoju. Informacije roditeljima na dnevnoj bazi prenosila je 

odgojiteljica koja je taj dan više boravila s djetetom s teškoćama. Individualne razgovore s 

roditeljima odgojiteljice su provodile naizmjence pojedinačno ili u paru ili u suradnji sa 
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članom stručnog tima (edukacijskijska rehabilitatorica, psihologinja, logopedinja). Svi 

roditelji djece s teškoćama upoznati su s organizacijom rada odgojiteljica u skupini.  

 

U neposrednom radu s djetetom s teškoćama u razvoju odgojitelji su prvenstveno pružali 

djetetu emocionalnu toplinu, stvarali osjećaj prihvaćenosti i sigurnosti a promišljajući o 

djetetovim potrebama razvijali su i njegove potencijale. Svakodnevno su djetetu pružali 

sjedeće oblike podrške: 
 

 

Oblici podrške djeci s teškoćama u razvoju: 

 identifikacija i podržavanje jakih strana djeteta 

 osiguravanje sigurnosti djeteta 

 poticanje razvoja samostalnosti u svakodnevnim vještinama  

 pomaganje i podrška djetetu da obavi zadatak 

 usmjeravanje djeteta na drugu djecu te druge djece na njega 

 uključivanje u zajedničke aktivnosti 

 intervencija kod pojave nepoželjnih i socijalno neprihvatljivih ponašanja 

 posredovanje u nesporazumima među djecom 

 suradnja s odgojiteljima i stručnim timom 

 suradnja s roditeljima 
 

Za što kvalitetnije ostvarivanje uloge trećeg odgojitelja izuzetno je važna kontinuirana 

podrška odgojiteljima koja se prenstveno ostvaruje međusobnom suradnjom svih odgojiteljica 

odgojne skupine u kojoj boravi dijete s teškoćom u razvoju. Pored toga veliku važnost ima 

kontinuirana podrška i suradnja odgojitelja sa članovima stručnog tima i ravnateljicom. 

Edukacijska rehabilitatorica je tijekom godine kontinuirano održavala konzultacije i razmjenu 

informacija s odgojiteljicama djece s teškoćama. Ponekad bi na sastancima sudjelovle 

psihologinja i logopedinja. Odgojiteljice su po potrebi razmjenjivale informacije o djeci  i s 

drugim stručnim suradnicima. 

 

Tromjesečno su sa svim odgojiteljima vrtića održavani radni dogovori za rad s djecom s 

posebnim potrebama, teškoćama u ravoju i potencijalno darovitom djecom. Sastanke je vodila 

psihologinja u suradnji s edukacijskom rehabilitatoricom i logopedinjom. Na sastancima su 

rađene analize pokazatelja napretka djece, vođenja pedagoške dokumentacije, analize 

razgovora s roditeljima i sl. Na taj način dobio se uvid u obilježja djetetovog razvoja, ali su 

sastanci bili i prilika za razmjenu iskustava odgojitelja i pružanja međusobne podrške.  

 

Na kraju pedagoške godine odgojitelji su priredili godišnje izvješće o radu za svu djecu koja 

su imala IOOP (teškoće u razvoju, posebne potrebe i potencijalna darovitost). Iz istih se vidi 

da je kod svakog djeteta uglavnom ostvaren planirani cilj i postavljene zadaće. Suradnja s 

roditeljima je redovito realizirana kao i suradnja sa stručnim suradnicima. S roditeljima su 

razvili suradnički odnos i redovito održavaju individualne razgovore. Za pojedine roditelje je 

dogovoreno da se razgovori održavaju rjeđe a za pojedine češće (svaka dva do tri mjeseca).  

 

Zaključno: obzirom da je svako dijete drugačije, treba i drugačiji oblik podrške stoga treći 

odgojitelj treba biti usmjeren na prepoznavanje djetetovih sposobnosti i pridonositi što 

pozitivnijem  i ugodnijem osjećanju djeteta u vtiću. Odgojiteljima je potrebna kontinuirana 

podrška u rada s djecom s teškoćama u razvoju, te edukacija. Stoga je važno i dalje 

unapređivati timski pristup uz sustavnu podršku trećim odgojiteljima u radu s djecom s 

teškoćama u razvoju. 
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3. Praćenje djece  

 

 

 opažanjem djeteta u odgojnoj skupini 

 prikupljanjem podataka od odgojitelja (radni dogovori, stručni aktivi i tjedna 

planiranja, liste praćenja, razvojne liste, upitnik za otkrivanje djece s posebnim 

potrebama) 

 razgovorom s roditeljima  

 prikupljanjem nalaza i mišljenja psihologa, logopeda, edukacijskog rehabilitatora, 

radnog terapeuta i ostalih stručnjaka iz drugih ustanova 

 prikupljanjem zdravstvene dokumentacije (nalazi i mišljenja stručnih institucija 

kod kojih je dijete bilo na dijagnostici i/ili u tretmanu) 

 logopedskim i psihološkim ispitivanjem 

 procjenom edukacijskog rehabilitatora 

 antropometrijskim mjerenjima 

 vođenjem dokumentacije (dosje djeteta, razvojne mape djece s PP i TUR) 

 pisanjem mišljenja za djecu s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju  (stručni 

suradnici uz suradnju s odgojiteljima) 

 

 

4. Suradnja s odgojiteljima  
 

Prije dolaska djeteta s posebnim potrebama u odgojnu skupinu, odgojitelji su upoznati s 

razvojnim specifičnostima. Tijekom prilagodbe djeteta članovi stručnog tima borave u skupini 

kao pomoć odgojiteljima. Stručni suradnici daju podršku odgojiteljima prilikomn pripreme 

djece i roditelja na dolazak djeteta s teškoćama u skupinu. 

Odgojitelji su redovito sa članovima stručnog tima planirali rad s djecom u skladu s razvojnim 

specifičnostima pojedinog djeteta i izradili Individualizirane odgojno obrazovne planove i 

programe rada. 

Tijekom godine provođena je edukacija odgojitelja iz nekoliko područja. Edukacijski 

rehabilitator je održao stručna predavanja s temom: Poremećaji iz spektra autizma i Oštećenja 

vida. Psiholog je održao radionicu Suradnja s roditeljima djece s teškoćama u razvoju. 

Edukacija se provodila putem individualnih konzultacija po različitim područjima interesa i 

potrebi. Edukacijski rehabilitator provodio je tjedna planiranja s odgojiteljicama skupina 

Mace, Sovice, Patkice, Runolist, Maslačak, Tratinčice i Bubmare. To su skupine u kojima 

rade tri odgojiteljice ili su uključena djeca s teškoćama u razvoju. Tijekom pedagoške godine 

održana su tri radna dogovora za rad s djecom s posebnim potrebama, teškoćama u razvoju i 

potencijalno darovitima. Radni dogovori su bili za sve odgojitelje, a voditelj je bio psiholog. 

Psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator i odgojitelji zajednički su pripremali i provodili 

individualne razgovore s roditeljima djece s posebnim potrebama.  

 

 

5. Suradnja s roditeljima 

  

S roditeljima djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju vođeni su individualni 

razgovori. Razgovore su vodili članovi stručnog tima ovisno o potrebama pojedinog djeteta. 

Ponekad je bilo potrebno razgovore provesti timski (psiholog, logoped, edukacijski 

rehabilitator, zdravstveni voditelj i odgojitelj: 
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Broj 

djece 

Broj timskih 

razgovora 

Teme razgovora 

14 23 

+  

Vanja  

Ivana 

 informiranje roditelja o organizaciji rada skupine – treći 

odgojitelj 

 dogovor oko vrste ugovora 

 upoznavanje roditelja s IOOP-om i/ili zajedničko kreiranje 

IOOP-a 

 razmjena informacija o psihofizičkom razvoju, 

mogućnostima djeteta, njegovim navikama i zdravstvenim 

potrebama 

 informiranje roditelja o radu s djetetom u vrtiću 

 razmjena informacija o ponašanju i napretku djeteta kod 

kuće i u vrtiću i postupcima koji će se provoditi 

(individualno i u skupini) 

 upućivanje na dodatne preglede izvan vrtića radi cjelovite 

obrade i/ili tretmana  

 informacije o nalazima i mišljenjima specijaliziranih 

ustanova 

 savjetovanje za rad kod kuće, o odgojnim postupcima i 

poticanju razvoja 

 podrška roditeljima i jačanje roditeljske kompetencije 

 razvijanje povjerenja u odgojitelje, stručne suradnike i vrtić 

 

Svi roditelji djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju upoznati s Individualnim 

odgojno – obrazovnim planovima rada za  svoje dijete. Tijekom godine rađeni su osvrti na 

realizaciju ciljeva i zadaća iz individualiziranih planova i programa rada, 

 

6. Suradnja sa stručnim institucijama  
 

Tijekom godine suradnja je ostvarena s: Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora 

SUVAG, Poliklinikom za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Poliklinikom za fizikalnu 

medicinu i rehabilitaciju „Prof. dr. sc. Milena Stojčević  Polovina“, Klinikom za dječje bolesti 

Zagreb, Kliničkim bolničkim centrom „Sestre Milosrdnice“, Kliničkom bolnicom „Sveti 

Duh“, Specijalnom bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, 

Centrom za rehabilitaciju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, Malim domom – Dnevni 

centar za rehabilitaciju djece i mladeži, Kabinetom za razvojnu podršku – Korneo, Udrugom 

za habilitaciju djece s teškoćama u razvoju i cjelokupnu podršku njihovim obiteljima i lab i 

Centrom za odgoj i obrazovanje Vinko Bek.  

Suradnja se odvijala prilikom pisanja nalaza i mišljenja za pojedino dijete i upućivanja na 

dodatnu obradu. Suradnja je također ostvarena s liječnicima školske medicine i osnovnim 

školama pri upisu djece u školu. Suradnja s Dječjim domom Zagreb odvijala se  prilikom 

organizacije i provođenja Programa predškole. Redovita razmjena informacija s odgojiteljima 

i članovima stručnog tima iz Dječjeg odoma odvijala se jedanput mjesečno. 
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Stručni aktivi  

 

Datum Tema Voditelji 
26. 9. 2018. Radni dogovor za rad s djecom s teškoćama u 

razvoju, posebnim potrebama i darovitom 

djecom – skupine iz Pavlinovićeve 

psiholog mentor 

27. 9. 2018. Radni dogovor za rad s djecom s teškoćama u 

razvoju, posebnim potrebama i darovitom 

djecom – skupine iz Matoševe i Tuškanca 

psiholog mentor 

2. 10. 2018.  Planiranje za jaslice   pedagog  

zdravstveni 

voditelj    

3. 10. 2018.  Planiranje za vrtićke skupine iz područnih 

objekata  

pedagog  

zdravstveni 

voditelj        

4. 10. 2018. Planiranje za vrtićke skupine iz centralnog 

objekata  

pedagog  

zdravstveni 

voditelj       

11. 10. 2018. 1. radionica Rastimo zajedno s odgojiteljima psiholog mentor 

18. 10. 2018. 2. radionica Rastimo zajedno s odgojiteljima psiholog mentor 

23. i 24. 10. 2018. Suradnja s roditeljima djece s teškoćama 4. 

dio 

psiholog mentor 

25. 10. 2018. 3. radionica Rastimo zajedno s odgojiteljima psiholog mentor 

29. i 30. 10. 2018. Poremećaji iz spektra autizma Vanja Baketa 

Tomazetić, 

edukacijski 

rehabilitator 

6. i 7. 11. 2018. Montessori pedagogija Carmen Gorički, 

montessori 

odgojitelj 

8. 11. 2018. 4. radionica Rastimo zajedno s odgojiteljima logoped mentor 

13. 11. 2018. Planiranje – matematičke kompetencije  

(radna grupa psihologa) 

psiholog mentor 

13. i 14. 11. 2018. Planiranje – komunikacija na materinskom 

jeziku (radna grupa logopeda) 

logoped mentor 

13. i 14. 11. 2018. Planiranje –  socijalne kompetencije  

(radna grupa pedagoga) 

pedagog 

15. 11. 2018. 5. radionica Rastimo zajedno s odgojiteljima psiholog mentor 

logoped mentor 

20. i 21. 11. 2018. Stres i deset razloga zbog kojih se morate 

javiti liječniku 

Irena Ban, bacc. 

med. techn. 

Martina  Prelčec, 

bacc. med. techn. 

vanjske suradnice 

22. 11. 2018. 6. radionica Rastimo zajedno s odgojiteljima psiholog mentor 

logoped mentor 

27. i 28. 11. 2018. Rast i razvoj djece od nula do tri godine Carmen Gorički, 

montessori 

odgojitelj 
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29. 11. 2018. 7. radionica Rastimo zajedno s odgojiteljima psiholog mentor 

logoped mentor 

4. 12. 2018.  Planiranje za jaslice   pedagog 

psiholog mentor 

logoped mentor 

5. 12. 2018. Planiranje za vrtićke skupine iz područnih 

objekata 

pedagog 

psiholog mentor 

logoped mentor     

6. 12. 2018.  Planiranje za vrtićke skupine iz centralnog 

objekata 

pedagog 

psiholog mentor 

logoped mentor 

7. i 8. 1. 2019. Planiranje – komunikacija na materinskom 

jeziku (radna grupa logopeda) 

logoped mentor 

8. 1. 2019. Planiranje – matematičke kompetencije  

(radna grupa psihologa) 

psiholog mentor 

9. i 10. 1. 2019. Planiranje –  socijalne kompetencije  

(radna grupa pedagoga) 

pedagog 

14. 1. 2019. Radni dogovor za rad s djecom s teškoćama u 

razvoju, posebnim potrebama i darovitom 

djecom – skupine u Tuškancu 

psiholog mentor  

15. 1. 2019.  Radni dogovor za rad s djecom s teškoćama u 

razvoju, posebnim potrebama i darovitom 

djecom – skupine u Matoševoj 

psiholog mentor 

16. 1. 2019. Radni dogovor za rad s djecom s teškoćama u 

razvoju, posebnim potrebama i darovitom 

djecom – Mace, Runolist, Žabice, Sovice, 

Patkice (Pavlinovićeva) 

psiholog mentor 

17. 1. 2019. Radni dogovor za rad s djecom s teškoćama u 

razvoju, posebnim potrebama i darovitom 

djecom – Sunce, Pande, Ptičice, Leptirići, 

Cvjetići, Zvjezdice 

psiholog mentor 

30. i 31. 1. 2019. Poticanje razvoja matematike Carmen Gorički, 

montessori 

odgojitelj 

5. 2. 2019.  Planiranje za jaslice   pedagog 

6. 2. 2019. Planiranje za vrtićke skupine iz područnih 

objekata 

pedagog 

  

7. 2. 2019. Planiranje za vrtićke skupine iz centralnog 

objekata 

pedagog  

 

13. i 14. 2. 2019. Protokoli postupanja u situacijama akutnih 

potreba u skrbi za zdravlje djece 

zdravstvena 

voditeljica 

21. i 22. 2. 2019. Pružanje prve pomoći dr. Igor Bičanić, 

Gradsko društvo 

Crvenog križa 

Zagreb 

27. i 28. 2. 2019. Poticanje razvoja govora Carmen Gorički, 

montessori 

odgojitelj 

4. i 5. 3. 2019. Planiranje – komunikacija na materinskom 

jeziku (radna grupa logopeda) 

logoped mentor 
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5. 3. 2019. Planiranje – matematičke kompetencije  

(radna grupa psihologa) 

psiholog mentor 

12. i 13. 3. 2019. 8. radionica Rastimo zajedno s odgojiteljima 

– Klub očeva Rastimo zajedno „Zašto su 

očevi važni?“ 

psiholog mentor 

logoped mentor 

18. i 19. 3. 2019. Planiranje –  socijalne kompetencije  

(radna grupa pedagoga) 

pedagog 

20. i 21. 3. 2019. Radionica „Dramske igre – procesna drama“ Silva Kašuba – 

Katunar, odgojitelj 

savjetnik 

27. i 28. 3. 2019. Radionica „Dramske igre – procesna drama“ Silva Kašuba – 

Katunar, odgojitelj 

savjetnik 

2. i 3. 4. 2019. Radionica „Dramske igre – procesna drama“ Silva Kašuba – 

Katunar, odgojitelj 

savjetnik 

9. 4. 2019. Radni dogovor za rad s djecom s teškoćama u 

razvoju, posebnim potrebama i darovitom 

djecom – Mace, Runolist, Žabice, Sovice, 

Patkice (Pavlinovićeva) 

psiholog mentor 

10. 4. 2019.  Radni dogovor za rad s djecom s teškoćama u 

razvoju, posebnim potrebama i darovitom 

djecom – skupine iz Matoševe i Tuškanca 

psiholog mentor 

11. 4. 2019. Radni dogovor za rad s djecom s teškoćama u 

razvoju, posebnim potrebama i darovitom 

djecom – Sunce, Pande, Ptičice, Leptirići, 

Cvjetići, Zvjezdice 

psiholog mentor 

23. i 24. 4. 2019. Oštećenje vida Ivana Runje, 

edukacijski 

rehabilitator 

29. i 30. 5. 2019. Plan rada ljeti pedagog 

zdravstveni 

voditelj 

 

 

 

Carmen Gorički, montessori odgojiteljica mentor, je tijekom pedagoške godine održala četiri 

aktiva za sve odgojitelje na temu Montessori pedagogije:  

 

Datum Tema 

6. i 7. 11. 2018. Montessori pedagogija 

27. i 28. 11. 2018. Rast i razvoj djece od nula do tri godine 

30. i 31. 1. 2019. Poticanje razvoja matematike 

27. i 28. 2. 2019. Poticanje razvoja govora 

 

Na kraju cijelog ciklusa, odgojitelji su vrednovali aktive u cjelini. Obrađena su  33 

evaluacijska upitnika a procjene su vršene na skali od 1 – 5. Odgojitelji smatraju da je 

voditeljica u potpunosti stručna (5,0) i pripremljena za aktive (4,9). Komunikaciju sa 
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sudionicima procjenjuju kao vrlo dobru (4,4) isto kao i primjenjivost sadržaja za rad u skupini 

(4,2). U cijelosti, odgojitelji su u velikoj mjeri zadovoljni provedenim ciklusom aktiva na 

temu Montessori pedagogije. 

 

 
 

Odgojiteljima je prema njihovim željama i potrebama ponuđena mogućnost dodatnog, 

izbornog stručnog usavršavanja. Dio edukacija (radionice) vodili su odgojitelji, a dio 

edukacija (tečajeve) vanjski suradnici. Odgojitelji nisu bili obavezni uključiti se u ove 

edukacije ali su se prema osobnom izboru mogli uključiti u onoliko edukacija u koliko žele. U 

ponuđene edukacije mogli su se uključiti i stručni suradnici. Tako su se u radionice „Dramske 

igre – procesna drama“ uključile edukacijska rehabilitatorica i logopedinja, a na 

„Konverzacijske radionice na njemačkom jeziku – 10 tema“ uključila se ravnateljica vrtića.  

 

 

Naziv edukacije Voditelji edukacije Trajanje edukacije Broj 

polaznika 

radionice  

„Dramske igre – 

procesna drama“ 

Silva Kašuba – Katunar, 

odgojitelj savjetnik 

2 grupe po 3 radionice 

(ožujak – travanj 2019.) 

27 

tečaj gitare Marko Markovina, učitelj 

gitare, vanjski suradnik  

1 – 2 x tjedno 

(listopad 2018. – 

svibanj 2019.) 

5 

tečaj  

„Nastavak  rada na 

računalu“ 

Vedran Baturić, 

konzultant,  vanjski 

suradnik – voloter VCZ 

1 x tjedno, 10 susreta 

(listopad – prosinac 

2018,) 

6  

„Konverzacijske 

radionice na njemačkom 

jeziku – 10 tema“ 

Ana Vlahek Horvat, 

Udruga Cvrčak, vanjski 

suradnik 

1 x tjedno, 10 susreta 

(veljača – travanj 2019.) 

5 

 

Po završetku svih edukacije napravljena je evaluacija istih. Polaznici su na skali od 1 do 5 

procjenjivali u kojoj mjeri im je edukacija bila korisna, kako procjenjuju voditelje i 

organizaciju eduacije, koliko su osobno bili angažirani te zadovoljstvo edukacijom u cijelosti.  

 

 

Aktivi "Montessori pedagogija"
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Analizom podataka dobiveni su sljedeći pokazatelji: 

 

        Edukacija 

Procjena 

Dramske igre – 

procesna drama 

Tečaj 

gitare 

Tečaj 

računala 

„Konverzacijske radionice na 

njemačkom jeziku“ 

korisnost 4,6 3,6 5 5 

voditelj 5 3,8 5 5 

organizacija 5 2,6 5 5 

osobna 

angažiranost 

4,8 3,6 4,8 5 

zadovoljstvo 5 3 5 5 

 

 

1. Radionice „Dramske igre – procesna drama“ – održana su tri susreta za dvije grupe 

odgojitelja. Odgojitelji radionice u većini segmenata procjenjuju maksimalnom 

ocjenom (5,0) – organizaciju radionica, voditelja i zadovoljstvo radionicama, a u 

velikoj su mjeri zadovoljni i svojim osobnim angažnamom (4,8). Procjenjuju i da su 

im radionice u velikoj mjeri korisne (4,6).  

 

 
 

 

2. Tečaj gitare vodio je vanjski suradnik (roditelj) kao i prošle pedagoške godine. Tada je 

otežavajući faktor u provedbi tečaja bio organizacijske prirode (održavanje jednom u 

dva tjedna i mali broj odgojitelja u jednoj grupi). Ove pedagoške godine tečaj je 

redovito pohađalo pet odgojiteljica što je optimalan broj za grupu. Jedan tjedan tečaj 

se održavao dva puta a drugi tjedan jednom, ovisno o smjenama rada odgojitelja. 

Konačna procjena ovog tečaja uglavnom je dobra do vrlo dobra  (2,6 – 3,8). Voditelja 

odgojiteljice procjenjuju vrlo dobrom ocjenom (3,8) što je viša procjena u odnosu na 

prošlu pedagošku godinu (3,2). Vrlo dobrom ocjenom procjenjuju i osobnu 

angažiranost i korisnost tečaja (3,6). I ove godine nisu baš zadovoljne organizacijom 

tečaja (2,6) ali su u cjelosti tečajem zadovoljne (3).  

 

Radionice "Procesna drama"
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3. Tečaj „Nastavak rada na računalu“ vodio je vanjski suradnik, volonter angažiran preko 

Volonteskog centra Zagreb (VCZ). Tečaj je realiziran kroz 10 susreta održavanih 

jednom tjedno od listopada do prosinca 2018. godine za jednu grupu odgojitelja. 

Provodio se u poslijepodnevnim satima u vremenu od 17.00 – 19.00 sati. Odgojiteljice 

su izuzetno zadovoljne voditeljem (5,0) i organizacijom rada (5,0) a tečaj im je bio 

izuzetno koristan (5,0). Također smatraju da su u velikoj mjeri osobno angažirane 

(4,8)  (dodatna vježba kod kuće) i to više nego li prošle godine (kada je procjena bila 

4,6). Odgojiteljice navode da su u potpunosti zadovoljne tečajem (5,0). 

 

 
 

Zaključno: Odgojitelji su pokazali visoku motiviranost i angažiranost za dodatno stručno 

usavršavanje i rad na sebi. Time ojačavaju svoje kompetencije na različitim područjima, a 

osobito na području cjeloživotnog učenja. Većina odgojitelja se uključila u još neku dodatnu 

edukaciju u organizaciji vrtića. Odgojitelji koji su sami vodili radionice dodatno jačaju svoje 

osobne  i profesionalne kompetencije, ali su istovremeno poticaj drugim kolegicama da se i 

same okušaju u vođenju edukacija za druge odgojitelje. Možemo zaključiti da su dodatne 

edukacije uglavnom bile korisne, dobro organizirane, voditelji kompetentni, polaznici osobno 

angažirani i u cjelini zadovoljni. 

Tečaj gitare
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Psihologinja je tijekom godine održala po dvije radionice za dvije grupe tehničkog osoblja 

kao nastavak komunikacijskih radionica održanih prošle pedagoške godine kada ih je bilo pet 

za svaku grupu. Radionice su započete zbog specifičnosti i „šumova“ u komunikaciji među 

tehničkim osobljem što se počelo odražavati na kvalitetu, kvantitetu i pravovremenost 

obavljanja radnih zadataka. Glavni cilj radionica bio je podizanje kvalitete komunikacije, a 

specifični ciljevi određeni su temeljem potreba samih korisnika radionica. Temeljem 

evaluacija radionica utvrđeno je da je postignut u velikoj mjeri – sudionici se bolje 

međusobno upoznaju, povezuju, komuniciraju. Radionice doživljavaju kao korisne, osjećaju 

podršku voditeljice, jačaju samopouzdanje a sve to u vedrom, veselom i podržavajućem 

okruženju. Većina sudionika tada je navela da želi nastavak rada u radionicama. Stoga je ove 

pedagoške godine nastavljen rad. Naglasak je stavljen na samu komunikaciju – što je 

komunikacija, vrste komunikacija, slijeđenje uputa, slušanje kao važan aspekt komunikacije – 

pasivno i aktivno slušanje, te pravila aktivnog slušanja. I ove godine sudionici izjavljuju da im 

je na radionicama bilo zanimljivo i korisno. Dva  najbolja pokazatelja korisnosti radionica su:  

 obzirom da radionice nisu počele odmah na jesen, većina tehničkog osoblja je 

ispitivala kada će početi radionice jer im se vesele – radionice su održane u proljeće 

(iz organizacijskih razloga) 

 prilikom slučajnih susreta psihologinje s tehničkim osobljem tijekom dana u 

prostorima vrtića pojedinci su naglašavali neke principe i modele komunikacije o 

kojima je bilo riječi na radionicama, želeći pokazati voditeljici kako ih primjenjuju u 

svakodnevnom životu. 

Zaključno: Radionice su doprinjele osvještavanju o načinima i važnosti komunikacije kod 

sebe i drugih. O nastavku provođenja radionica iduće pedagoške godine bit će odlučeno 

naknadno. 

Izborna stručna usavršavnja u vrtiću 2018./2019.
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Slike 1 i 2. Rad u parovima – suradnja i komunikacija 

 

 
Slika 3. Individualni rad – slijeđenje upute, važnost slušaja 

 

 

 

 

Odgojiteljska vijeća 

 

Datum održavanja Tema 

27. 8. 2018. Godišnji plan i program rada Vrtića za pedagošku godinu 

2018./2019., Kurikulum vrtića, Izbor 1 čl. Iz reda odgojitelja 

i stručnih suradnika u UV  

4.4. 2019. „Samorefleksija odgojitelja: zahtjevno dijete kao osobno 

„zrcalo“, rad odgojitelja na promjeni stavova i uvjerenja i 

ponašanja“ – 1. dio; prof.de.sc. S. Bašić 

9.5. 2019. „Samorefleksija odgojitelja: zahtjevno dijete kao osobno 

„zrcalo“, rad odgojitelja na promjeni stavova i uvjerenja i 

ponašanja“ – 2. dio; prof.de.sc. S. Bašić 

Prijedlog za napredovanje logoped mentor u logoped 

savjetnik 

13. 6. 2019. Izviješće o radu vrtića za pedagošku godinu 2018./2019. 

Plan rada ljeti, Analiza satnice odgojitelja – slobodni dani 

Godišnji odmori 

Prijedlog za napredovanje psiholog mentor u psiholog 

savjetnik 
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Volonteri 

 
U vrtiću je četvrtu godinu za redom proveden Projekt „Volonteri u vrtiću“ koji je nastao na 

inicijativu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Projekt u vrtiću koordinira 

psihologinja. Volonterskom centaru Zagreb (VCZ) u rujnu 2018. je poslan Projekt potreba za 

volonterom kao nastavak rada s odgojiteljima na razvoju digitalnih kompetencija. Prošle 

pedagoške godine ostvarena je izuzetno kvalitetna suradnja s volonterom Vedranom 

Baturićem, konzultantom koji je u periodu od siječnja do svibnja 2018. vodio tečaj „Osnove 

rada na računalu“ za devet prijavljenih odgojiteljica. Odgojiteljice su pokazale interes za 

nastavkom edukacije te je u dogovoru s volonterom nastavljena suradnja. Ove godine tečaj je 

nastavilo pohađati šest odgojiteljica: Lidija Mrla, Branka Fabrični, Marija Mijat, Željka Žgela, 

Ružica Gudelj i Alena Marinović. Tečaj se održavao jednom tjedno po dva sata od 17.00 do 

19.00 sati u zbornici u centralnom objektu u Pavlinovićevoj 8. Održano je deset susreta u 

periodu od listopada do prosinca 2018. godine. Polaznice tečaja izuzetno su zadovoljne što 

potvrđuje evaluacija tečaja napravljena od strane odgojitelja (procjene na skali od 1 do 5) – 

vidi  Stručni aktivi 

KATEGORIJA PROCJENA 

korisnost 5 

voditelj 5 

organizacija 5 

osobna angažiranost 4,8 

zadovoljstvo 5 

 

Vedran Baturić se istaknuo svojom profesionalnošću i stručnosti. Znanje prenosi na zanimljiv 

i jasan način. Posebno se ističe način na koji motivira polaznike i njegovo strpljenje u radu. 

Odgojiteljice ističu zadovoljstvo radom, ponajprije da su puno naučile u ugodnoj i zabavnoj 

atmosferi. Dakle, i ove je godine Projekt „Volonteri u vrtiću“ realiziran izrazito uspješno.



Usavršavanje izvan ustanove  

 

Datum Teme Sudionici 
27. 9. 2018. Medijska kultura u vrtiću – „Filmska 

pismenost u ranom i predškolskom odgoju – 

Upotreba odgojno - obrazovnih materijala uz 

odabrani filmski naslov u svakodnevnom radu 

s djecom“, „Sedmi kontinent“, KUC Travno 

odgojiteljice 

S. Čipčić  

S. Drpić 

C. Gorički  

M. Ivanović       

J. Odorijan 

S. Rožmarić 

3. 10. 2018. „Značaj, uloga i kompetencije odgojitelja za 

primjenu i poticanje vokalno – glazbenog 

izričaja u svakodnevnom odgojno – 

obrazovnom radu“, AZOO, DV Špansko 

odgojiteljice        

S. Čipčić i             

M. Oreč 

(voditeljice 

radionice i 

sudionici) 

5. 10. 2018. Nove smjernice u higijeni ruku, Psihijatrijska 

bolnica za djecu i mladež 

zdravstveni 

voditelj 

20. 10. 2018. Seminar za eko škole (stjecanje statusa eko 

vrtića), OŠ Ivana Filipovića 

pedagog 

odgojiteljice        

R. Gudelj 

Ž. Žgela 

22. 10. 2018. Seminar za koordinatore programa Škole za 

Afriku u Uredu UNICEF-a 

pedagog 

22. 10. 2018. Dijete s oštećenjem vida u redovnom vrtiću, 

Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek 

edukacijska 

rehabilitatorica V. 

Baketa Tomazetić, 

odgojiteljice        

L. Biondić i             

T. Cvitković 

25. 10. 2018. Stručni skup „Razumijevanje i povezivanje 

predškolskog i školskog kurikuluma u 

području razvoja digitalne pismenosti“, 

AZOO 

logoped 

29. 10. 2018. Stručno predavanje „Vršnjačka potpora kod 

djece s teškoćama u razvoju“, Sekcija 

predškolskih logopeda 

logoped 

29. 10. 2018. Igralište novog doba, CSI.HR, Hotel 

Dubrovnik 

odgojiteljica 

C. Gorički        

30. 10. 2018. Medijska kultura u vrtiću – radionica 

„Optičke igračke“, „Sedmi kontinent“, DV 

Tatjane Marinić 

pedagog 

odgojiteljice 

S. Drpić 

C. Gorički 

M. Ivanović       

J. Odorijan 

S. Rožmarić 

S. Čipčić 

6. 11. 2018. Stručni skup „Kvalitetna analiza pedagoške 

dokumentacije i rasprava kao osnova 

pedagog 
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vrednovanja i unapređivanja odgojno – 

obrazovne prakse“, DV Izvor 

9. i 10. 11. 2018. Katehetska jesenska škola: „Suradnja s 

roditeljima u vjerskom odgoju djece“, 

Nadbiskupijski pastoralni institut, AZOO 

odgojiteljica        

N. Marić 

8. i 10. 11. 2018. 26. godišnja konferencija psihologa 

„Kvaliteta života kroz živorni vijek: izazovi i 

preporuke“, znanstveno stručni skup s 

međunarodnim sudjelovanjem, Sveti Martin 

na Muri 

psiholog 

(radionica) 

16. 11. 2018.  Konferencija Mliječni zub – U potrazi sa 

skrivenim talentima, Butique Cinema 

odgojiteljica  

A. Pavleković 

21. 11. 2018. Tim za plavu podršku očinstvu, DV Viškovo, 

Viškovo 

psiholog 

 

23. 11. 2018. Tečaj trajne edukacije medicinskih sestara 

dječjih vrtića, Tribina Grada Zagreba 

zdravstveni 

voditelj 

27. 11. 2018. Sekcija za razvojnu psihologiju rane i 

predškolske dobi: Mogućnost poticanja 

emocionalne kompetentnosti djece u vrtiću i 

školi (SMILE projekt), Z. Dumrman 

Marjanović i Izlaganja na temu darovitosti, 

DV Jarun, 

psiholog 

11. 12. 2018. Odgoj za humanost od malih nogu – područje 

humanih vrednota i prevencije trgovanja 

ljudima, AZOO, Crveni križ, DV Milana 

Saksa 

odgojiteljice        

T. Cvitković 

S. Rožmarić 

listopad – prosinac 

2018. 

Program radionica s roditeljima Rastimo 

zajedno, DV Iskrica 

odgojiteljica        

N. Marić 

24. 1. 2019. Mogućnost korištenja elemenata folklorne 

baštine u radu s djecom rane i predškolske 

dobi 

odgojiteljica       

S. Rožmarić 

24. 1. 2019. Odgovornost i neodgovornost odraslih kao 

modeli učenja, Europski dom 

odgojiteljica         

K. Šoljić 

28. 1.  – 24. 3. 2019. Teaching social skills to students with visual 

impairments, online edukacija Perkins school 

for the Blind 

edukacijski 

rehabilitator          

I. Runje 

14. 2. 2019. Filozofija kretanja, psihodinamika, 

psihodidaktika, AZOO, DV Vrbik 

odgojiteljica 

C. Gorički        

14. 2. 2019. Radionica o ranoj intervenciji u djetinjstvu u 

okviru projekta „DOBRO“, ERF 

logoped 

16. 2. 2019. 12. Tjedan psihologije u Hrvatskoj, Čakovec psiholog 

(radionica) 

22. 2. 2019. 12. Tjedan psihologije u Hrvatskoj – 

„Suradnjom do mreže rane intervencije u 

djetinjstvu – Poremećaj iz spektra autizma u 

ranoj dobi“ Radionica o tražilici raniKLIK, 

HURID u suradnji sa Sekcijom za razvojnu 

psihologiju rane i predškolske dobi i 

Sekcijom za psihologiju razvojnih teškoća i 

invaliditeta, Tribina grada Zagreba 

psiholog 
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26. 2. 2019. Radionica „Vizualna podrška u radu 

logopeda“, Sekcija predškolskih logopeda 

logoped 

6. 3. 2019. Znanstveno – stručni simpozij „Autizam – 

komunikacija omogućava povezivanje“, ERF 

logoped 

8. 3. 2019. Konstruktivno rješavanje sukoba, 

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež 

zdravstveni 

voditelj 

8. – 9. 3. 2019. Konferencija „Mliječni zub“, tema: 

Kompetencije djeteta novog doba 

odgojiteljica         

I. Vičić 

15. 3. 2019. Sekcija za razvojnu psihologiju rane i 

predškolske dobi – „To – to - tolerancija“, DV 

Radost 

psiholog 

18. 3. 2019. „Inklusives Leben“, Goethe Institut, Plaza 

Hotel 

odgojiteljica  

A. Pavleković 

29. 3. 2019. Tečaj trajne edukacije medicinskih sestara 

dječjih vrtića, Tribina Grada Zagreba 

zdravstveni 

voditelj 

29. – 30. 3. 2019. 9. godišnja konferencija voditelja i voditeljica 

radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“ i 

„Rastimo zajedno plus“, tema „Širenje 

stručne podrške roditeljima i djeci – Rastemo 

dalje“, Čakovec 

psiholog, logoped, 

odgojiteljica V. 

Krajačić,  

(psiholog – 

predavanje i 

supervizijska 

grupa) 

2. 4. 2019. Stručni skup: Kvalitetna analiza pedagoške 

dokumentacije i rasprava kao osnova 

unapređenja prakse i oblikovanja odgojno – 

obrazovnog konteksta u skladu s potrebama i 

prirodnim ritmovima djece rane predškolske 

dobi, AZOO 

edukacijski 

rehabilitator          

I. Runje 

11. – 12. 4. 2019. Dani predškolskog odgoja – Čakovec 2018. 

„Zajedno rastemo“ – kompetencije djeteta za 

cjeloživotno učenje, DV Cvrčak, Čakovec 

odgojiteljica        

S. Rožmarić 

(izlaganje) 

12. 4. 2019. Prva pomoć, Crveni križ Zagreb odgojiteljica 

S. Drpić 

14. 4. 2019. „Theaterspiele im Varaždin 2019“., E kult, 

Vidovec  

odgojiteljice        

S. Čipčić i             

M. Oreč 

(voditeljice i 

sudionici) 

14. 4. 2019. Izrada socijalnih priča: poticanje socijalne 

kompetencije, Coralina obrt za savjetovanje i 

poduku 

edukacijski 

rehabilitator 

18. 4. 2019. Stručno predavanje „Poučavanje roditelja 

implementaciji komunikacijskog sustava 

putem razmjene slika- PECS, Sekcija 

predškolskih logopeda 

logoped 

6. – 7. 5. 2019. Nematerijalna kulturna baština u odgoju i 

obrazovanju: tradicijske igre uz pokret i 

hrvatska tradicijska glazba; KUD Zagreb, 

DDVGZ 

odgojiteljica        

A. Marinović 

17. 5. 2019. Osposobljavanje iz prve pomoći, Crveni križ odgojiteljica 
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Zagreb Ž. Žgela 

20. 5. 2019. Medijska kultura u vrtiću – evaluacija 

održanih radionica, „Sedmi kontinent“, KUC 

Travno 

odgojiteljice 

C. Gorički        

J. Odorijan 

31. 5. 2019. Rasprava: „Zaštita osobnih podataka djece od 

strane pružatelja usluga u području rane 

intervencije u djetinjstvu“, HURID, Tribina 

Grada Zageba 

psiholog, 

edukacijski 

rehabilitator          

I. Runje 

18. 6. 2019. Sekcija edukacijskih rehabilitatora: Izvješće o 

radu, odnosno informacije o pokretanju 

nekoliko inicijativa kako bismo pozitivno 

utjecali na prepoznatljivost rada sekcije, DV 

Izvor 

edukacijski 

rehabilitator          

I. Runje 

2018./2019. SRC za provedbu inkluzivnog pristupa prema 

uključivanju djece s teškoćama rane i 

predškolske dobi, 9 modula 

pedagog 

2018./2019. Sekcije predškolskih pedagoga, Hrvatskog 

pedagogijskog društva i HPKZ-a 

pedagog 

2018./2019. Učiteljski fakultet – prva godina diplomskog 

studija 

odgojiteljica        

L. Šaić 

2018./2019. Temeljna polazišta u profesionalnom razvoju 

odgojitelja, 10 modula, DV Kustošija 

odgojiteljica       

M. Nožinić 

 

Uvođenje  edukacijskog rehabilitatora početnika u samostalan rad 

 

Ivana Runje, edukacijska rehabilitatorica početnica započela je s radom u vrtiću 1. ožujka 

2019. godine kada je počelo i uvođenje u samostalan rad, odnosno stažiranje. Članovi 

Povjerenstva za stažiranje su: ravnateljica vrtića Kristina Barbarić, prof. pedagogije kao 

predsjednica povjerenstva, mentorica Marija Bilić, edukacijski rehabilitator iz DV Izvor i 

stručna suradnica pedagoginja Ivana Brkić, prof. pedagogije i sociologije. Psihologinja vrtića 

u velikoj je mjeri uključena u uvođenje u samostalan rad početnice edukacijske 

rehabilitatorice Ivane Runje obzirom da obje stručne suradnice rade s djecom s teškoćama u 

razvoju i posebnim potrebama. Zajednički dogovaraju i planiraju rad s pojedinom djecom, 

zajedno sudjeluju u radu s odgojiteljima (stručno usavršavanje odgojitelja i individualna 

podrška u radu s djecom s teškoćama u razvoju) te u radu s roditeljima (individualni 

razgovori, roditeljski sastanci) svaka iz svoje profesionalne uloge. Suradnja se ostvaruje na 

svim područjima djelovanja. Suradnja početnice i podrška u uvođenju u svim navedenim 

područjima ostvaruje se i s logopedinjom vrtića obzirom da je u vrtiću naglasak na timskom 

radu. Ivana Runje, edukacijska rehabilitatorica početnica pokazuje veliku zainteresiranost i 

motviranost za učenje i rad, pokazuje inicijativu, uključuje se u sve aspekte djelovanja, a u 

komunikaciji je topla i profesionalna.  

 

Napredovanje u zvanje 

 

Ove pedagoške godine u zvanje odgojitelj mentor napredovala je Carmen Gorički montessori 

odgojiteljica. 

Također su predložene stručne suradnice Majda Čadež, logoped mentori i Renata Milanković 

Belas , psiholog mentor za  napredovanje u zvanje tručni suradnik logoped savjetnik i stručni 

suradnik psiholog savjetnik.  
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5.SURADNJA S RODITELJIMA 
 
Suradnja s roditeljima odvijala se kroz sljedeće oblike: 

 individualne razgovore (od strane odgojiteljica, roditelja, pedagoginje, 

psihologonje, logopedinje, zdravstvene voditeljice, edukacijske rehabilitatorice ili 

ravnateljice), 

 roditeljske sastanke,  

 različite oblike druženja roditelja i djece, 

 kutiće za roditelje, 

 priredbe i svečanosti, 

 uključivanjem roditelja u rad skupine, razne aktivnosti roditelja, 

 obavijesti za roditelje, 

 newsletter, 

 pisane edukativne materijale za roditelje. 

 

Individualni razgovori s roditeljima vođeni su na incijativu roditelja ili gore navedenih 

djelatnika vrtića. Razgovori s pojedinim roditeljima su vođeni timski – odgojitelji i stručni 

suradnik ili stručni suradnici, po potrebi i ravnateljica, ovisno o temi razgovora. Ove je godine 

stavljen naglasak na provedbu individualnih razgovora s roditeljima. Ukoliko roditelji nisu 

sami inicirali razgovor s odgojiteljima do početka veljače 2019. godine, tada su odgojitelji 

inicirali razgovor. Na taj način su provedeni razgovori s velikom većinom roditelja (detalnije 

vidi u Rad na bitnim zadaćama).  

Održan je plenarni roditeljski sastanak za novoupisanu djecu na kojem su roditelji 

upoznati s načinom rada Vrtića, pripremom djeteta za vrtić i procesom prilagodbe djeteta na 

vrtić i jaslice (11. 6. 2019.). Sastanku su se odazvali uglavnom svi roditelji – dvoje roditelja se 

ispričalo, a dvoje se nije javilo. Sastanak su vodile ravnateljica vrtića, pedagoginja, 

zdravstvena voditeljica, logopedinja, edukacijska rehabilitatorica i psihologinja. 

Tema prvog roditeljskog sastanka u svim skupinama bila je upoznavanje s planom 

rada za tekuću pedagošku godinu, drugi i treći roditeljski sastanak bili su zajedničko druženje 

roditelja, djece i odgojitelja ili stručna tema po interesu roditelja. Četvrti roditeljski sastanak 

bile su završne svečanosti ili zajedničko druženje djece, roditelja i odgojitelja u prirodi.  

Suradnja s roditeljima ostvarena je i na način da su se roditelji uključivali u aktivnosti 

skupine u dogovoru s odgojiteljicama. 

Roditelji su o događanjima u vrtiću informirani putem pisanih obavijesti ili mapa 

aktivnosti u kutićima za roditelje u skupinama, putem oglasne ploče na ulazu u vtić i web 

stranice vrtića koju je redovito ažurirala ravnateljica. Od veljače 2019. započeto je 

informiranje roditelja o tjednim događanjima važnim za odgojnu skupinu putem newslettera, 

za roditelje koji su potpisali privolu za isto.  

Za roditelje su pripremljeni različiti edukativni materijali, najčešće u vidu letaka, s 

različitim temama iz područja odgoja djece, razvojne psihologije rane i predškolske dobi, 

razvoja govora, zdravstvene teme i sl. 

 

 

 

Stručne teme na roditeljskim sastancima: 

- psihologinja: 

 prvi roditeljski sastanak – pet sastanka u skupinama: Sunce (10. 9. 2018.), Pande 

(12. 9. 2018.), Ljubičice (13. 9. 2018.), Pčelice (27. 9. 2018.) i Bubamare (2. 10. 

2018.) 
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 Radionice s roditeljima Rastimo zajedno – jedanaest sastanaka (u suradnji s 

odgojiteljicom V. Krajačić) u periodu od 1. 10. 2018. - 10. 12. 2018. 1x tjedno 

 „Večer matematike“ – tri sastanka u sva tri objekta u suradnji s odgojiteljicama 

(Matoševa 11. 12. 2018., Tuškanac 12. 12. 2018. Pavlinovićeva 13. 12. 2018.) 

 „Zrelost djeteta za školu i CAP program“ – tri sastanka za roditelje djece školskih 

obveznika (15. 1. 2019. Runolist, Cvjetići, Zvjezdice; 16. 1. 2019. Bubamare, 

Jabuke, Ježići i Maslačak; 17. 1. 2019. Patkice i Suncokret) 

 Klub roditelja „Rastimo zajedno“ – tri sastanka (u suradnji s odgojiteljicom V. 

Krajačić – 21. 1. 2019., 28. 1. 2019. i 4. 2. 2019.) 

 „Dijete i igra“ – komunikacijski roditeljski sastanak u skupini Pčelice u suradnji s 

odgojiteljicama V. Krajačić i N. Marić (11. 2. 2019.) 

 Radionice s očevima „Klub očeva“ – šest sastanaka (u suradnji s logopedinjom i 

ravnateljicom) u periodu od 13. 2. 2019. – 13. 3. 2019. 1x tjedno 

 završne svačanosti – dva sastanka u skupinama Leptirići (29. 5. 2019.) i Suncokret 

(10. 6. 2019.) 

 plenarni roditeljski sastanak za roditelje djece primljene u vrtić za pedagošku 

godinu 2019./2020. (11. 6. 2019.) 

 

- pedagoginja: 

 

 roditeljski sastanak za ljetovanje u Dugoj Uvali 

 roditeljski sastanak za zimovanje djece u Ribnici 

 roditeljski sastanak za odlazak u Grad Mladih 

 informativni roditeljski sastanak u skupini Bubamare 

 završna svečanost u skupinama Sunce i Zvjezdice 

 

- logopedinja: 

 

 20. 9. 2018. Prvi roditeljski sastanak u skupini za rano učenje njemačkog jezika 

(Zvjezdice) 

 15. 1. 2019.  Roditeljski sastanak s temom Zrelost za školu (Runolist, Cvjetići, 

Zvjezdice) 

 16. 1. 2019.  Roditeljski sastanak s temom Zrelost za školu (Bubamare, Jabuka, Ježići) 

 17. 1. 2019.  Roditeljski sastanak s temom Zrelost za školu (Patkice, Suncokret) 

 16. 4. 2019. Roditeljski sastanak s temom „Govorno-jezični razvoj djece predškolske 

dobi“ (Pčelice) 

 27. 5. 2019. Roditeljski sastanak – prikaz rada na projektu za poticanje kompetencije 

Komunikacija na materinskom jeziku (Sunce) 

 4. 6. 2019. Završne svečanosti u skupinama Pande i Ptičice 

 

- zdravstvena voditeljica: 

 rujan 2018. – prvi roditeljski za jaslice – skupina Pčelice 

 završna svečanost u skupini Tratinčice 

 6.6.2019. – završna svečanost – piknik na Rokovom perivoju za skupine Pčelice, 

Jabuke,   Ježići i Bubamare 

 plenarni roditeljski  

 roditeljski sastanci s pedagoginjom za odlazak djece u Grad mladih, zimovanje i 

ljetovanje 
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- edukacijska rehabilitatorica: 

 Završna priredba za roditelje, skupina ˝Mace˝ - 30. svibnja 2019. 

 Završna priredba za roditelje, skupina ˝Runolisti˝ - 31. svibnja 2019. 

 Završna priredba za roditelje, skupina ˝Maslačci˝ - 4. lipnja 2019. 

 Plenarni roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece – 11. lipnja 2019. 

 

- ravnateljica: 

 plenarni roditeljski sastanak za roditelje djece primljene u vrtić za pedagošku 

godinu 2019./2020. (11. 6. 2019.) 

 završne svačanosti – tri sastanka u skupinama Patkice, Žabice i Cvjetići 

 Radionice s očevima „Klub očeva“ – šest sastanaka (u suradnji s logopedinjom i 

ravnateljicom) u periodu od 13. 2. 2019. – 13. 3. 2019. 1x tjedno 

 

- ravnateljica, pedagoginja, psihologinja, logopedinja, edukacijska rehabilitatorica, 

zdravstvena voditeljica: 

 plenarni roditeljski sastanak za novo upisane 

 

Odgojitelji su u svojim skupinama uglavnom održali po 4 roditeljska sastanka. Na prvom 

roditeljskom sastanku prezentiran je Plan i program rada za pedagošku godinu, a u jaslicama  

održan je sastanak s temom Adaptacija djeteta na vrtić.  U starijim odgojinim skupinama 

održani su roditeljski sastanci: Zrelost djeteta za školu i Prevencija svih oblika zlostavljana 

djeteta. Drugi i treći roditeljski sastanci po skupinama bili su uglavnom radionice s 

roditeljima i djecom za Božić i Uskrs, te završni roditeljski sastanci po skupinama kao oblik 

prezentacije rada i postignuća djece. Četiri skupine su imali nastup za roditelje u kazalištu 

CeKaTe- u u okviru projekta Darujmo djeci kazalište.  

Detaljnije izviješće o suradnji s roditeljima opisano je u IV glavi Odgojno obrazovni rad pod 

2. bitnom zadaćom. 
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6. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA  
 

Plan suradnje s vanjskim čimbenicima realiziran je u slijedećim oblicima: 

 

1. Suradnja s osnovnim školama OŠ Pantovčak, OŠ Jabukovac, OŠ J. J. Strossmayera i 

OŠ Petra Zrinskog ostvarena je na nekoliko načina:  

 posjet vrtićke djece školama  

 razmjena informacija o djeci predškolcima s članovima stručnog tima škole u vidu 

pisanih mišljenja o zrelosti djece za školu, osobito za djecu s posebnim potrebama, 

teškoćama u razvoju i potencijalno darovitima te informiranje o napretku djece s 

posebnim potrebama, teškoćama u razvoju i potencijalno darovitima u školi 

 

      2. S drugim vrtićima izmjenom stručnih i profesionalnih iskustava. Stručni suradnici 

vrtića sudjelovali su u radu predškolskih sekcija. Suradnja se ostvaruje i s vrtićima koji 

provode radionice Rastimo zajedno – 9. godišnja konferencija voditelja radionica s 

roditeljima Rastimo zajedno i pilot provedba programa Klub očeva Rastimo zajedno. 

Suradnja s drugim vrtićima ostvarena je u okviru Dana dječjih vrtića Grada Zagreba, te na 

raznim stručnim skupovima, konferencijama, kongresima, okruglim stolovima i seminarima. 

Suradnja je ostvarena i tijekom edukacije u okviru Stručno – razvojog centra za rano učenje 

njemačkoh jezika u organizaciji našeg vrtića. Ove godine održana su tri modula. Suradnja se 

ostvaruje i prilikom upisa i ispisa djece – prijelazi tijekom godine ili u nultom 

upisnom/redovnom upisnom roku. 

 

     3. Suradnja s Dječjim domom Zagreb ostvarena je u provedbi Programa predškole za djecu 

korisnike Doma. U Program je bilo uključeno ukupno sedmero djece i ove godine su svi bili 

integrirani u Program predškole u vrtiću. Redovito, jednom mjesečno, su se razmjenjivale 

informacije o provedbi programa, organizaciji rada, ponašanju i napretku djece. Održano je 

sedam sastanaka svih djelatnika uključenih u provedbu programa.  

 

     4. Suradnja sa specijaliziranim ustanovama za djecu: Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i 

govora SUVAG, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Poliklinika za fizikalnu 

medicinu i rehabilitaciju „Prof. dr. sc. Milena Stojčević Polovina“, Klinika za dječje bolesti 

Zagreb, Klinički bolnički centar „Sestre Milosrdnice“, Klinička bolnica „Sveti Duh“, 

Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Centar za 

rehabilitaciju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, Centar za odgoj i obrazovanje Vinko 

Bek, Mali dom – Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži, Psihološko centar Sever, 

Korneo – Kabinet za razvojnu podršku, Udruga Ilab i Logopedski kabinet za rani razvoj 

Ružičasti oblak. Suradnja je ostvarena sa Centrom za socijalnu skrb Zagreb – podružnice 

Novi Zagreb i Gornji grad - Medveščak. 

 

5. Suradnja s  Edukacijsko – rehabiliatcijskim fakultetom –  provođenje logopedske 

prakse za studente prve godine diplomsklog studija logopedije 

 

6.  S Ministarstvom znanosti, obrazovanja – napredovanja u zvanja, rad SRC-a; 

Agencijom za odgoj i obrazovanje – uvođenje i polaganje stručnih ispita pripravnika, 

napredovanja, rad SRC-a, stručno usavršavanje; Poglavarstvom Grada i Gradskim uredom za 

obrazovanje - ostvarivana je redovita suradnja po svim stručnim i financijskim pitanjima; 
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Gradskom četvrti Gornji grad – Medveščak – aktivnosti i potrebe našeg vrtića za plan malih 

komunalnih akcija (kompletno uređenje dvorišta područnog objekta Matoševa 7). 

 

7. S kazalištima i drugim kulturnim ustanovama ostvarena je suradnja putem redovitih 

gostovanja glumaca s predstavama u našem vrtiću, posjetama djece kazalištima i raznim 

muzejima (vidi tabelu Predstave u vrtiću, Posjete i izleti). 

 

  8. Ostvarena je suradnja s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo grada Zagreba 

vezano za zaštitu zdravlja djece Mali sajam zdravlja – kvart za vrtić/vrtić za kvart“ Ove 

pedagoške godine ostvarena je suradnja s Centrom za kontrolu otrovanja instituta za 

medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu u sudjelovanju u preventivnoj akciji 

„Spriječimo otrovanja djece“, dječje prehrane i redovitih nenajavljenih uzimanja uzoraka 

hrane i kontrole higijene prostorija i osoblja te provođenja HACCP – a. S Domom zdravlja 

Centar ostvarena je suradnja u vidu sistematskih pregleda djelatnika. 

 

9. Odvijala se redovita suradnja s javnim medijima, Školske novine, Zrno, kako bi se 

radila promidžba vrtića i djelatnosti. 

 

10. Ostvarena je suradnja s Trakošćan toursom  u vidu organizacije jednodnevnih 

izleta, zimovanja u Ribnici, s agencijom “Vladimir Nazor“  koja je organizirala ljetovanje u 

Dugoj Uvali, sa SRC Šalata oko organiziranja svih sportsko – rekreativnih programa 

(klizanje, koturanje i tenis), s udrugom Sport 4 you  u vezi škole skijanja na Sljemenu. 

Suradnja je bila vrlo uspješna. 
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7. RAD UPRAVNOG VIJEĆA 
 

 Upravno vijeće upravlja Dječjim vrtićem, u sastavu ima pet (5) članova.  

 U pedagoškoj godini 2018./2019. održano je šest (6) sjednica. Djelokrug rada sjednica bila su 

pitanja vezana uz djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, sukladno Zakonu o 

ustanovama, Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Statutu Dječjeg vrtića i drugim 

zakonskim propisima.  

Dana 26.9.2018. utvrđen i verificiran mandat članu UV-predstavnik odgojitelja i stručnih 

suradnika (Carmen Gorički); Izvršen je i izbor predsjednika UV (Ivan Laco). 

 

  Temeljem članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Upravno vijeće obavljalo je slijedeće 

poslove:  

    

1. uz suglasnost odnosno mišljenje nadležnog upravnog tijela  

     Grada Zagreba 

     

    -   odlučilo o Planu upisa djece rane i predškolske dobi u programe  

      predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku  2019./2020.  

    -  odlučilo o provedbi i cijeni posebnih programa:  

    * rano učenje njemačkog jezika - cjelodnevni 

    * rano učenje engleskog jezika – cjelodnevni 

    * rano učenje engleskog jezika – 5-satni u okviru redovitog programa 

    * Montessori program 1-3 godine – cjelodnevni  

    * Montessori program 3-6 godina - cjelodnevni  

    * održivi razvoj – cjelodnevni 

    * rano učenje engleskog jezika izvan redovitog programa – 

      kraći program 

    * program ritmike i plesa izvan redovitog programa – kraći program 

    * program informatike za djecu predškolske dobi izvan redovitog  

      programa – kraći program 

- dopuna odluke o cijeni posebnog 5-satnog programa za drugo dijete u pedagoškoj 

2018./2019. 

- Sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora u I.G. Kovačića 31 

-  odlučilo o najmu prostora, opreme i didaktičkih sredstava za  

  provedbu tečaja, izboru izvođača i naknadi izvođaču u pedagoškoj  

  2019./2020. godini   

 

 

2. donjelo odluke i obavilo slijedeće poslove 

 

- Izvješće o planu rada ljeti, dopuna Godišnjem izvješću o radu Dječjeg vrtića za 

pedagošku godinu 2017./2018. 

- Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića za pedagošku godinu 2018./2019. 

- Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića za pedagošku 2018./2019. godinu 

- Kurikulum DV Tatjane Marinić za pedagošku 2018./2019. godinu 

- Financijski izvještaj DV Tatjane Marinić za 2018. Godinu 

- Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu 

- Financijski plan DV Tatjane Marinić za 2019. – proračunsko razdoblje 2019.- 2021.  

- Plan nabave Dječjeg vrtića za 2019. godinu 
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- Odlučilo o objavi natječaja i izboru radnika za radno mjesto:  

* 1 odgojitelj, određeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka s rodiljnog i 

roditeljskog dopusta J.P.) -L.B. 

* 2 odgojitelja, određeno puno radno vrijeme u pedagoškoj godini 2018./2019. (treći u 

skupini za djecu s TUR)- L.B., M.T 

     * 1 odgojitelj, određeno puno radno vrijeme (program Predškole u  

     pedagoškoj 2018./2019. godini) -M.I.  

 * 2 odgojitelja, određeno puno radno vrijeme (zamjena za  bolovanje N.Š. i A.L.)- 

R.P. 

* 1 stručni suradnik –edukacijski rehabilitator, određeno puno radno vrijeme do 

31.8.2019.-I.R.  

* 3 spremačice, određeno puno radno vrijeme (zamjena za više bolovanja) – K.J., 

J.UT 

* 1 spremačica, određeno puno radno vrijeme (povećani opseg poslova do 31.8.2019.) 

– M.VH 

*  3 spremačice, neodređeno puno radno vrijeme –D.Č.,J.UT. i K.J. 

*  1 domar-vozač, neodređeno puno radno vrijeme-N.P. 

*  1 pomoćna kuharica-servirka, neodređeno puno radno vrijeme-  

    M.VH 

* 1 spremačica, određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje MA Š.) –K.J. 

 

- Odlučilo o izboru radnika po natječaju za radno mjesto: 

*1 stručni suradnik-edukacijski rehabilitator, određeno puno radno vrijeme do 

31.8.2019. – V.BT 

* 2 odgojitelja, određno puno radno vrijeme (zamjena do povratka s rodiljnog i 

roditeljskog dopusta M.B i J.P.) –A.M. i I.T. 

  
- Odlučilo o poništenju dijela natječaja za radno mjesto:  

* 1 odgojitelj, određeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka s bolovanja N.Š.) 

* 1 spremačica, određeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) 

- Stimulativni dodatak na plaću radnicima posebnih, kraćih i drugih programa za 

pedagošku 2019. godinu 

- Stimulativni dodatak na plaću ostalim radnicima 

- Utvrđivanje prijedloga i potpis Ugovora o zakupu poslovnog prostora za potrebe 

Dječjeg vrtića u I.G. Kovačića 31  

- Olakšice u plaćanju Montessori programa za dijete N.Č. s TUR  

- Nabava sprava za dječje igralište u objekt Pavlinovićeva iz sredstava vrtića 

- Odlučilo o zahtjevu za ostvarivanje prava na mirovinu: 

*1 glavna kuharica - G.P.  

         * 2 spremačice – B.Z. i D.L.  

 * 1 švelja-pralja – M.J.  

- Otvaranje mail adresa za 19 odgojnih skupina za potrebe jednosmjerne komunikacije 

odgojitelja i roditelja 

- Preraspodjela radnice na radno mjesto glavne kuharice  

- Preraspodjela radnice na radno mjesto švelje-pralje s radnog mjesta spremačice 

- Odlučivalo o anonimnim pismima, prijavama  

- Odlučivalo o Aneksu Ugovora o radu za poslove stručnjaka ZNR za zdravstvenu 

voditeljicu M.A.  

- Odlučivalo o nabavi sprava za dječje igralište-Pavlinovićeva   

- odlučivalo o izvješćima ravnatelja o sveukupnom radu Vrtića 
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- predlagalo ravnateljici mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Vrtića, te 

osnovne smjernice za rad i poslovanje predškolske djelatnosti 

 

U pedagoškoj godini 2018./2019. članovi Upravnog vijeća su bili aktivni u svim područjima 

predškolske djelatnosti - financijskom, pedagoškom, radnom području. Uspješno su upravljali 

Dječjim vrtićem na način da su aktivno, konstruktivno, odgovorno raspravljali, predlagali i 

odlučivali o problematici Vrtića.  
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8. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA 
RAVNATELJICE I STRUČNIH SURADNIKA 
 
Izviješće o radu ravnateljice 

 

Organizacija rada  

 

U organizaciji rada vodilo se računa o optimalnom funkcioniranju rada odgojitelja, tehničkog 

osoblja, spremačica i djelatnica kuhinje u sva tri objekta. Posebna pažnja se posvetila slaganju 

odgojiteljskih parova za odgojne skupine, rasporedu djece u odgojne skupine prema procjeni 

razvojnog statusa djece. Kod bolovanja odgojitelja vodilo se računa o optimalnoj organizaciji 

rada s djecom (detaljnije vidi glava I Ustroj rada). Vodila se redovita evidencija satnice 

odgojitelja, mjesečna evidencija, tromjesečna analiza stanja viška/manjka sati, evidencija 

korištenja viška sati, odnosno slobodnih dana. O svemu su odgojitelji pisanim putem na 

oglasnim pločama za odgojitelje, tablicom u exelu, bili informirani tromjesečno. 

 

Materijalni uvjeti  

 

Uvjeti rada u cjelini se unapređuju iz godine u godinu izuzetnim naporima Ravnateljice i 

dobrom poslovnom komunikacijom s Gradskim uredom i ostalim relevantnim čimbenicima 

(vidi Glavu II Materijalni uvjeti). Ističem odličnu suradnju s UV, dobru suradnju i 

razumijevanje s Gradskim uredom za obrazovanje, pa i kada postoji određena problematika, a 

sve u cilju unaprijeđenja uvjeta boravka i rada s djecom, kao i suradnje s roditeljima (vidi 

glava II Materijalni uvjeti, Rad s djecom s PP i TUR). 

Za unapređivanje uvjeta boravka djece na zraku nabavljeno je više namjenskih i kombiniranih 

sprava iz vlastitih sredstava. 

U dogovoru s vlasnicom područnog objekta I. G. Kovačić 31 i o trošku vlasnice 1.7.2019. 

krenula je obnova cjelokupne fasade građevine i rušenje bespravno izgrađenog dijela. 

 

 
 

Planom Malih komunalnih akcija Gradske četvrti Gornji Grad Medveščak  u suradnji sa 

Zrinjevcem kenula je 1.7.2019. kompletna rekonstrukcija dvorišta područnog objekta 

Matoševa 7. 
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Odgojno- obrazovni rad  

 

Kako bi rad bio uspješno realiziran odeđeni poslovi su trebali biti dobro promišljeni i 

pripremljeni:  

 

 

za vrijeme polugodišnjih božičnih i uskršnjih praznika 

  

i želje i potrebe djelatnika uz osiguranje da djeca 

u svakom trenutku imaju uz sebe poznatog odgojitelja iz skupine ili objekta, te s preporukom 

o korištenju glavnine godišnjeg odmaora tijekom ljeta 

kupina, konzultirajući odgojitelje po 

skupinama, stučne suradnike i Komisije za upis  

računa da se osigura kvalitetan rad po Nacionalnom kurikulumu i kompetencijama koje 

trebamo poticati i razvijati kod djece, a naročito kako bi se osigurala  stalnost odgojitelja,  

8/2019. od 27.8.2018.  

zacija rada tehničke službe u funkciji dnevnog ritma i života djece u Vrtiću, a da bi 

tijekom svoga rada osjetili važnost svog doprinosa boljitku djece.  

kod svih djelatnika uvažavane su individualnie sposobnosti i afiniteti, poticano  međusobno 

poštivanje i stvaranje uvjeta kako bi svi radili zadovoljno i izrazili svoju kreativnost, sve u 

funkciji i dobrobiti djece.  

lo se 

računa o osiguranju stalnosti odgojitelja posebno u jaslicama i mlađim skupinama. Ovakvim 

načinom planiranja i rada vodeći računa o najvažnijim pedagoško-psihološkim 

pretpostavkama postigli smo zadovoljstvo djelatnika, a djeca u pošteđena eventualnih 

stresova.  

 

Bitne zadaće ravnatelja u odnosu na odgojno-obrazovni rad su uspješno realizirane.  

Ravnateljica je aktivno poticala sve odgojne djelatnike na odgovorno i profesionalno 

obavljanje odgojno – obrazovnog plana i programa rada s djecom, praćenje stručne literature, 

stručno usavršavanje u ustanovi i izvan, te rad na sebi (vidi glavu IV odgojno obrazovni rad, 

stručno usavršavanje). Rezultat toga je da se rad u skupinama odvija u demokratskom ozračju 

što omogućuje slobodu i kreativnost odgojitelja i prijenos pozitivnog ozračja na djecu.  
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Suradnja s roditeljima  

 

Odvijala se putem roditeljskih sastanaka i stručne komunikacije u partnerskom odnosu, 

individualni razgovorima po pojedinoj problematici.  

Ove pedagoške godine od 1. veljače 2019. krenuli smo s slanjem tjednih newslettera 

roditeljima putem e maila po uputi nadležnog ureda. Napravili smo dobru pripremu 

odgojitelja na vrijeme, osigurali materijalne uvjete (PC-eve i internetsku vezu u područnim 

objektima), te su obavijesti redovito slane roditeljima petkom za naredni tjedan. 

Osobito je kvalitetan bio roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece sa članovima ST.  

U pojedinim slučajevima Ravnateljica se uključuje u rad s djecom i roditeljima kao pedagog s 

iskustvom, te s čl. ST uspješno rješava tekuću problematiku, te individualno svajetovanje 

roditelja.  

 

Suradnja s društvenom sredinom  

 

Opširno je prikazana u Godišnjem izvješću poglavlje Suradnja s društvenim čimbenicima.  

Ravnateljica doprinosi konstruktivnoj stručnoj i profesionalnoj suradnji sa svim sudionicima 

suradnje.  

Osobito uspješna suradnja ostvarena je s Gradskim uredom za obrazovanje, Ministarstvom 

znanosti, Sindikatom, javnim medijima u svezi s promidžbom Vrtića, osnovnim školama i 

velikim brojem vrtića.  

 

Odgojiteljsko vijeće  

 

Osim obveznih sadržaja OV (Godišnji plan i program, Kurikulum vrtića, Godišnje izvješće, 

analize satnica odgojitelja, prijedloga za napredovanja u zvanju i sl.) preko Odgojiteljskog 

vijeća realizirana su dva stručna predavanja na temu „Samorefleksija odgojitelja:zahtjevno 

dijete kao “zrcalo”, rad odgojitelja na promjeni uvjerenja i ponašanja” , prof.dr.sc. Slavice 

Bašić. 

Sjednice su bile konstruktivne, stručne i u dobrom ozračju. Odgojitelji su izrazili zadovoljstvo 

komunikacijom i izmjenom informacija na OV, te su osjetili da su aktivni sudionici i kreatori 

života u vrtiću.  

 

Rad Upravnog vijeća  

 

Članovi Upravnog vijeća na svojih 9 sjednica tijekom pedagoške godine odlučivali su o 

bitnim pitanjima vezanim za rad Dječjeg vrtića u skladu sa Zakonom i Godišnjim planom i 

programom.  

Doprinos Ravnateljice značajan je u pripremi sjednica, konstruktivnim prijedlozima i 

uspješnoj stručnoj prezentaciji rada Vrtića vanjskim članovima UV.  

Važno je istaknuti aktivnu i dobru suradnju i razumijevanje članova UV na svim područjima 

rada.  

 

Stručno usavršavanje  

 

Veliku važnost pridajemo stručnom usavršavanju svih djelatnika. Iz toga proizlazi kreativno 

ozračje i poticajni impulsi za sve vidove stručnog usavršavanja odgojitelja prema interesima i 

potrebama.  

Ulažemo u stručno usavršavanje odgojitelja zahvaljujući vlastitim sredstvima (detalnije u 

glavi II Materijalni uvjeti).  
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Sva najnovija stručna literatura nabavlja se u dovoljnom broju primjeraka.  

Ravnateljica je sudjelovala na seminarima i aktivima za ravnatelje, te drugim stručnim i 

radnim sastancima organiziranim od strane Gradskog ureda za obrazovanje, Udruge 

ravnatelja, AOO. 
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Godišnje izvješće pedagoga 

 

 

ISHODI (OSTVARENE ZADAĆE,AKTIVNOSTI) U 

ODNOSU NA:  

SURADNCI ORIJENTACIJS

KO VRIJEME 

PROVOĐENJA 

1. DIJETE 

- praćenje tijeka adaptacije novoupisane djece 

uz praćenje potreba i individualnog ritma novoupisane 

djece 

- česti boravak u skupinama te pomoć u 

stvaranju uvjeta za olakšavanje adaptacije i 

readaptacije djece (pomoć i savjeti roditeljima u 

nastaloj situaciji te pomoć odgojitelju) 

 

           -boravak u skupinama tijekom pedagoške 

godine s ciljem stvaranja kvalitetnijih uvjeta za 

unapređivanje odgojno-obrazovnog rada, praćenja 

neposrednog rada odgojitelja i napretka dječjeg 

razvoja 

           -praćenje i  procjenjivanje aktualnih djetetove 

potreba kako bi ih mogli pravodobno i kvalitetno 

zadovoljiti radi utvrđivanja primjerenosti organizacije 

djetetova života i cjelokupnog odgojnog procesa 

           -praćenje aktivnosti djece te spontano 

uključivanje u iste 

           -praćenje interakcija djeteta s drugom djecom, 

odgojiteljima i drugim odraslim sudionicima procesa 

           -rad s djecom da bi se zadovoljile djetetove 

aktualne potrebe, a u situaciji kada tu potrebu nije u 

mogućnosti zadovoljiti odgojitelj 

 

           -praćenje provođenja programa predškole za 

integriranu djecu iz Doma za djecu, Nazorova 49 te 

pomoć i podrška odgojiteljima u provedbi aktivnosti  

 

           -priprema i organzacija boravka djece u 

programu „Djeca u prirodi“ 

 

 

            -rad na podizanju sveukupne kvalitete u 

vrtiću: 

 

     

         -priprema i organizacija zimovanja djece 

 

           

          

          

          

 

Odgojitelji, 

logoped, 

psiholog, 

zdravstvena 

voditeljica, 

roditelji 

 

 

Odgojitelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgojitelji, 

psiholog,  

logoped 

 

Zdravstvena 

odgojiteljica, 

odgojitelji 

 

 

 

 

 

Zdravstvena 

odgojiteljica, 

odgojitelji, 

predstavnik 

agencije 

 

 

Rujan i listopad 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siječanj i svibanj 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

Veljača 
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           -priprema i organizacija ljetovanja djece 

 

 

          

          -priprema i koordinacija nastavka sudjelovanja 

u projektu „Darujmo djeci kazalište“ u CeKaTe-u 

 

            -priprema i koordinacija nastavka sudjelovanja 

u projektu Škole za Afriku  

 

            -organizacija izleta:  

Seosko domaćinstvo „Lojzekova hiža“ (Gornja 

Stubica) 

Konjički klub „Trajbar“- Old town Trajbar (Zaprešić) 

– Ja sam kauboj...ili indijanac? 

 

            -organizacija kazališnih predstava: 

„Tko može prijatelj biti“ – kazalište Lutonjica 

                 
 

 „Morana i Čupko“ – Triko Cirkus Teatar 

                

            

„Medo koji se volio grliti“ – odgojitelji (uz božićno 

druženje na razini sva tri objekta) 

                 
 

 „Malena i Klepetan“ – posjet kazalištu Žar ptica 

 

               

Zdravstvena 

voditeljica, 

odgojitelji 

 

Odgojitelji 

 

 

Odgojitelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipanj 

 

 

 

Ožujak 

 

 

Prosinac 

 

 

 

Listopad 

 

Travanj 

 

 

 

Studeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studeni 

 

 

Prosinac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinac 
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„Božićni san male Ane“ – kazalište Budilica 

 

„Stonoga Goga“ – Teatar Poco Loco 

              
 

„Eko patrola“ – udruga Mali grad 

              

„Put do Bisergrada“ 

                            

 

Sportsko-rekreativni programi: 

 Klizanje - ŠRC Šalata 

 Koturaljkanje i tenis – ŠRC Šalata 

 

.priprema za odlazak u posjete izvan vrtića: 

 Posjet predsjednici RH (Ured 

predsjednice na Pantovčaku) u okviru 

Dana otvorenih vrata na temu: „Udomi, 

ne kupuj!“, a u povodu obilježavanja 

Dana zaštite životinja  

 Park Zrinjevac – „Zgogosi znaju 

kako“-edukativno-zabavni program o 

održivom gospodarenju otpadom 

 Projekcija animiranih filmova u 

Kinoteci – Vrtići u kvartovskom kinu 

(„Koja“, „Razbojnici“, „Niko-božićna 

pustolovina“, „Crveni balon“, „Ernest i 

Celestine“ 

 

             - priprema i planiranje aktivnosti u odgojnim 

skupinama povodom obilježavanja 23. Dana dječjih 

vrtića Grada Zagreba te aktivnosti povodom 

obilježavanja 10. Zagrebačkog energetskog tjedna 

 

             -priprema i sudjelovanje u sportsko-

rekreativnom programu na Bundeku 

 

             -nabava didaktike, potrošnog materijala i 

slikovnica 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinac 

 

Veljača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ožujak 

 

Travanj 

 

 

 

Veljača 

Listopad i travanj 

 

 

 

Listopad 

 

 

 

 

 

Travanj 

 

 

 

Studeni, prosinac, 

ožujak i travanj 

 

 

 

 

 

 

Svibanj 

 

 

 

 

Lipanj 
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Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- Uvidi, opservacija djetetovog ponašanja, radni dogovori, nabava didaktike, suradnja s 

vanjskim institucijama, sistematsko praćenje i promatranje, pisani materijali 

 ISHOD 

- što lakša adaptacija djeteta na dnevni ritam vrtića 

- pravovremeni i zadovoljavajući odgovor na djetetove potrebe za vrijeme odgojno 

obrazovnog procesa  

- što raznovrsnija ponuda kulturno-umjetničkog sadržaja u obogaćivanju dječjih      

iskustatva 
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2. ODGOJITELJI 

            -pomoć odgojiteljima u periodu adaptacije 

djece (savjetima i neposrednim boravkom u skupini) 

            

 

 

 

            -pomoć u prepoznavanju i procjeni potreba 

djece                                                                                                         

 

-opservacija odgojno-obrazovnog rada u 

odgojnim skupinama, analiza rada s odgojiteljem 

 

-suradnja u osmišljavanju poticaja i 

materijalno bogate i poticajne okoline za dijete s 

naglaskom na važnost primjerenog okruženja 

unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića (estetski 

doživljaj uređenja unutarnjeg prostora vrtića i SDB-a) 

te usmjeravanje djece na važnost istog  

 

-procjena kvalitete (primjerenost) i kvantitete 

(količine sadržaja) poticaja koje odgojitelj nudi djetetu 

 

-pomoć u izboru prikladnih sadržaja u skladu s 

uočenim potrebama, mogućnostima i interesima 

djeteta   

            -pomoć u vođenju pedagoške dokumentacije

  

-pomoć pri praćenju, dokumentiranju i 

vrednovanju o-o procesa i učenja djece 

 

-osmišljavanje i provođenje aktivnosti, 

praćenje implementacije teoretskih spoznaja u 

praktičnom radu s djecom 

- koordinacija rada odgojitelja s ciljem 

planiranja i provedbi aktivnosti za stjecanje statusa 

eko vrtića  uz apliciranje 7 postavljenih programskih 

koraka 

- provedba plana eko djelovanja – vrtićki koordinator 

za Ekoškole (radni dogovori s odgojiteljima o 

provedbi planiranih eko aktivnosti na razini sva 3 

objekta)  

                 

- organizacija i provođenje internih stručnih 

aktiva (zajedničke analize i dogovori): 

            - aktivi planiranja mjesečno po dobi 

- timsko planiranje (radna grupa kroz 

održavanje 3 sastanka) za socijalne i građanske 

kompetencije 

 

 

Logoped, 

psiholog, 

zdravstvena 

voditeljica, 

roditelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rujan i listopad  

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 
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Termini i nazivi aktiva: 

02.10.2018. Planiranje za jaslice  

03.10.2018. Planiranje za vrtićke skupine – objekti 

04.10.2018. Planiranje za vrtićke skupine – 

Pavlinovićeva 

13.11.2018. Tematsko planiranje – socijalne 

kompetencije (jedna smjena      odgojitelja) 

14.11.2018. Tematsko planiranje – socijalne 

kompetencije (jedna smjena     odgojitelja) 

04.12.2018. Planiranje za jaslice 

05.12.2018. Planiranje za vrtićke skupine – objekti 

06.12.2018. Planiranje za vrtićke skupine – 

Pavlinovićeva 

09.01.2019. Tematsko planiranje – socijalne 

kompetencije (jedna smjena      odgojitelja) 

10.01.2019. Tematsko planiranje – socijalne 

kompetencije (jedna smjena      odgojitelja) 

05.02.2019. Planiranje za jaslice 

06.02.2019. Planiranje za vrtićke skupine – objekti 

07.02.2019. Planiranje za vrtićke skupine – 

Pavlinovićeva 

18.03.2019. Tematsko planiranje – socijalne 

kompetencije (jedna smjena      odgojitelja) 

19.03.2019. Tematsko planiranje – socijalne 

kompetencije (jedna smjena      odgojitelja) 

28.05. i 29.05.2019. Planiranje i Plan rada ljeti za 

sve odgojne skupine 

 

           -analizom uvida u pedagošku dokumentaciju 

skupina utvrđeno je da kod pojedinih odgojitelja treba 

više pozornosti usmjeriti na osvještavanje važnosti 

vođenja kvalitetnijh zabilješki s obzirom na 

postavljene zadaće prema Godišnjem planu i 

programu (konkretizacija u dnevnim zabilješkama).  

- praćenjem rada odgojitelja u skupinama te analizama 

uvida u rad provedeni su dogovori radi podizanja 

kvalitete rada te usmjeravanje odgojitelja na 

međusobno usklađivanje aktivnosti s kolegicom u 

skupini. Odgojitelje se poticalo na samoprocjenu i 

refleksiju o radu radi planiranja sljedećih koraka.  

 

- pomoć u realizaciji ISU 

 

-sudjelovanje u realizaciji edukacije SRC-a  V. 

Modula - koordinacija rada s odgojiteljima te izlaganje 

na temu : „Pedagoška dokumentacija kao osnova 

istraživanja i unapređivanja odgojno-obrazovne 

prakse“  
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-rad s odgojiteljima početnicima na uvođenju u 

samostalni odgojno-obrazovni rad (prijava Agenciji za 

odgoj i obrazovanje, izrada Plana stažiranja, praćenje 

rada odgojitelja pripravnika i analiza, pisanje izvješća 

o stažiranju i prijava za polaganje ispita) 

 

            -vođenje dokumentacije o radu s odgojiteljima 

–zapisnici radnih dogovora i aktiva 

             -izrada Plana i programa rada Vrtića na 

početku pedagoške godine 

             -organizacija  zamjena i rad po skupinama u 

suradnji s ravnateljicom 

            -individualan rad s odgojiteljima u pomoći i 

savjetovanju po pitanju komunikacije s roditeljima i 

rješavanju određenih situacija kao i osvtrta na rad s 

djecom 

 

Odgojitelji 

 

 

 

 

 

Odgojitelji-

mentori, 

edukacijski 

rehabilitator 

 

02.svibnja 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- radni dogovori, planiranja, osvrti, uvidi u praćenje rada odgojitelja u skupinama te 

zajedničke analize rada, uvid u adaptaciju (promatranje), pisani materijali, 

konzultacije, snimanje, foto i video zapisi 

 ISHOD 

- uspješna suradnja i pomoć odgojiteljima u periodu adaptacije  

- pomoć odgojiteljima u pronalaženju forme za što bolje i funkcionalnije vođenje 

pedagoške dokumentacije 

- uspješna implementacija teoretskih sadržaja u neposrednom radu s djecom 

- pomoć odgojiteljima u spoznaji različitih stilova učenja djeteta i razvijanju sposobnosti 

prepoznavanja i osiguravanja uvjeta za tu različitost 

- organiziranje poticajne sredine za učenje djeteta na temelju njegovih individualnih i 

grupnih interesa i motivacije 

- osiguravanje bogatstva i promišljenosti izbora materijala i poticaja koji djecu 

usmjeravaju na otkrivanje i rješavanje problema te omogućuju postavljanje hipoteza, 

istraživanje i konstruiranje znanja i razumijevanja 

- osvještavanje važnosti boravka na otvorenom prostoru (vrtićko dvorište, parkovi, 

šume...) radi razvoja osjetljivosti za okoliš i održivi razvoj 

- ekološka osvještenost kroz formiranje eko patrola na razini objekata 

- jačanje socijalnih kompetencija radi boljeg međusobnog razumijevanja 

- implementacija stečenih socijalnih vještina u radu s djecom koja će ovladati 
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vještinama zauzimanja pozitivnih stavova i rješavanja međusobnih problema na 

konstruktivan način 

- stvaranje uvjeta  koji promiču dugoročni socijalni i emocionalni boljitak s ciljem 

iniciranja i održavanja zadovoljavajućih odnosa s drugima  

- sposobnost djeteta da iznosi i ostvaruje vlastite ideje u različitim aktivnostima i 

projektima koje uključuju stvaralaštvo, originalnost i inovativnost 

- spremnost djeteta na samoiniciranje i samoorganiziranje vlastitih aktivnosti koje će 

potaknuti razvoj njegova samopouzdanja i samopoštovanja 

- razvoj osnovnih pretpostavki za obrazovanje odgojitelja refleksivnog praktičara 

sposobnog napredovati i mijenjati svoju odgojno-obrazovnu praksu 

uspješno uvođenje odgojitelja početnika u samostalni rad 

3. RODITELJI          
 

-provođenje inicijalnih razgovora s roditeljima 

prilikom upisa djeteta u vrtić 

 

 

-pomoć roditeljima u prevladavanju 

adaptacijskog perioda (igraonica za djecu) 

 

-upoznavanje roditelja s programima koji se 

vode u vrtiću  

         

-poticanje roditelja na sudjelovanje u igri i 

druženju s djecom (Bundek) 

 

            -sudjelovanje na roditeljskim sastancima: 

-sudjelovanje na plenarnom roditeljskom 

sastanku 

-roditeljskim sastancima po odgojnim 

skupinama 

    

-te individualni razgovori s roditeljima o 

zadovoljavanju djetetovih potreba (organizacija 

popodnevnog odmora) 

  

- vođenje roditeljskih sastanaka za zimovanje, 

ljetovanje djece, boravak djece u Gradu mladih.   

 

 

 

Logoped, 

psiholog, 

zdravstvena 

voditeljica 

Odgojitelji 

 

 

 

 

 

Odgojitelji 

 

 

 

Članovi 

stručnog tima 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravstvena 

voditeljica, 

odgojitelji 

 

 

 

Rujan,listopad i 

po potrebi 

tijekom 

pedagoške godine 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

Lipanj 

 

 

 

Lipanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinac, siječanj, 

veljača, travanj, 

lipanj  

 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- upitnici, ankete, pisani materijali, roditeljski sastanci, individualni razgovori 

ISHOD 

- uspješni partnerski odnosi s roditeljima prilikom uključivanja u život i rad vrtića uz 

kvalitetna prezentacija svih programa koji se provode u vrtiću   

4. DRUŠTVENA SREDINA 

 

- suradnja s brojnim zagrebačkim kazalištima, 

 

 

 

 

Tijekom cijele 
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drugim profesionalcima - kazalište Lutonjica, Udruga 

Mali grad, kazalište Budilica, Triko Cirkus Teatar, 

Teatar Poco Loco, kazalište Žar ptica i mnogim 

drugim kulturnim, sportskim i društvenim 

institucijama (ŠRC Šalata...) radi ostvarivanja što 

kvalitetnijeg odgojno-obrazovnog rada i unapređivanja 

odgojno-obrazovne prakse 

 

- suradnja s Udrugom Djeca susreću umjetnost 

(Sedmi kontinent) u okviru projekta Vrtići u 

kvartovskom kinu  

 

 

- suradnja s agencijom Trakostyanem tours 

(zimovanje,izleti) 

 

- suradnja s podružnicom Vladimir Nazor 

(ljetovanje) 

 

- suradnja s fotografom, gospodinom 

Milivojem Guncom (fotografiranje djece po 

skupinama) 

 

- suradnja s DV Ivane Brlić Mažuranić u vezi 

sigurnosti boravka djece u Gradu mladih te su 

izrađene tablice s popisom djece i odgojitelja koje su 

također poslane i Gradskom uredu. Također su 

izrađene i proslijeđene i sve ostale tablice na zahtjev 

Gradskog ureda za odgoj i obrazovanje te Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i sporta 

 

- suradnja s udrugom Lijepa naša vezano za 

postupak stjecanja statusa eko vrtića – 

provedba 7 programskih koraka uz 

koordinaciju sa odgojiteljima i skupinama koje 

provode eko aktivnosti te pisanje izvješća o 

provedenim aktivnostima  

- suradnja sa časopisom „Školske novine“ – 

pisanje članka o provedenim eko aktivnostima 

za postizanje statusa eko vrtića 

 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

 

 

Studeni,prosinac,

ožujak i travanj 

 

 

 

Listopad,siječanj, 

travanj 

 

Lipanj 

 

 

Travanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od listopada do 

lipnja 

 

 

 

 

Ožujak 

 

NAČIN   VREDNOVANJA 

- sastanci, dogovori, pisani materijali 

ISHOD 

kvalitetna i uspješna suradnja s različitim vanjskim suradnicima u obogaćivanju 

odgojno obrazovnog procesa vrtića 

5. RAVNATELJA 

 suradnja u izradi Plana i programa rada 

Vrtića i pri izradi Godišnjeg izviješća 

  

Tijekom cijele 

pedagoške godine 
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Vrtića   

 suradnja pri planiranju, pripremanju i 

realiziranju rada SRC-a  

 suradnja prilikom nabave didaktike i 

igračaka  

 suradnja pri planiranju stručnih OV 

   

 pomoć u rješavanju tekućih problema u 

ostvarivanju plana i programa 

 

 

 

 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- sastanci, radni dogovori, stručni savjeti, rad na pisanom materijalu 

OČEKIVANI ISHOD 

uspješna i stručna suradnja 

6. STRUČNI TIM 

 

- suradnja na usklađivnju plana i programa s 

drugim čl. stručnog tima 

- realizacija sastanaka  stručnog tima 1 x tjedno 

(analiza postignutog, plan djelovanja na razini 

vrtića, odgojne skupine i pojedinca) 

- suradnja s logopedinjom, psihologinjom 

(zajedničko planiranje i provođenje internih 

stručnih aktiva, svakodnevna razmjena 

potrebnih informacija i suradnja u planiranju 

rada) 

- suradnja sa zdravstvenom voditeljicom  

(roditeljski sastanak za Grad mladih, 

zimovanje i ljetovanje) te svakodnevna 

izmjena informacija o djeci i planiranje rada 

 

  

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- sastanci, dogovori, stručni savjeti, rad na pisanom materijalu 

 ISHOD 

uspješna i stručna suradnja 

7. OSTALE ZAPOSLENIKE 

      - poboljšanje općih uvjeta boravka djece u vrtiću 

 

      -suradnja s kuhinjom prilikom odlaska djece na 

izlete, posjete izvan vrtića, razne svečanosti i 

obilježavanja važnih datuma u smislu organizacije 

prehrane djece i zakuski u vrijeme takvih dana. 

Također putem anketi za roditelje o dolasku djece za 

vrijeme blagdana ili radnih dana između  neradnih 

dana s ciljem planiranja potrebne količine namirnica i 

obroka.  

      -koordinacija rada s tajnicom i svakodnevno 

izmjenjivanje općih informacija o djeci prilikom 

  

Tijekom cijele 

pedagoške godine 
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predaje zahtjeva i upisa djece 

 

      -razmjena informacija s računovodstvom prilikom 

nabave didaktike, stručne literature, plaćanja 

edukacija, organizacije izleta, posjeta, predstava, 

fotografiranja djece – dogovor o načinima plaćanja 

 

        -suradnja s domarima i spremačicama 

 

 

 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- pisani materijal, dogovori 

ISHOD 

- uspješna i kvalitetna suradnja 

ADMINISTRATIVNI poslovi: 

 

 vođenje dnevnika rada (svakodnevna 

evidencija o radu s djecom, suradnji s 

roditeljima, odgojiteljima, ravnateljicom, 

članovima stručnog tima i vanjskim 

suradnicima) 

 nabava periodike i stručne literature 

 vođenje vrtićke biblioteke i videoteke 

 foto snimanja 

  

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

ISHOD 

uspješno odrađeni administrativni poslovi 

Stručno usavršavanje 

 

 uključivanje u grupne oblike stručnog 

usavršavanja unutar vrtića (SRC-a) 

 praćenje stručne literature, pedagoške 

periodike te primjena znanja i vještina iz struke 

 sudjelovanje u radu Sekcije predškolskih 

pedagoga, Hrvatskog pedagogijskog društva i 

HPKZ-a 

 seminar/edukacija za Ekoškole u OŠ Ivana 

Filipovića (stjecanje statusa eko vrtića) 

 seminar za koordinatore programa Škole za 

Afriku u Uredu UNICEF-a 

 radionica za izradu optičkih igračaka (vezano 

za projekcije animiranih filmova u Kinoteci) u 

DV Tatjane Marinić 

 stručni skup u DV Izvor – „Kvalitetna analiza 

pedagoške dokumentacije i rasprava kao 

osnova vrednovanja i unapređivanja odgojno-

obrazovne prakse 

 edukacija u ciklusu od  9.modula SRC-a Sopot 

za provedbu inkluzivnog pristupa prema 

uključivanju djece s teškoćama rane i 

  

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške godine 

 

 

 

 

 

20.listopad 2018. 

 

22.listopad 2018. 

 

 

30.listopad 2018. 

 

 

06.studeni 2018. 
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predškolske dobi  

 

Prosinac - lipanj 

NAČIN   VREDNOVANJA  

- proučavanje literature, primjena znanja i vještina iz struke, edukacije 

ISHOD 

primjena znanja i vještina iz struke 
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Godišnje izvješće rada psihologa 

 

Zadaće i aktivnosti Nositelj i 

suradnici 

Vrijeme 

provedbe 

1. Zadaće i aktivnosti u odnosu na DIJETE   

1.1 Praćenje prilagodbi upisane djece na jaslice i vrtić, praćenje 

prilagodbi djece koja su promijenila skupine i praćenje 

ponovnih prilagodbi djece koja već pohađaju jaslice i vrtić 

te praćenje prilagodbi djece integrirane u program 

predškole i u program predškole iz Dječjeg doma Zagreb 

(vidi Odgojno – obrazovi rad: Period prilagodbe) 

psiholog  

 boravak u skupinama u periodu prilagodbe 

 

 praćenje tijeka prilagodbe novoupisane djece 

 

 praćenje individualnih potreba nove djece 

 

 praćenje potreba djece iz Doma 

odgojitelji, 

roditelji, 

stručni 

suradnici, 

ravnateljica,  

stručni 

suradnici 

Doma 

 

rujan, 

listopad i 

tijekom 

godine po 

potrebi 

1.2 Rad s djecom s posebnim potrebama (vidi u istoimenom 

poglavlju ) 

psiholog  

 identifikacija djece s posebnim potrebama i 

teškoćama u razvoju (IOOP-i za 11 djece) 

 identifikacija potencijalno darovite djece 

(IOOP-i za 6 djece) 

 rad s identificiranom djecom u vrtiću  

- soba dnevnog boravka, dvorana, kabinet 

psihologa 

- rad u paru, manjoj grupi ili individualno 

- vježbe koncentracije, fine motorike, 

logičkog mišljenja, stvaranje pozitivne 

slike o sebi, jačanje samopouzdanja, 

vježbe senzorne stimulacije i integracije, 

ples pisanja 

 praćenje razvoja identificirane djece 

 rad s djecom iz Dječjeg doma Zagreb  

- integracija, socijalizacija, priprema za 

školu 

 igraonica senzorne integracije  

- objekt Matoševa: skupine Ljubičica, 

Tratinčica i Maslačak (jednom tjedno)  

 program Plesa pisanja 

- skupina Bubamare 

odgojitelji i 

treći 

odgojitelji, 

rehebilitator, 

logoped, 

ravnateljica 

odgojitelji i 

stručni 

suradnici 

Doma 

odgojitelji iz 

Matoševe i 

odgojiteljice 

M. Ivanović 

i R. Pehar 

rujan i 

listopad 

 

 

tijekom 

godine 

 

 

 

 

1.3 Praćenje dnevnog ritma djece, posebno potrebe za dnevnim 

odmorom  u mješovitim i starijim skupinama: 

                         -     Pavlinovićeva 8 – skupine Patkice i Sovice 

                         -     Matoševa 7 – skupina Suncokret i Maslačak 

                         -     Ulica I. G. Kovčića 31 – skupina Bubamare 

 

ravnateljica, 

psiholog, 

pedagog, 

zdravstveni 

voditelj 

rujan,  

kontinuirano 

tijekom 

godine 
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1.4 Provedba CAP programa s predškolcima (vidi u poglavlju 

Odgojno – obrazovni rad: CAP program)) 

 četiri skupine djece: 

- dvije skupine u Pavlinovićevoj 8 

- jedna skupina u Matoševoj 7  

- jedna skupina u Ulici I. G. Kovačića 31  

psiholog, 

odgojitejice 

I. Vičić i     

P. Vrljičak 

 

lipanj 

1.5 Testiranje zrelosti školskih obveznika (vidi Odgojno – 

obrazovni rad: Rad sa školarcima) 

- testirano je 89 djece  

psiholog 

logoped 

siječanj - 

ožujak 

Načini vrednovanja i ostavreni ishodi zadaća u odnosu na dijete  

Vrednovanje je provedeno na više načina: neposrednim boravkom u skupinama – neposredni 

rad s djecom i odgojiteljima, zapažanjima, promatranjem, bilježenjem, korištenjem različitih 

lista – liste praćenje prilagodbe djece, razvojne liste, liste jakih i slabih strana, liste razvoja 

kompetencija, ostvarenje programa predškole, korištenjem različitih upitnika i anketa, 

planiranje i vrednovanje rada na temelju zapažanja i Individualiziranih odgojno – obrazovnih 

planova i programa rada (IOOP-a), vođenje dnevnika rada, vođenje individualnog dosjea 

djeteta, primjena različitih psiholoških testova, vođenje individualnog razgovora, provedba 

aktivnosti, foto i video zapisi. 

Detaljnije o ostvarenim ishodima zadaća u odnosu na dijete vidi u poglavljima: 

Odgojno – obrazovni rad u dijelovima:  

          Period prilagodbe, Program prevencije zlostavljanja djece – CAP program, Rad sa 

školarcima, Ples pisanja u radu s djecom 

Rad s djecom s posebnim potrebama  

Temeljem praćenja, dokumentiranja i evaluacije potvrđeno je da su ostvareni svi očekivani 

ishodi.  

Praćenjem prilagodbe može se zaključiti da su se djeca uspješno prilagodila na jaslice/vrtić i 

da je kod djece  razvijen osjećaj sigurnosti, prihvaćenosti i pripadanja skupini. Većina djece, 

odnosno više od tri četvrtie djece imalo je laku prilagodbu (77%). Vrlo tešku prilagodbu 

imalo je svega 3% djece. (vidi Period prilagodbe) 

Identificirana su djeca s teškoćama u razvoju, posebnim potrebama i potencijalno darovita 

djeca. Za sve je izrađen Individualizirani odgojno – obrazovni plan i program rada koji je 

koristio za planiranje i provedbu rada s identificiranom djecom a radi ostvarenja djetetovih 

potencijala i mogućnosti te razvijanja kompetencija. Uvažavane su mogućnosti i jake strane 

sve djece, osobito djece s teškoćama, posebnim potrebama i darovite djece. U praćenju i/ili 

tretmanu psihologa bilo je 79 djece iz vrtića i 7 djece iz Dječjeg doma Zagreb. Djeca skupine 

Bubamare su uživala u programu Plesa pisanja koji doprinosi pripremi za školu i razvoju 

potrebnih kompetencija. (vidi Rad s djecom s posebnim potrebama). Program nije proveden 

do kraja iz organizacijskih razloga te su i učinci programa manje izraženi. Igraonica Senzorne 

integracije doprinjela je poticanju razvoja sve djece, a osobito djece s posebnim potrebama i 

teškoćama u razvoju – bolje motoričke vještine, samostalnost, sigurnost, samopouzdanje i sl. 

(vidi Rad s djecom s posebnim potrebama) 

U starijim i mješovitim odgojnim skupinama prilagođen je model organizacije 

poslijepodnevnog odmora prema aktualnim potrebama na način da se djeci „nespavačima“ 

osiguraju uvjeti za mirne aktivnosti. Potrebno je još raditi s odgojiteljima na prepoznavanju i 

uvažavanju potreba djece. 

Na CAP radionicama djeca u osvijestila prava da budu sigurna, jaka i slobodna, usvojili su 

strategije samoobrane i zauzimanja za sebe u cilju zaštite svojih prava i traženja pomoći. Na 

radionicama je sudjelovala većina djece školskih obveznika polaznici vrtića i programa 

predškole (86%). Dio djece nije bio na radioicama zbog termina održavanja – lipanj 2019. 

(vidi Program prevencije zlostavljanja djece – CAP program) 
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Djeca školski obveznici u potrebnoj su mjeri razvili temeljne kompetencije za cjeloživotno 

učenje (osim djece za koju su predložene odgode upisa u školu). Za desetero djece se odgađa 

upisi u prvi razred, od toga je petero roditelja djece s teškoćama tražilo odgodu upisa u školu, 

četiri odgode su na prijedlog vrtića i jedna na traženje roditelja. Djeca iz Dječjeg doma 

Zagreb uspješno su integrirana u program predškole kao i sva djeca u programu predškole 

koja dolaze iz obitelji. Praćena je prilagodba, integracija, socijalizacija i razvoj djece iz Doma 

integrirane u vrtić (7 djece) kao i djece u program predškole (9 djece, od kojih je jedno dijete 

izostajalo). Ostvareni su svi planirani ciljevi i zadaci. (vidi Rad sa školarcima) 

2. Zadaće i aktivnosti u odnosu na ODGOJITELJA   

2.1 Rad s odgojiteljima na pripremi početka pedagoške godine: psiholog  

 upoznavanje odgojitelja s osobitostima 

upisane djece 

 razrada plana perioda prilagodbe, priprema 

igraonice za djecu i roditelje 

 priprema i provođenje prvog roditeljskog 

sastanka u novim/jasličnim skupinama 

(Sunce, Pande, Ljubičice i Pčelice) 

 priprema i provođenje prvog roditeljskog 

sastanka u skupinama s tri odgojitelja 

(Bubamare) 

 priprema pisanih materijala za odgojitelje 

(„registratori“)  

logoped 

odgojitelji, 

zdravstveni 

voditelj, 

pedagog, 

ravnateljica 

 

rujan 

2.2 Suradnja s odgojiteljima u periodu prilagodbe djece   

 neposrednim boravkom u skupinama, osobito 

u novim skupinama i skupinama s velikim 

brojem nove djece 

 planiranjem aktivnosti za provođenje što 

kvalitetnije prilagodbe 

 praćenjem prilagodbe  

stručni 

suradnici 

ravnateljica 

rujan, 

listopad 

tijekom 

godine po 

potrebi 

2.3 Rad s odgojiteljima na procjenjivanju potreba djece i 

zadovoljavanje istih 

psiholog  

 praćenje razvoja djece (razvojne liste, liste 

praćenja)  

 uočavanje djece s posebnim potrebama 

 uočavanje potencijalno darovite djece 

 zadovoljavanje razvojnih potreba sve djece, 

osobito djece s posebnim potrebama, 

teškoćama u razvoju i potencijalno 

darovitima, te djece iz Doma 

 izrada individualiziranih planova i programa 

rada s identificiranom djecom (11 za teškoće 

u razvoju i posebne potrebe te 6 za 

potencijalno darovitu djeca) 

 podrška odgojiteljima u radu s 

identificiranom djecom (planiranje rada, 

praćenje rada i rad) 

 zrelost djece za školu (procjene odgojitelja i 

rezultati psihologijskog testiranja, s ciljem 

planiranja individualnog rada) 

logoped, 

rehabilitator, 

odgojitelji i 

treći 

odgojitelji, 

odgojitelji i 

stručni 

suradnici 

Doma 

ravnateljica 

listopad i 

svibanj 

 

kontinuitano 

 

listopad 

 

kontinuirano 

 

siječanj - 

ožujak 
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2.4 Sudjelovanje u makro i mikro organizaciji odgojno–

obrazovnog procesa 

psiholog  

 timski rad na planiranju, provedbi aktivnosti 

i vrednovanju rada s naglaskom na primjenu 

senzorne integracije u radu s djecom, u 

objektu Matoševa i u jasličkim skupinama 

 ples pisanja (skupina Bubamare) 

 timski rad na planiranju, provedbi aktivnosti 

i vrednovanju rada s djecom na području 

matematičkih kompetencija 

 zajednički dogovori vezani za problematiku 

skupine i/ili pojedinaca, te osiguravanje 

psiholoških uvjeta za optimalni razvoj djeteta 

u skupini (poslijepodnevni odmor u 

skupinama Patkice, Sovice, Maslačak, 

Suncokret i Bubamare) 

 opservacija odgojno-obrazovnog rada u 

skupinama, osvrt s odgojiteljima  

 uvid u knjige planiranja i analiza istih 

 provođenja CAP programa  

 suradnja s osnovnim školama 

 provedba programa predškole  i programa 

predškole za djecu iz Dječjeg doma Zagreb  

 suradnja s odgojiteljima i stručnim 

suradnicima Dječjeg doma Zagreb 

 

 

stručni 

suradnici, 

odgojitelji, 

ravnateljica 

 

 

 

odgojiteljice 

I. Vičić i P. 

Vrljičak 

M. Ivanović, 

djelatnici 

Doma 

 

 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

 

 

 

 

 

lipanj 

2.5 Pomoć i podrška odgojiteljima u suradnji s roditeljima psiholog  

 priprema i provođenje prvog roditeljskog 

sastanka s odgojiteljima jasličkih skupina, 

skupina s tri odgojitelja i starije skupine 

Bubamare 

 priprema i provođenje roditeljskog sastanka s 

roditeljima školaraca (3 sastanka – škola i 

CAP) 

 priprema i provođenje roditeljskog sastanka 

komunikacijskog tipa „Dijete i igra“ – 

skupina Pčelice 

 priprema odgojitelja za individualne 

razgovore s roditeljima (17) 

 timski razgovori s roditeljima djece s 

posebnim potrebama i teškoćama u razvoju 

(12) 

 edukativni sadržaji u kutićima za roditelje  

(prilagodba na jaslice i vrtić, vrijeme 

darivanja, CAP program, Radionice Rastimo 

zajedno i Klub očeva) 

 

odgojitelji 

zdravstvena 

voditeljica 

logoped 

rehabilitator 

pedagog 

ravnateljica 

 

rujan 

 

siječanj 

veljača 

 

po potrebi 

tijekom 

godine 

2.6 Stručno usavršavanje odgojitelja psiholog  
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 organizacija i provođenje edukacije 

odgojitelja – matematičke kompetencije 

djece, senzibilizacija odgojitelja za 

individualne razgovore s roditeljima djece s 

teškoćama u razvoju, priprema za školu, 

CAP program, Radionice Rastimo zajedno s 

odgojiteljima i radionica Zašto su očevi 

važni? radionica Kluba očeva s odgojiteljima 

 radni dogovori i planiranje – tromjesečno za 

rad s djecom s posebnim potrebama, 

teškoćama i darovitima; povremeno 

mjesečna planiranja 

 individualne konzultacije po područjima 

interesa 

 nabava stručne literature i upućivanje na istu 

 registratori sa stručnim i edukativim 

materijalima 

 

 

logoped, 

rehabilitator, 

pedagog 

 

 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

Načini vrednovanja i ostavreni ishodi zadaća u odnosu na odgojitelje 

Praćenjem, dokumentiranjem i evaluacijom može se zaključiti da su očekivani ishodi 

uglavnom ostvareni. Provedeni su brojni radni dogovori, planiranja, osvrti, analize, evaluacije 

i samoevaluacije, pripremljeni pisani materijali – upute, individualizirani planovi rada, pisane 

pripreme, te foto i video zapisi, obrađene su razne ankete i upitnici. 

Odgojitelji su bili kvalitetno pripremljeni za doček nove djece pa je i prilagodba kvalitetno 

provedena na što ukazuju podaci dobiveni analizom prilagdbi i anketa za roditelje vezano za 

prilagodbu djece, igraonice i prve roditeljske sastanke. Neposrednim boravkom psihologa u 

skupini tijekom prilagodbe moglo se efikasno dogovarati i planirati rad s djecom te 

savjetovati odgojitelje za zadovoljavanje potreba djece.  

Zajedničkom procjenom potreba sve djece, osobito djece s posebnim potrebama, teškoćama i 

darovitima, izradom IOOP-a, redovitim dogovorima, mjesečnim i tromjesečnim 

valorizacijama i planiranjem rada olakšano je planiranje rada, postavljanje ciljeva i zadaća te 

provedba istih. Odgojitelji u završnoj evaluaciji ističu važnost izrade IOOP-a i redovitih 

razmjena informacija, planiranja rada s trećim odgojiteljicama i pružanja podrške. 

Psihologinja je informirala odgojitelje o rezultatima testiranja djece i individualnom radu s 

djecom te savjetovala o odgojitelje o radu s pojedinom djecom u skupini. 

Provedba igraonice senzorne integracije te programa predškole u suradnji s odgojiteljima 

omogućila je neposredan uvid u napredak djeteta i zajedničko planiranje rada, ali i jačanje 

kompetecija odgojitelja po određenim područjima. Iduće godine potrebno je još raditi s 

odgojiteljima na zadovoljavanju potreba djece za poslijepodnevnim odmorom.  

CAP radionice uspješno su provedene, ali je potrebno potaknuti odgojitelje na provedbu 

aktivnosti s djecom nakon radionica.  

Roditeljski sastanci kvalitetno su pripremljeni i provedeni, osobito prvi sastanci u novim 

skupinama i sastanci na temu pripreme za školu. Potrebno je još razvijati i jačati kompetencije 

odgojitelja za provođenje komunikacijskih roditeljskih sastanaka (na ostale teme). 

Individualni razgovori s roditeljima također su kvalitetno pripremljeni i provedeni. Pojedini 

odgojitelji u velikoj su mjeri razvili kompetencije za individualne razgovore s roditeljima 

općenito pa i s roditeljima djece s posebnim potrebama i teškoćama zbog višegodišnjeg 

iskustva rada na tom području profesionalnog djelovanja. S ciljem senzibilizacije odgojitelja 

za suradnju i provođenje individualnih razgovora s roditeljima održana je radionica s temom 

„Suradnja s roditeljima djece s teškoćama“ i radionice Rastimo zajedno s odgojiteljima 

kojima je postignut cilj. Ove godine psihologinja je poticala i podržavala odgojitelje u 
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provedbi individualnih razgovora s roditeljima što je rezltiralo time da su odgojitelji održali 

individualne razgovore s 81% roditelja. Psihologinja je surađivala s odgojiteljima po pitanju 

stručnog usavršavanja odgojitelja na različite načine i tako doprinjela usvajanju novih znanja i 

vještina, te razvoju kompetencijama odgojitelja osobito na području rada s djecom s posebnim 

potrebama, teškoćama i darovitima, na području suradnje s roditeljima i matematičkih 

kompentencija. 

Detaljnije o ostvarenim ishodima zadaća u odnosu na odgojitelja vidi u poglavljima: 

- Odgojno – obrazovni rad u dijelovima:  

          Rad na bitnim zadaćama, Period prilagodbe, Program prevencije zlostavljanja 

djece – CAP program, Rad sa školarcima, Ples     pisanja u radu s djecom 

- Rad s djecom s posebnim potrebama  

3. Zadaće i aktivnosti u odnosu na RODITELJE   

3.1 Inicijalni razgovori s roditeljima prije upisa djece u jaslice 

ili vrtić (104 razgovora) 

  

 prikupljanje podataka o razvoju i navikama 

djece  

psiholog,  

rehabilitator, 

logoped, 

zdravstveni 

voditelj,  

travanj – 

lipanj 

kolovoz – 

rujan 

tijekom 

godine 

3.2 Suradnja s roditeljima u procesu prilagodbe djeteta na 

jaslice i vrtić 

odgojitelji, 

stručni 

suradnici 

 

rujan, 

listopad, 

tijekom 

godine po 

potrebi 

3.3 Psihološko savjetovalište za roditelje (143 razgovora) psiholog  

 individualni razgovori s roditeljima (53 

razgovora) 

 kontinuirana suradnja s roditeljima djece s 

posebnim potrebama, teškoćama u razvoju i 

potencijalno darovitima  

 individualni razgovori s roditeljima o zrelosti 

djeteta za školu (90 razgovora) 

rehabilitator 

logoped, 

odgojitelji 

 

 tijekom 

godine 

3.4 Sudjelovanje na roditeljskim sastancima (15 sastanaka) psiholog  

 prvi roditeljski sastanci u jasličkim 

skupinama (Sunce, Pande, Ljubičice, 

Pčelice) 

 prvi roditeljski sastanak u skupinama s tri 

odgojitelja (Bubamare) 

 Večer matematike – Matoševa, Tuškanac, 

Pavlinovićeva 

 roditeljski sastanci na temu  „Zrelost djeteta 

za školu“ i „CAP program“ (3 sastanka) 

 komunikacijski roditeljski sastanak u skupini 

Pčelice s temom „Dijete i igra“ 

 završni roditeljski sastanci u skupinama 

Leptirići i Suncokret 

 sudjelovanje na plenarnom roditeljskom 

sastanku za roditelje novoupisane djece – 

odgojitelji, 

zdravstveni 

voditelj, 

logoped,  

pedagog,  

ravnateljica, 

stručni 

suradnici 

 

rujan 

 

 

 

prosinac 

 

 

siječanj 

 

veljača 

 

svibanj  

 

 

lipanj 
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upoznavanje roditelja s procesom prilagodbe  

3.5 Provođenje radionica s roditeljima „Rastimo zajedno“  (20 

sastanaka) 

  

 Radionice Rastimo zajedno s roditeljima (11 

radionica) 

 sastanci Kluba roditelja po interesu roditelja 

(3 susreta) 

 Klub očeva Rastimo zajedno (6 radionice) 

psiholog i 

odgojiteljica 

V.  Krajačić 

logoped i 

ravnateljica 

listopad - 

prosinac, 

siječanj, 

veljača i  

ožujak 

3.6 Komunikacija s roditeljima pisanim putem 

 informacije za roditelje u kutićima roditelja – 

igraonica za roditelje na početku pedagoške 

godine, prilagodba na jaslice/vrtić, roditeljski 

sastanak za školu i CAP program, darivanje 

u vrijeme blagdana, nabava radnih listova za 

školarce, radionice s roditeljima Rastimo 

zajedno, radionice s očevima Klub očeva, 

provedba CAP programa, informacije o 

upisu u školu, posjet školi 

 izrada edukativnh letaka sa 

stručnim/psihološkim temama – Prilagodba 

djeteta na jaslice/vrtić, Kako pomoći djetetu 

u prilagodbi, Što kada vaše dijete udara ili 

grize, Slobodne aktivnosti, Vrijeme 

darivanja, Priprema djeteta za polazak u 

školu i sl. 

 upute za rad kod kuće, stručni tekstovi (npr. 

poimanje smrti kod djece predškolske dobi, 

rastava) ili popis literature za pojedina 

područja/teme 

 stručna mišljenja predškolske ustanove o 

psihofizičkom stanju djeteta za potrebe upisa 

u osnovnu školu (20 mišljenja) – na zahtjev 

roditelja 

 mišljenja na zahtjev roditelja za pojedinu 

djecu s teškoćama u razvoju u različite svrhe 

(kontrolni pregled u specijaliziranoj 

ustanovi, zahtjev za skraćivaje radnog 

vremena roditelja, komisija za 

prvostupanjsko tijelo vještačenja).  

 Potvrda o pohađanju programa predškole – 

svako dijete školskog obveznika 

 

psiholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logoped 

 

i rehabilitaor 

 

tijekom 

godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

travanj, 

svibanj 

 

po potrebi 

 

svibanj 

Načini vrednovanja i ostavreni ishodi zadaća u odnosu na roditelje 

Praćenje, dokumentiranje i evaluacija je provedena na više različitih načina: Upute za 
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inicijalni razgovor s roditeljima, vođenje razgovora, bilješke o provedenim razgovorima, 

planiranje sastanaka, zapisnici sastanaka i evaluacija istih, anketa o provedbi sastanka za 

roditelje i odgojitelje, evaluacijski upitnici, upitnici za evaluaciju učinaka programa Rastimo 

zajedno s roditeljima i programa Kluba očeva: upitnik za roditelje o odnosu roditelja prema 

maloj djeci – ispunjava se na prvoj radionici, upitnik za roditelje o odnosu roditelja prema 

maloj djeci – ispunjava se na zadnjoj radionici, upitnik za evaluaciju programa radionica 

Rastimo zajedno s roditeljima i programa radionica Klub očeva Rastimo zajedno – 

procjenjuje zadovoljstvo roditelja i korisnost radionica, povratna informacija od roditelja o 

korisnosti provedenih individualnih razgovora ili radionica. 

Svi planirani ishodi su ostvareni – kvalitetna suradnja roditelja i psihologa, odnosno vrtića. 

Dva su važna pokazatelja kvalitetne suradnje i razvijanja partnerskih odnosa vrtića i roditelja 

– to je prvenstveno činjenica da roditelji u najvećem broju slučajeva dolaze na savjetodavni 

razgovor na vlastitu inicijativu (91%), a drugo je broj ostvarenih individualnih razgovora 

(ukupno 247) i održanih radionica i roditeljskih sastanaka (35) putem kojih su roditelji razvili 

povjerenje u vrtić, jačaju svoje roditeljske kompetencije i dobivaju podršku u svom 

roditeljstvu, informiraju se o radu vrtića, te informiraju i educiraju o specifičnim segmentima 

razvoja djeteta. 
 

 
 

4. Zadaće i aktivnosti u odnosu na RAVNATELJA   

4.1 Suradnja u izradi i provođenju Godišnjeg plana i programa 

rada Vrtića te Kurikuluma vrtića 

svi stručni 

suradnici 

rujan 

 

4.2 Suradnja u izradi Godišnjeg izvješća Vrtića svi stručni 

suradnici 

lipanj 

4.3 Prijedlozi organizacije rada u skladu s potrebama djece 

        -   upisi djece i odgojne skupine, djeca s teškoćama, 

posebnim potrebama i darovita djeca 

        -   odgojno – obrazovni rad, programi, poslijepodnevni 

odmor 

svi stručni 

suradnici 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

4.4 Suradnja pri nabavi didaktike, igračaka i stručne literature svi stručni 

suradnici 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

4.5 Redovita suradnja na sastancima stručnog tima vrtića – 

jednom tjedno: 

       -    rad s djecom s teškoćama, posebnim potrebama i 

darovitom djecom 

       -    realizacija odgojno – obrazovnog rada po skupinama, 

provedba programa (predškola, igraonica  

            senzorne  integracije, ples pisanja), zadovoljavanje 

potreba djece (popodnevni odmor, boravk na zraku) 

svi stručni 

suradnici 

kontinuirano 

tijekom 

godine 
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- suradnja s roditeljima (individualni razgovori, 

roditeljski sastanci, Klub roditelja, Klub očeva) 

- stručno usavršavanje odgojitelja, stručno usavršavanje 

psihologa 

4.6 Suradnja u odnosu na društvo  

        -   planiranje i provedba suradnje s Dječjim domom 

Zagreb za program predškole  

        -   Volonterski Centar Zagreb – tečaja za odgojitelje „Rada 

na računalu - nastavak“, volonter V. Baturić   

        -   priprema i provedba modula SRC-a za rano učenje 

njemačkog jezika 

psiholog 

 

 

listopad do 

prosinac  

4.7 Suradnja u pogledu suradnje s roditeljima 

        -   roditeljski sastanci, individualni razgovori 

        -   suradnja s roditeljima djece s teškoćama u razvoju 

        -   radionice Klub očeva Rastimo zajedno 

svi stručni 

suradnici 

 

psiholog, 

logoped 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

veljača - 

ožujak 

Načini vrednovanja i ostavreni ishodi zadaća u odnosu na ravnatelja 
Tijekom godine ostvarena je uspješna suradnja s ravnateljicom vrtića po svim gore navedenim 

područjima rada putem tjednih sastanaka stručnog tima te radnih dogovora ili individualnih 

razgovora po potrebi. Redovito je zajednički planiran rad, rađeni su osvrti i analize te 

zabilješke i zapisnici o dogovorenom i provedenom.  

Radionica Klub očeva Rastimo zajedno uspješno je realizirana što je vidiljivo iz evaluacijskih 

upitnika koje su ispunjavali očevi (vidi Radionice s roditeljima). 

Kontinuiranim timskim dogovaranjima i planiranjema rada s ciljem unapređivanja kvalitete 

rada vrtića planirani ishodi su ostvareni. 

5. Zadaće i aktivnosti u odnosu na STRUČNI TIM   

5.1 Suradnja svih članova tima na planiranju i vrednovanju rada 

odgojno-obrazovnog procesa i razmjeni informacija o djeci i 

radu u skupinama, te rad na stručnom usavršavanju odgojitelja 

svi stručni 

suradnici 

ravnatelj 

kontinuirano 

tijekom 

godine – 

dnevno, 

tjedno, 

mjesečno 

5.2 Suradnja s pojedinim članovima stručnog tima   

a) pedagog: psiholog  

 izrada Godišnjeg plana i programa vrtića te 

Kurikuluma vrtića 

 praćenje zadovojavanja potreba djece, 

osobito boravak na zraku i poslijepodnevni 

odmor 

 razmjena informacija o planiranim i 

ostvarenim zadacima, radu odgojitelja, 

pojedinoj djeci i razgovorima s roditeljima 

 praćenje pedagoške dokumentacije – knjiga 

planiranja 

 suradnja u realizaciji Programa predškole za 

djecu iz Dječjeg doma Zagreb 

 plenarni roditeljski sastanak za roditelje 

novoupisane djece 

 izrada Godišnjeg izvješća vrtića i priprema 

 rujen 

 

kontinuirano 

tijekom 

godine  

 

svibanj 

lipanj 
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Odgojiteljskog vijeća na temu godišnjeg 

izvješća 

b) zdravstveni voditelj: psiholog  

 izrada Godišnjeg plana i programa vrtića te 

Kurikuluma vrtića 

 razmjena informacija o djeci s posebnim 

potrebama 

 prvi roditeljski sastanak u jasličkim 

skupinama 

 praćenje zadovoljavanja potreba djece 

 razmjena informacija o djeci nakon 

provedenih inicijalnih razgovora i upisi djece 

 plenarni roditeljski sastanak za roditelje 

novoupisane djece 

 izrada Godišnjeg izvješća vrtića 

 

 

odgojitelji 

rujan 

 

kontinuirano 

 

svibanj 

lipanj 

c) logoped: psiholog  

 izrada Godišnjeg plana i programa vrtića te 

Kurikuluma vrtića 

 rad s djecom s posebnim potrebama i 

teškoćama u razvoju 

 rad s roditeljima djece s posebnim potrebama 

i teškoćama u razvoju, upućivanje djece u 

specijalizirane ustanove radi dijagnostike 

 izrada individualizranih odgojno – 

obrazovnih planova za djecu 

 suradnja u realizaciji Programa predškole za 

djecu iz Dječjeg doma Zagreb 

 pisanje timskih mišljenja za djecu s 

posebnim potrebama i teškoćama u razvoju, 

pisanje timskih mišljenja o psihofizičkom 

stanju djeteta pri upisu u školu 

 usavršavanje odgojitelja – izrada mjesečnog 

plana usavršavanja u vrtiću 

- radionice Rastimo zajedno s 

odgojiteljima 

- radionica Kluba očeva – Zašto su 

očevi važni? 

- rad sa školarcima 

- tromjesečna planiranja za rad s 

djecom s posebnim potrebama i 

teškoćama 

- suradnja s trećim odgojiteljima 

 aktivnosti povezane s pripremom djece za 

školu, razmjena informacija o zrelosti djece 

za školu te dodatne procjene djece s 

 rujan 

 

 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svibanj 

 

lipanj i po 

potrebi  

 

tijekom 

godine 

 

lipanj 
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teškoćama u govorno – jezičnom razvoju 

 razmjena informacija o djeci nakon 

provedenih inicijalnih razgovora i upisi djece 

 ispunjavanje raznih tablica za potrebe 

nadležnih institucija 

 roditeljski sastanci  

- roditeljski sastanci „Zrelost za školu“ 

- Klub očeva 

- plenarni roditeljski sastanak za 

roditelje novoupisane djece 

 izrada Godišnjeg izvješća vrtića 

d) edukacijski rehabilitator    

 uvođenje u rad 

 izrada Godišnjeg plana i programa vrtića te 

Kurikuluma vrtića 

 planiranje rada i valorizacija rada 

 rad s djecom s posebnim potrebama i 

teškoćama u razvoju 

 razmjena informacija o razvojnim 

specifičnostima djece s posebnim potrebama 

i teškoćama u razvoju 

 izrada individualizranih odgojno – 

obrazovnih planova za djecu 

 suradnja u realizaciji Programa predškole za 

djecu iz Dječjeg doma Zagreb 

 pisanje timskih mišljenja za djecu s 

posebnim potrebama i teškoćama u razvoju 

 usavršavanje odgojitelja  

- tromjesečni radni dogovori za rad s 

djecom s posebnim potrebama i 

teškoćama 

 priprema i timsko provođenje individualnih 

razgovora s roditeljima djece s posebnim 

potrebama i teškoćama u razvoju 

 upućivanje djece u specijalizirane ustanove 

radi dijagnostike 

 inicijalni razgovori pri upisu djece u vrtić  

 razmjena informacija o djeci nakon 

provedenih inicijalnih razgovora i upisi djece 

 plenarni roditeljski sastanak za roditelje 

novoupisane djece 

 rad na Godišnjem izvješću 

 rujan / 

ožujak 

 

 

listopad 

 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

 

 

 

 

 

 

svibanj 

 

lipanj 

 

Načini vrednovanja i ostavreni ishodi zadaća u odnosu na stručni tim 

Sa svim stručnim suradnicima ostvarena je uspješna suradnja na planiranju, provođenju  i 

valoriziranju rada u odnosu na odgojno – obrazovni proces, što uključuje redovita i 

kontinuirana dogovaranja, planiranja i razmjenu informacija o djeci i radu u skupinama, te 

zajednički rad na stručnom usavršavanju odgojitelja. Timski rad na svim područjima 

djelovanja doprinio je održavanju i podizanju kvalitete komunikacije i cjelokupnog rada  čime 

su ostvareni planirani ishodi. 



268 

 

6. Zadaće i aktivnosti u odnosu na OSTALE RADNIKE   

6.1 Suradnja sa svim radnicima vrtića radi postizanja što veće 

kvalitete rada i ostvarivanja planiranih ciljeva i zadaća  

psiholog  

a) tajnica: 

 zahtjevi za prijem djece u vrtić 

 Ugovori za upis djece u vrtć, osobito za djecu s 

teškoćama 

 Ugovori za volontere 

 ostali poslovi 

  

kontinuirano 

tijekom 

godine, po 

potrebi 

b) računovodstvo 

 usklađivanje popisa djece (upisi, ispisi) 

 radni listovi 

 ostali poslovi 

 kontinuirano 

tijekom 

godine, po 

potrebi 

c) tehničko osoblje – domari, spremačice, radnici kuhinje i 

praone, ekonom 

 popravci i/ili izrada didaktike 

 priprema prostora za roditeljske sastanke 

 održavanje higijene prostora 

 ostali poslovi 

 edukacija na području komunikacije (2 grupe x 2 

radionica) 

  

kontinuirano 

tijekom 

godine, po 

potrebi 

svibanj – 

lipanj  

Načini vrednovanja i ostavreni ishodi zadaća u odnosu na ostale radnike 

Sa svim ostalim radnicima ostvarena je uspješna suradnja čime se doprinosi poboljšanju općih 

uvjeta boravka djece u vrtiću i zadovoljstvu roditelja. Psihologinja je s tehničkim osobljem 

podijeljenim u dvije grupe (prema smjenama rada) održala po dvije radionice na podizanju 

kvalitete komunikacije. Polaznici radionica bili su zadovoljni provedenim radionicama – 

osjećali su se ugodno, veselili su se radionicama i dobili su nešto za sebe. Radom na 

komunikaciji podiže se kvaliteta rada i olakšava ostvarivanje svih planiranih ciljeva i zadaća. 

7. Zadaće i aktivnosti u odnosu na DRUŠTVO   

7.1 Dječji dom Zagreb 

 planiranje programa predškole 

 provedba programa predškole    

 kontinuirana razmjena informacija 

 sastanci stručnih timova, odgojitelja i ravnatelja vrtića i 

doma (jednom mjesečno – 7 sastanaka) 

 evaluacija provedbe programa predškole 

ravnateljica 

stručni 

suradnici 

odgojiteljica 

M. Ivanovoć 

kontinuirano 

tijekom 

godine,  

po potrebi 

7.1 Povezivanje i suradnja s odgojno - obrazovnim i 

specijaliziranim ustanovama radi ostvarivanja što kvalitetnijeg 

odgojno-obrazovnog rada u vrtiću  

  

 drugi dječji vrtići – upisi/ispisi djece, 

zajednička stručna usavršavanja, Sekcija za 

razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi, 

Radionice s roditeljima „Rastimo zajedno“ i 

konferencija Rastimo zajedno, pilot projekt 

Kluba očeva Rastimo zajedno 

 osnovne škole: OŠ Pantovčak, OŠ 

Jabukovac, OŠ J. J. Strossmayera, OŠ Petra 

Zrinskog 

 Domovi zdravlja – liječnici školske medicine 

logoped 

 

stručni 

suradnici 

navedenih 

ustanova 

 

 

 

volonter 

 

 

 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

po potrebi 
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 specijalističke ustanove za rad s djecom s 

teškoćama u razvoju: Poliklinika SUVAG, 

Specijalna bolnica za zaštitu djece s 

neurorazvojnim i motoričkim smetnjama 

Goljak, Klinika za dječje bolesti Zagreb 

„Klaićeva“, Poliklinika za zaštitu djece grada 

Zagreba, Psihološki centar Sever, Centar za 

socijalnu skrb Novi Zagreb 

 Hrvatsko psihološko društvo, Hrvatska 

psihološka komora, Društvo za psihološku 

pomoć 

 Volonterski centar Zagreb 

Načini vrednovanja i ostvareni ishodi zadaća u odnosu na društvo 

S Dječjim domom Zagreb uspostavljena je uspješna suradnja. Tijekom godine kontinuirano i 

po potrebi su se razmjenjivale informacije, a održano je i sedam službnenih sastanaka na 

kojima se planirao i valorizirao rad programa predškole. Zavšna evaluacija programa 

pokazala je da je program u cijelosti uspješno realiziran ali da postoji potreba za dodatnim 

radom na podizanju kvalitete programa (npr. povezivanje Doma i vrtića – posjete Domu, 

iduće godine ponoviti senzibilizacijski roditeljski sastanak, osmisliti mini projekte i sl.).    

S osnivnim školama je već godinama uspostavljena uspješna suradnja. Ove godine su se u 

suradnju uključile još OŠ J. J. Strossmayera i OŠ Petra Zrinskog. Psihologinja je dio 

autorskog i projektnog tim radionica Kluba očeva Rastimo zajedno što je bila prilika za 

povezivanje osam vrtića iz RH koji su sudjelovali u pilot projektu (vidi Radionice s 

roditeljima). Prije početka provedbe projekta psihologinja je održala prvi susret voditeljica u 

projektu, a na 9. Konferenciji Rastimo zajedno sudjelovala je i u valorizaciji projekta. Izrazito 

uspješna suradnja ostvarena je s volonterom angažiranim preko Volonterskog centra Zagreb 

(vidi Stručno usavršavanje). Dakle, na svim navedenim društvenim razinama uspostavljena je 

kvalitetna suradnja i komunikacija te su planirani ishodi ostvareni. 

8. OSTALE zadaće i aktivnosti psiholog  

8.1 Kontinuirano uključivanje u edukacije, praćenje stručne 

literature, prenošenje informacija sustručnjacima i odgojiteljima 

u vrtiću 

  

a) stručno usavršavanje u vrtiću 

- 29. i 30. 10. 2018. Poremećaji iz spektra autizma, Vanja 

Baketa Tomazetić, edukacijska rehabilitatorica 

- 6. i 7. 11. 2018. Montessori pedagogija, Carmen 

Gorički, montessori odgojitelj 

- 20. 11. 2018.  Stres i deset razloga zbog kojih se morate 

javiti liječniku, Irena Ban, bacc. med. techn. 

            Martina  Prelčec, bacc. med. techn., vanjske suradnice  

- 27. i 28. 11. 2018. Rast i razvoj djece od nula do tri 

godine, Carmen Gorički, montessori odgojitelj 

- 30. i 31. 1. 2019. Poticanje razvoja matematike, Carmen 

Gorički, montessori odgojitelj 

- 28. 2. 2019. Poticanje razvoja govora, Carmen Gorički, 

montessori odgojitelj 

- 23. i 24. 4. 2019. Oštećenje vida, Ivana Runje, 

eduakcijska rehabilitatorica 

- Stručno razvojni centar za rano učenje njemačkog jezika 

(3 modula – 3. 10. 2018., 7. 2. 2019. i 2. 5. 2019.) 

 

stručni 

suradnici i 

ravmateljca 

kontinuirano 

tijekom 

godine 



270 

 

- Odgojiteljsko vijeće: Samorefleksija odgojitelja: 

zahtijevno dijete kao osobno „zrcalo“, rad odgojitelja na 

promjeni uvjerenja i ponašanja 1. dio, S. Bašić, 4. 4. 

2019. 

- Odgojiteljsko vijeće: Samorefleksija odgojitelja: 

zahtijevno dijete kao osobno „zrcalo“, rad odgojitelja na 

promjeni uvjerenja i ponašanja 2. dio, S. Bašić, 9. 5. 

2019. 
 

b) stručno usavršavanje izvan vrtića 

- 26. godišnja konferencija psihologa „Kvaliteta života 

kroz živorni vijek: izazovi i preporuke“, znanstveno 

stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Sveti 

Martin na Muri 8. – 10. 11. 2019., aktivno sudjelovanje: 

 M. Jeić, R. Milanković Belas: “ Ja i roditelji 

djece s teškoćama u razvoju“, radionica 

- Tim za plavu podršku očinstvu, DV Viškovo, Viškovo 

21. 11. 2018. 

- sastanci Sekcije za razvojnu psihologiju rane i 

predškolske dobi  

 Mogućnost poticanja emocionalne 

kompetentnosti djece u vrtiću i školi (SMILE 

projekt), Z. Dumrman Marjanović i Izlaganja na 

temu darovitosti, DV Jarun, 27. 11. 2108.: 

 Predstavljanje priručnika udruge Adopta: To – to 

– tolerancija, vodič o poučavanju prihvaćanja 

različitosti kod djece predškolske dobi, DV 

Radost, 15. 3. 2019. 

 „Suradnjom do mreže rane intervencije u 

djetinjstvu – Poremećaj iz spektra autizma u 

ranoj dobi“ Radionica o tražilici raniKLIK, 

HURID u suradnji sa Sekcijom za razvojnu 

psihologiju rane i predškolske dobi i Sekcijom 

za psihologiju razvojnih teškoća i invaliditeta u 

okviru 12. Tjedan psihologije u Hrvatskoj, 22. 2. 

2019. 

- 12. Tjedan psihologije u Hrvatskoj: M. Jeić, R. 

Milanković Belas i S. Pribela Hodap: “Ja i roditelji 

djece s teškoćama – senzibilaiacija prema roditeljima 

djece s teškoćama“, radionica, Čakovec, 16. 2. 2019. 

- 9. godišnja konferencija voditelja i voditeljica radionica 

s roditeljima „Rastimo zajedno“ i „Rastimo zajedno 

plus“, tema „Širenje stručne podrške roditeljima i djeci 

– Rastemo dalje“, Čakovec 29. – 30. 3. 2019., aktivno 

sudjelovanje 

 R. Milanković Belas, N. Pećnik: Evaluacija 

ishoda provedbe pilot projketa Kluba očeva, 

 S. Pribela-Hodap, T. Erceg, R. Milanković Belas 

i G. Mišćenić: Supervizija s voditeljima pilot 

projekta Klub očeva 
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- Zaštita osobnih podataka djece od strane pružatelja 

usluga u području rane intervencije u djetinjstvu“,  

HURID, Tribina Grada Zageba, 31. 5. 2019.  

c) redovito praćenje stručne literature 

d) prenošenje informacija sustručnjacima i odgojiteljima 

8.2 Vođenje dokumentacije:   

 planiranje rada i dnevne zabilješke psihologa 

 psihološka dokumentacija o djeci 

 zapisnici radnih dogovora, radionica, aktiva 

 zapisnici roditeljskih sastanaka 

 bilješke o individualnim razgovorima s 

roditeljima 

 bilješke o individualnim konzultacijama s 

odgojiteljima 

 matična knjiga djece 

 dnevno 

 

kontinuirano 

tijekom 

godine 

 

po potrebi  

Načini vrednovanja i ostavreni ishodi zadaća u odnosu na ostale zadaće i aktivnosti 

Redovito su vođeni zapisnici, bilješke, dnevnik rada, program stručnog usavršavanja, 

psihološki dosjei djece i matična knjiga djece. Kontinuirano stručno usavršavanje i prijenos 

informacija sustručnjacima te aktivno sudjelovanje na stručnim skupovima doprinijelo je 

unaprijeđivanju rada s djecom, odgojiteljima, sustručnjacima, ravnateljicom i roditeljima. Na 

taj način planirani ishodi su ostvareni. 
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Izvješće o radu logopeda 

 

ZADAĆE, SADRŽAJI, AKTIVNOSTI SURADNICI VRIJEME  

PROVEDBE 

 

Ostvarene zadaće i aktivnosti u odnosu na DIJETE: 

 

1. Otkrivanje i dijagnostika djece s govorno-jezičnim 

poremećajima 

 

 inicijalni razgovor prilikom upisa u vrtić 

 trijažno ispitivanje razvoja komunikacije i govorno-

jezičnog razvoja te utvrđivanje vrste i stupnja teškoće (na 

početku pedagoške godine) 

 ispitivanje predčitačkih vještina kod djece školskih 

obveznika 

 evidencija djece s teškoćama u razvoju komunikacije,  

govorno-jezičnom razvoju i teškoćama u razvoju 

predčitačkih vještina 

upućivanje na dodatne preglede u specijalizirane ustanove 

(Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, 

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet) 

 

2. Pripreme za ostvarivanje programa neposrednog rada 

 

 utvrđivanje prioriteta u rehabilitaciji djece s obzirom na 

dob djece i stupanj teškoće 

 određivanje vrste i čestine izvođenja logopedskih vježbi 

 upućivanje na dodatni tretman (Poliklinika za 

rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Bolnica sestara 

milosrdnica, Bolnica za dječje bolesti Klaićeva, Bolnica 

sv. Duh, Centar za rehabilitaciju ERF – a, privatni 

logopedski kabineti) 

 organizacija terapijskog rada u vrtiću 

 priprema materijala za terapijski rad 

 izrada individualiziranih planova i programa  

 

 

3. Ostvarivanje rehabilitacijskih planova i programa 

neposrednog rada za djecu  s teškoćama u razvoju 

komunikacije i govorno-jezičnom razvoju kroz individualni i 

grupni terapijski rad: 

 

 rad s djecom s teškoćama u razvoju komunikacije 

 rad s djecom s usporenim govorno – jezičnim razvojem 

 rad s djecom s poremećajima ritma i tempa govora 

 rad s djecom s teškoćama u izgovoru glasova 

 rad s djecom s teškoćama jezičnog razumijevanja i 

izražavanja 

 

 

 

 

Ravnatelj 

Roditelji 

Odgojitelji 

Psiholog 

Edukacijski 

rehabilitator 

Pedagog  

Zdravstveni 

voditelj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svibanj 2019. 

Rujan, 

listopad 

2019. 

Veljača – 

travanj 2020. 

 

Tijekom 

cijele 

pedagoške 

godine 

 

 

Rujan, 

listopad 

2019. 

  

 

Tijekom 

cijele 

pedagoške 

godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom 

cijele 

pedagoške 

godine 
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 rad sa školskim obveznicima na poticanju razvoja 

predčitačkih vještina 

 

4. Praćenje djece s teškoćama u govorno-jezičnom razvoju: 

 

 izrada i vođenje dosjea za djecu 

 dnevnik rada 

 evidencija o djeci na razini vrtića, odgojne skupine i 

individualno 

 

5. Praćenje i procjena napretka rada: 

 

 praćenje napretka djece koja su obuhvaćena terapijom u 

vrtiću 

 prikupljanje podataka o djeci koja su obuhvaćena 

terapijom izvan vrtića i praćenje napretka 

 

6. Praćenje govorno-jezičnog razvoja djece od jasličke do 

predkolske dobi  

 

 izrada kriterija za praćenje - razvojne liste, upute 

odgojiteljima za procjenu govorno - jezičnog razvoja 

djece 

 obrada prikupljenih podataka 

 praćenje govorno - jezičnog razvoja  opservacijom djece u 

skupinama 

Tijekom 

cijele 

pedagoške 

godine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom 

cijele 

pedagoške 

godine 

 

 

 

 

 

Vrednovanje i ishodi postignutih zadaća u odnosu na dijete: 
Tijekom cijele pedagoške godine, od inicijalnih razgovora za upis, zatim tijekom trijaže i boravka u 

skupinama, identificirana su djeca s teškoćama u razvoju komunikacije, govora i jezika. 

Identifikacija je provođena u suradnji s roditeljima i odgojiteljima, te po potrebi sa psihologom.  

 
 

Najveći broj djece ima teškoće u izgovoru glasova - 50, jezične teškoće su otkrivene kod 4 djece, 

50 

4 

10 

5 

7 
9 

0 

Broj djece s teškoćama u razvoju komunikacije, govora i jezika 

teškoće izgovora 

poremećaj jezičnog 

razumijevanja i 

izražavanja 
usporeni govorno - jezični 

razvoj 

poremećaji u razvoju 

komunikacije 

poremećaji ritma i tečnosti 

kombinirane teškoće 
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usporeni govorno – jezični razvoj ima 10 djece, 7 djece ima poremećaj tečnosti govora (5 mucanje, 2 

brzopletost), 5 djece ima poremećaj u razvoju komunikacije, a 9 djece ima kombinaciju više govorno 

– jezičnih i komunikacijskih teškoća. Dijagnostički postupci koji su se provodili su bili: opservacija 

djeteta u skupini i kabinetu logopeda, spontani razgovor s djetetom, Test artikulacije Vuletić, test 

morfologije, TROG II –za ispitivanje razumijevanja gramatike, imenovanje, opis slike.  

Neka djeca su bila uključena u praćenje logopeda, a neka u logopedski tretman – vidi poglavlje Rad s 

djecom s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju.  U radu s djecom korišteni su različiti 

materijali: slikovni materijal, flash cards, slikopriče, ICT – AAC aplikacije (Glaskalica, 

Komunikator, Pamtilica, Slovarica, Prepoznaj pojmove, Matematička igraonica). Za svako dijete je 

vođena dokumentacija – individualni program rada, dnevnik rada i dosjei. Neka djeca su uključena u 

tretman i izvan vrtića u specijaliziranim ustanovama ili privatnim logopedskim kabinetima. Djeca 

koja sljedeće godine neće polaziti vrtić jer kreću u školu ili se ispisuju iz drugih razloga, a logopedski 

tretman je i dalje potreban, nastavit će sa vježbama izvan ustanove prema preporuci logopeda. Za 

školske obveznike je u suradnji sa psihologom napisano mišljenje o zrelosti za školu. 

 

 

 

Zadaće i aktivnosti u odnosu na ODGOJITELJE 

 

 informiranje o osobitostima razvoja svakog pojedinog 

novoupisanog djeteta, posebno djeteta s teškoćama u 

razvoju 

 upoznavanje odgojitelja s rezultatima trijažnog 

ispitivanja i dijagnostičkih postupaka koje je logoped 

proveo u cilju otkrivanja djece s teškoćama u govorno - 

jezičnom razvoju i razvoju komunikacije, davanje 

podataka o djetetovom govornom statusu i eventualne 

upute o postupcima prema djetetu 

 pojašnjenje osnovnih karakteristika govornih poremećaja 

s poželjnim interaktivnim odnosima u odgojnoj skupini 

 pomoć u planiranju rada s djecom koja su školski 

obveznici u cilju prevencije kasnijih teškoća u usvajanju 

čitanja i pisanja 

 izrada pisanih stručnih naputaka o pojedinim problemima 

na području govorno - jezičnog razvoja 

 upućivanje na stručnu literaturu iz područja govorno - 

jezičnog razvoja i razvoja komunikacije 

 suradnja u vođenju pedagoške dokumentacije 

 aktivi planiranja – ove godine to je bio rad na poticanju 

razvoja kompetencije Komunikacija na materinskom 

jeziku (vidi poglavlje Odgojno – obrazovni rad) 

 vođenje radionica Rastimo zajedno s odgojiteljima 

 Radionica s odgojiteljima u okviru Kluba očeva 

 

 

 

 

 

Ravnatelj 

Odgojitelji 

Psiholog 

Edukacijski 

rehabilitator 

Zdravstveni 

voditelj 

Pedagog 

 

 

 

 

Rujan 2019. 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške 

godine 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške 

godine 

 

 

Vrednovanje i ishodi postignutih zadaća u odnosu na odgojitelje: 
Tijekom pedagoške godine ostvarena je uspješna suradnja s odgojiteljima na svim područjima. Na 

početku pedagoške godine,  odgojitelji su dobili informacije o govorno – jezičnom statusu svakog 

novoupisanog djeteta. U periodu prilagodbe logopedinja je boravila u skupinama pomažući u 

prilagodbi djece. Tijekom  cijele pedagoške godine, boraveći u skupinama logopedinja je u suradnji s 
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odgojiteljima identificirala djecu rizičnu za nastanak komunikacijskih i govorno – jezičnih teškoća i 

onu koja imaju navedene teškoće.  

Nakon provedenih dijagnostičkih postupaka, logopedinja je izvijestila odgojitelje o rezultatima 

ispitivanja. Također, savjetovala je odgojitelje o postupcima u skupini i materijalu koji mogu koristiti 

u radu. Po potrebi je s odgojiteljima planirala provođenje individualnih razgovora s roditeljima djece 

s teškoćama u razvoju komunikacije, govora i jezika, te je na nekim razgovorima bila prisutna. 

Na sastancima planiranja (u suradnji s pedagogom i psihologom) planirale su se aktivnosti za rad na 

razvoju kompetencije komunikacija na materinskom jeziku.  

 

Zadaće i aktivnosti u odnosu na RODITELJE 

 

1. U odnosu na sve roditelje: 

 inicijalni intervjui prilikom upisa u vrtić  

 savjetodavni rad  

 vođenje Kluba očeva 

 sudjelovanje na roditeljskim sastancima: 

- plenarni roditeljski sastanak 

- roditeljski sastanak u skupinama djece školskih obveznika 

- roditeljski sastanci u skupinama  za rano učenje njemačkog i 

engleskog jezika  

 roditeljski sastanci u ostalim skupinama prema potrebi i 

interesu roditelja za pojedine teme: 

20. 9. 2018. Prvi roditeljski sastanak u skupini za rano učenje 

njemačkog jezika (Zvjezdice) 

15. 1. 2019.  Roditeljski sastanak s temom Zrelost za školu 

(Runolist, Cvjetići, Zvjezdice) 

16. 1. 2019.  Roditeljski sastanak s temom Zrelost za školu 

(Bubamare, Jabuka, Ježići) 

17. 1. 2019.  Roditeljski sastanak s temom Zrelost za školu 

(Patkice, Suncokret) 

16. 4. 2019. Roditeljski sastanak s temom „Govorno-jezični razvoj 

djece predškolske dobi“ (Pčelice) 

27. 5. 2019. Roditeljski sastanak – prikaz rada na projektu za 

poticanje kompetencije Komunikacija na materinskom jeziku 

(Sunce) 

3. 6. 2019. Završne svečanosti u skupinama Pande i Ptičice 

11. 6. 2019. Plenarni roditeljski sastanak za roditelje novoupisane 

djece 

2. U odnosu na roditelje djece s teškoćama u razvoju komunikacije, 

govorno-jezičnom razvoju i razvoju predčitačkih vještina 

 upoznavanje roditelja s vrstom i stupnjem teškoće, nužnosti 

rehabilitacije, mogućnosti i načinu uklanjanja teškoća, 

eventualnim posljedicama na razvoj djeteta u cjelini 

 organizacija logopedskih vježbi i načina komunikacije s 

roditeljima 

 savjetodavni rad s roditeljima u cilju uključivanja roditelja 

kao čimbenika terapijskog procesa 

 izrada stručnih pisanih naputaka za roditelje 

-  

 

 

Ravnatelj 

Roditelji 

Odgojitelji 

Psiholog 

Edukacijsk

i 

rehabilitat

or 

Pedagog 

Zdravstven

i voditelj 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške 

godine 

 

veljača – ožujak 

2019. 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške 

godine 
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Vrednovanje i ishodi postignutih zadaća u odnosu na roditelje: 

 

Tijekom pedagoške godine ostvarena je kontinuirana suradnja s roditeljima na svim područjima. Na 

inicijalnim razgovorima razmijenjene su informacije o djetetu: anamnestički podaci bitni za razvoj 

komunikacije, govora i jezika. Tijekom inicijalnih razgovora su otkrivena neka djeca rizična za 

nastanak govorno – jezičnik teškoća ili te teškoće već imaju. Neki roditelji su upućeni na 

dijgnostičke postupke u specijalizirane ustanove. Također, na inicijalnim razgovorima su neki 

roditelji savjetovani u vezi postupaka kod kuće. 

Tijekom pedagoške godine roditelji djece s teškoćama u razvoju komunikacije, govora i jezika su 

prema preporuci i savjetima logopeda provodili vježbe kod kuće. 

Suradnja se odvijala putem individualnih razgovora, roditeljskih sastanaka i Kluba očeva. Tijekom 

pedagoke godine provedeno je 106 inicijalnih razgovora za upis i 42 individualna razgovora s 

roditeljima (samostalno ili u suradnji s odgojiteljima, psihologom i edukacijskim rehabilitatorom). U 

suradnji s odgojiteljima i psihologom provedena su 3 roditeljska sastanka na temu Zrelost za školu, a 

u suradnji s ravnateljicom, pedagogom, psihologom i zdravstvenim voditeljem održan je plenarni 

roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece. U jednoj skupini održan je roditeljski sastanak na 

temu „govorno – jezični razvoj djece predškolske dobi“, u jasličkoj skupini je bio sastanak na kojem 

je prikazan rad u ovoj pedagoškoj godini, a u dvije skupine je logopedinja prisustvovala završnom 

roditeljskom sastanku.U suradnji s ravnateljicom i psihologinjom provedeno je 6  radionica Kluba 

roditelja – vidi poglavlje Suradnja s roditeljima. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zadaće i aktivnosti u odnosu na RAVNATELJA 

 

 suradnja pri izradi Godišnjeg plana i programa rada 

vrtića 

 suradnja pri izradi kurikuluma 

 suradnja pri izradi Godišnjeg izvješća vrtića 

 suradnja prilikom Komisije za upis djece 

 suradnja pri organizaciji rada vrtića u skladu s 

potrebama djece 

 

 

Ravnatelj 

Roditelji 

Odgojitelji 

Psiholog 

Edukacijski 

rehabilitator 

Pedagog 

 

 

Lipanj 2019. 

Rujan 2019. 

 

 

 

 

Tijekom cijele 

Suradnja s roditeljima 

inicijalni razgovori za upis 

individualni razgovori 

roditeljski sastanci 

Klub očeva 
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 suradnja u provođenju programa vrtića kao Stručno 

razvojnog centra za rano učenje njemačkog jezika 

 suradnja prilikom pripreme i provođenja individualnih 

konzultacija s roditeljima te plenarnog sastanka 

 razmjena informacija o pojedinoj djeci 

 suradnja prilikom provođenja radionica Kluba očeva 

Zdravstveni 

voditelj 

pedagoške 

godine 

 

 

 

Veljača – 

ožujak 2019. 

 

Vrednovanje i ishodi postignutih zadaća u odnosu na ravnatelja:  

 

Tijekom pedagoške godine ostvarena je uspješna suradnja s ravnateljem na svim područjima. 

Suradnja se odvijala prilikom rada Komisije za upis kada se  odlučivalo o primljenoj odnosno 

neprimljenoj djeci te rasporedu djece po skupinama. Na početku pedagoške godine suradnja je 

ostvarena prilikom izrade Godišnjeg plana i programa vrtića. Dogovorene su bitne zadaće i 

tijek provođenja. Tijekom pedagoške godine na sastancima ravnatelja i članova stručnog tima 

koji su se odvijali jedanput tjedno izvještavalo se o ostvarenim zadaćama u proteklom 

razdoblju te planu provođenja aktivnosti u sljedećem razdoblju. Na sastancima se izvještavalo 

o radu s djecom i razgovorima s roditeljima te o suradnji s odgojiteljima. 

Suradnja je ostavrena prilikom vođenja radionica Kluba očeva – vidi poglavlje Suradnja s 

roditeljima. 

Ove godine je održana edukacija Stručno razvojnog centra za rano učenje njemačkog jezika 

pri čemu je ostvarena uspješna suradnja s ravnateljicom prilikom organizacije i provođenja 

edukacije – vidi poglavlje o Radu SRC – a. 

 

 

 

Zadaće i aktivnosti u odnosu na STRUČNI TIM  

 

1. Suradnja sa psihologom: 

 provođenje inicijalnih intervjua pri upisu djece u vrtić 

 izrada Godišnjeg plana i programa 

 izrada kurikuluma 

 informiranje odgojitelja o specifičnostima svakog 

novoupisanog djeteta 

 praćenje djece s posebnim potrebama, naročito djece s 

govorno-jezičnim poremećajima 

 pripremanje i provođenje individualnih razgovora s 

roditeljima 

 pripremanje i provođenje internih stručnih aktiva 

 zajednički roditeljski sastanak (Zrelost djeteta za školu i 

CAP program) 

 pripremanje i vođenje Kluba očeva  

 suradnja u provođenju programa vrtića kao Stručno 

razvojnog centra za rano učenje njemačkog jezika 

 

2. Suradnja s edukacijskim rehabilitatorom 

 izrada Godišnjeg izvješća o radu vrtića 

 provođenje inicijalnih intervjua pri upisu djece u vrtić 

 razmjena informacija o djeci s teškoćama u razvoju i 

 

 

 

 

Ravnatelj 

Roditelji 

Odgojitelji 

Psiholog 

Edujkacijski 

rehabilitator 

Pedagog 

Zdravstveni 

voditelj 

 

 

 

 

 

Lipanj 2019. 

 

Rujan 2019. 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške 

godine 

 

 

 

 

 

Lipanj 2019. 

Rujan 2019. 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške 

godine 
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posebnim potrebama 

 Planiranje rada s djecom s TUR i PP 

 Planiranje i provođenje individualnih razgovora s 

roditeljima djece s TUR i PP 

 

 

3. Suradnja s pedagogom: 

 izrada Godišnjeg plana i programa rada vrtića 

 izrada kurikuluma 

 izrada Godišnjeg izvješća o radu vrtića 

 zajedničko planiranje i provođenje internih stručnih aktiva 

 suradnja u provođenju programa vrtića kao Stručno 

razvojnog centra za rano učenje njemačkog jezika 

 

 

 

4. Suradnja sa zdravstvenim voditeljem 

 provođenje inicijalnih intervjua pri upisu djece u vrtić 

 razmjena informacija o posebnim zdravstvenim potrebama 

djece 

 izrada Godišnjeg plana i programa rada vrtića 

 izrada kurikuluma 

 izrada Godišnjeg izvješća o radu vrtića 

 

 

 

Lipanj 2019. 

Rujan 2019. 

 

Tijekom cijele 

pedagoške 

godine 

 

 

Lipanj 2019. 

Rujan 2019. 

 

 

Tijekom cijele 

pedagoške 

godine 

 

 

 

 

Vrednovanje i ishodi postignutih zadaća u odnosu na članove stručnog tima:  

Ostvarena je uspješna suradnja sa svim članovima stručnog tima. 

Suradnja je ostavrena prilikom inicijalnih razgovora za upis – razmjenom informacija o djeci 

te prilikom rada Komisije za upis kada se odlučivalo o primljenoj odnosno neprimljenoj djeci i 

raporedu djece po skupinama. Također, članovi stručnog tima su surađivali prilikom izrade 

Godišnjeg izvijeća i Plana i programa ustanove, dogovarajući se o bitnim zadaćama i načinu i 

tijeku provođenja. Sa svim članovima stručnog tima su se redovito izmjenjivale informacije o 

djeci i planirao se rad.  

Sa psihologom je prije početka pedagoške godine suradnja ostvarena prilikom davanja 

informacija odgojiteljima o novoupisanoj djeci. Također, na prijedlog psihologa logoped je 

dodatno proveo testiranje djece za školu. Logoped i psiholog su zajedno održali roditeljske 

sastanke na temu Zrelost za školu i CAP program. Logoped, psiholog i edukacijski 

rehabilitator  su održali nekoliko individualnih razgovora s roditeljima djece s posebnim 

potrebama i tekoćama u razvoju. Ove pedagoške godine su ravnateljica, psiholog i logoped su 

provodili Klub očeva. 

S pedagogom je suradnja ostvarena na sastancima planiranja te prilikom organizacije 

edukacije SRC – a. 

Sa zdravstvenim voditeljem su se redovito izmjenjivale informacije o djeci. 

Edukacijski rehabilitator je počeo raditi u ožujku 2019. Suradnja se odvijala prilikom 

razmjene informacija o djeci s posebnim potrebama i tekoćama u razvoju, inicijalnim 

rzgovorima za upis te individualnim razgovorima s roditeljima.  

 

Zadaće i aktivnosti u odnosu na 

DRUŠTVO 

 

Suradnja s odgojno-obrazovnim i 

  

 

Tijekom cijele pedagoške godine 
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specijaliziranim ustanovama radi 

ostvarivanja što kvalitetnijeg odgojno-

obrazovnog rada u vrtiću: 

 suradnja s drugim vrtićima – 

razmjena informacija prilikom 

prijelaza djece  

 suradnja s osnovnim školama u koje 

će biti upisana djeca iz našeg vrtića – 

razmjena informacija o djeci 

školskim obveznicima 

 suradnja sa Savjetovalištem 

edukacijsko-rehabilitacijskog 

fakulteta – upućivanje na dodatne 

dijagnostičke preglede djece s 

teškoćama u socijalnoj komunikaciji 

 suradnja s Edukacijsko – 

rehabilitacijskim fakultetom – 

provođenje logopedske prakse 

 suradnja s Hrvatskim logopedskim 

društvom – stručna usavršavanja 

 suradnja s Poliklinikom SUVAG – 

upućivanje na dodatne dijagnostičke 

preglede i/ili tretman 

 suradnja s privatnim logopedskim 

kabinetima – upućivanje na dodatni 

logopedski tretman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prosinac 2018. 

 

 

 

 

Tijekom cijele pedagoške godine 

 

 

Vrednovanje i ishodi postignutih zadaća u odnosu na društvo:  

Ostvarena je uspješna suradnja sa specijaliziranim ustanovama u koje je logoped uputio roditelje na 

dodatnu obradu za djecu s većim govorno – jezičnim teškoćama. Najveći broj djece upućen je na 

obradu u Polikliniku SUVAG. Djeca kod koje je utvrđena sumnja na teškoće u razvoju komunikacije 

upućena su na dodatnu procjenu na Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet. Neki roditelji su zbog 

dugog čekanja na logopedski tretman na vježbe otišli u privatne logopedske kabinete. 

Ove pedagoške godine je održana logopedska praksa u okviru kolegija Logopedska praksa na 

Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u prosincu 2018. Na praksi su bile dvije studentice prve 

godine diplomskog studija logopedije. Studentice su bile na praksi svaki radni dan u trajanju 

prosječno pet i pol sati. Na početku su se upoznale s načinom rada u vrtiću, djelatnicima (ravnatelj, 

članovi stručnog tima, odgojitelji) te poslovima logopeda. Prvih nekoliko sati su provele u 

hospitiranju a zatim se uključivale u neposredni rad s djecom. Prisustvovale su dijagnostičkim 

postupcima (procjeni komunikacije, ispitivanju izgovora, jezičnog razumijevanja i izražavanja, 

ispitivanje testom Trog-2:HR). Upoznale su se s načinom vođenja dokumentacije (dnevnik rada, 

dosjei, tjedni plan rada). Na uvid su dobile nalaze iz specijaliziranih ustanova za onu djecu koja ga 

imaju. Za ostalu djecu upoznate su s nalazom i mišljenjem vrtićkog logopeda. Samostalno su radile s 

djecom s teškoćama artikulacije, fonološkim poremećajem, posebnim jezičnim teškoćama, 

teškoćama socijalne komunikacije, te usporenim govorno – jezičnim razvojem. Studentice su  u 

komunikaciji s djecom bile tople i otvorene, prepoznavale su  i uvažavale njihove potrebe. Djeca su 

ih brzo prihvatila i veselila se radu. U radu su pokazale zainteresiranost i inicijativu. Praksa je 

uspješno provedena. 
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Iz evaluacije prakse: 

1. Smatrate li da je ustanova u kojoj ste boravili korisna za logopedsku praksu? 

DA   NE 

Obrazložite:  

Smatram da je Vrtić Tatjane Marinić ustanova koja je izuzetno korisna za 

 logopedsku praksu. Posjeduje stručni tim koji pokazuje kompetentnost i suradnju. Stručni  

tim i odgajatelji kontinuirano prisustvuju stručnim aktivima te se obrazuju. Svi zaposlenici 

vrtića srdačno dočekuju studente koji odrađuju praksu, volontere, studente na stažiranju te im 

stvaraju ugodnu atmosferu. Način rada je strukturiran i odlično prihvaćen  

od strane njihovih korisnika, djece.  

 

2. Procijenite osobine vašeg mentora:   

a) pristupačnost    vrlo dobra    dobra  nedovoljna 

b) jasnoća objašnjavanja  vrlo dobra    dobra  nedovoljna 

c) primjenljivost dobivenih       

znanja    vrlo dobra    dobra  nedovoljna 

d) potiče studenta 

      na samostalan rad   vrlo dobra    dobra  nedovoljna 

e) suradnja sa studentom 

      tijekom izrade    vrlo dobra    dobra  nedovoljna 

      pripremnoga rada 

f) opći dojam    vrlo dobra    dobra  nedovoljna 

 

3. Koliki udio sati prakse ste proveli u direktnom, superviziranom radu s 

djetetom/klijentom? 

 

Manje od 25 % 25 % - 50 % 50% - 75 % više od 75 % 

Stručno usavršavanje 

 

 uključivanje u grupne oblike stručnog 

usavršavanja u organizaciji Agencije 

za odgoj i obrazovanje  

 uključivanje u grupne oblike stručnog 

usavršavanja unutar vrtića 

 sudjelovanje u radu Sekcije 

predškolskih logopeda i Hrvatskog 

logopedskog društva  

 praćenje stručne literature 

 

  

 

 

 

 

Tijekom cijele pedagoške godine 

 

 

 

 

Vrednovanje i ishodi postignutih zadaća u odnosu na stručno usavravanje:  

Logoped se redovito stručno usavršavao tijekom pedagoške godine sudjelujući u svim oblicima 

stručnog usavršavanja što je unaprijedilo rad – vidi poglavlje Stručno usavršavanje. 

ADMINISTRATIVNI poslovi: 

 

 vođenje dnevnika rada (svakodnevna 

evidencija o radu s djecom, suradnji s 

roditeljima, odgojiteljima, 

ravnateljicom, članovima stručnog 

tima i vanjskim suradnicima) 

 vođenje dosjea djece s teškoćama u 

  

 

 

 

 

 

Tijekom cijele pedagoške godine 
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govorno-jezičnom razvoju 

 ažuriranje podataka u e – matici 

 pisanje zapisnika sa radionica i 

stručnih aktiva 

 

Suradnja s tajništvom i računovodstvom 

 razmjena općih informacija o djeci 

prilikom predaje zahtjeva za upis 

djece 

 koordinacija prilikom unosa podataka 

u e – maticu 

 

 

 

 

 

 

 

Tijekom cijele pedagoške godine 

 

Vrednovanje postignutih zadaća u odnosu na administrativne poslove i suradnju s tajništvom i 

računovodstvom:  

Logopedinja je administratorica Pedagoškog modula u e – matici te je kontinuirano tijekom 

pedagoške godine ažurirala podatke o djeci (upisi/ispisi, podaci o zahtjevima i osobni podaci djece i 

članova kućanstva; svakodnevna evidencija prisutnosti djece). Vodila je dosjee djece i dnevnik rada 

te pisla zapisnike s radionica i stručnih aktiva.  

Suradnja s djelatnicima tajništva i računovodstva je ostvarena prilikom razmjene informacija o djeci 

u vezi upisa/ispisa i dnevne evidencije te sastavljanja ugovora za djecu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



282 

 

Izvješće o radu edukacijskog rehabilitatora 

 

Rad edukacijskog rehabilitatora u razdoblju od rujna do polovine siječnja obavljala je Vanja 

Baketa Tomazetić, mag.rehab.educ. Nakon prekida radnog odnosa s kolegicom radno mjesto 

edukacijskog rehabilitatora nije bilo popunjeno sve do ožujka, kada na radno mjesto dolazi 

Ivana Runje, mag.rehab.educ (pripravnica). 

 

Zadaće i aktivnosti Nositelji i 

suradnici 

Vrijeme 

provedbe 

1. Zadaće i aktivnosti u odnosu na DIJETE   

1.1. Osiguravanje preduvjeta za inkluziju   

 određivanje najprimjerenijeg oblika integracije 

(opservacija, vrijeme boravka u kolektivu) 

 odabir odgojne skupine koju će dijete pohađati   

 sudjelovanje u ostvarivanju temeljnih uvjeta za 

realizaciju djetetovih prava i potreba, kao i zaštitu 

prava drugih 

 pružanje pomoći u prilagodbi i socijalizaciji djeci s 

teškoćama u razvoju te poticanje prihvaćanja 

različitosti među djecom, isticanjem djetetovih 

mogućnosti, a ne ograničenja 

 prilagodba prostora sobe dnevnog boravka (nabava 

specifičnih pomagala, podešavanje visine, 

pristupačnost kupaonice i igrališta, sigurnost) 

 nabava posebnih didaktičkih materijala za rad s 

djetetom unutar skupine 

 

 

 

Stručni tim,  

odgojitelji, 

roditelji 

 

Lipanj, 2019. 

 

Kontinurano 

tijekom 

godine (izuzev 

siječnja i 

veljače) 

 

Rujan/ 

Listopad 2018. 

1.2. Praćenje i procjena djece s teškoćama u razvoju   

 provođenje inicijalnih razgovora s roditeljima 

novoprimljene djece  

 uvid i konzultacija zdravstvene dokumentacije 

 provođenje trijažnog upitnika provođenje 

upitnika, skala procjene... 

 konzultacije s odgojiteljima 

 individualizirano planiranje razvojnih zadaća za 

djecu s teškoćama u razvoju  

 

Stručni tim, 

odgojitelji 

Svibanj, 2019. 

Rujan, 2018. 

Kontinurano 

tijekom 

godine (izuzev 

siječnja i 

veljače) 

1.3. Izrada individualnih programa rada   

 planiranje individualnih postupaka u radu s 

djetetom od strane stručnih suradnika, te uz 

pomoć matičnih odgojitelja, prilagođavanjem 

programskih zahtjeva djetetovim sklonostima, 

mogućnostima i potrebama 

Stručni tim, 

odgojitelji, 

roditelji. 

 

Periodično 

1.4.Provođenje  tretmana i rehabilitacijskih postupaka   

 individualizirani pristup unutar odgojne skupine 

(poticaji, prilagodba zadataka, intervencije 

prema potrebama) 

 individualan rad s djetetom 

 rad na osnaživanju djetetovog samopouzdanja, 

stvaranju pozitivne slike o sebi i povjerenja u 

vlastite mogućnosti i kvalitete 

 

 

Edukacijski 

rehabilitator 

 

Kontinuirano 

tijekom cijele 

pedagoške 

godine (izuzev 

siječnja i 

veljače) 
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 rad na razvoju senzomotorne stimulacije djeteta 

unutar skupine i u dvorani 

 evidencija rada s djecom s PP/TUR 

1.5. Praćenje djece s teškoćama u razvoju   

 Izrada i vođenje dosjea djeteta 

 Dnevnik rada 

 Praćenje napretka pojedinog djeteta 

 

Edukacijski 

rehabilitator 

Kontinuirano 

tijekom cijele 

pedagoške 

godine (izuzev 

siječnja i 

veljače) 

1.6. Prevencija   

 Praćenje djece iz rizičnih skupina koja posjeduju 

zdravstvenu dokumentaciju (prematurus, asfixia, 

anoxia, cerebralna krvarenja i dr.) te djece koja 

pokazuju odstupanja prema procjeni odgojitelja i 

stručnih suradnika 

 Rana stimulacija 

Edukacijski 

rehabilitator 

i ostatak 

stručnog 

tima 

Kontinuirano 

tijekom cijele 

godine (izuzev 

siječnja i 

veljače) 

Načini vrednovanja i ostvareni ishodi zadaća u odnosu na dijete 

Vrednovanje je provedeno na više načina: opservacijom djece s TUR unutar skupine, 

neposrednim radom s djecom, prikupljanjem popratnih informacija od roditelja i odgojitelja, 

djeljenjem informacija s ostatkom stručnog tima, vođenjem individualnih dosjea djece s 

teškoćama u razvoju te praćenjem napretka djeteta kroz nalaze specijaliziranih ustanova.  

S obzirom na vrste teškoća i individualne potrebe djece proveden je odabir odgojitelja koji 

su spremni prihvatiti djecu s teškoćama u razvoju i nadograđivati svoje znanje u ovom 

području, djeca s teškoćama u razvoju uspješno su integrirana u skupine, te uključena u 

redovan odgojno – obrazovni rad. Za djecu s teškoćama u razvoju edukacijska 

rehabilitatorica u suradnji s ostalim članovima stručnog tima napisala je IOOP-e i 

predstavila ih roditeljima i odgojiteljima. Prostor skupine u koji se uključuje dijete s 

teškoćama u razvoju prilagođen je na način da odgovara djetetu, prilagođeni su materijali 

kao i metode rada. Kao dio ostvarivanja uspješne integracije djece s teškoćama u razvoju 

provedena je priprema odgojitelja za uključivanje djeteta s teškoćama u razvoju, zajedno s 

odgojiteljem i ostatkom stručnog tima planirane su aktivnosti koje su u skladu s 

mogućnostima i interesima djeteta te su odgojitelji upućeni na stručnu literaturu te izradu 

didaktike. Planirane tjedne konzultacije s odgojiteljima su provedene. Također provedena je 

i priprema roditelja druge djece i roditelja djece u čiju se odgojno – obrazovnu skupinu 

uključuje djete s teškoćama u razvoju. Roditelji djeteta s teškoćama u razvoju informirani su 

o svojim pravima i obavezama. Edukacijska rehabilitatorica se zajedno s ostatkom stručnog 

tima upoznala s medicinskim nalazima djeteta, njegovim razvojnim statusom i 

mogućnostima. Rehabilitatorica je boravila u skupinama u koje su uključena djeca s 

teškoćama barem 1x tjedno te provodila rehabilitacijske programe individualno unutar 

skupine, sa cijelom skupinom ili u iznimnim situacijama i individualno izvan skupine (u 

dvorani). Rehabilitatorica je također intervenirala na poziv odgojitelja u situacijama kada je 

to bilo potrebno. Svaki rad s djetetom bilježen je u dosje te u dnevnik rada edukacijske 

rehabilitatorice. Provenedno je i praćenje te rana stimulacija djece iz rizičnih skupina koja 

posjeduju zdravstvenu dokumentaciju. 

2. Zadaće i aktivnosti u odnosu na ODGOJITELJE   

2.1. Pomoć odgojitelju pri pripremi za uključivanje djeteta 

s TUR u skupinu 

  

 priprema odgojitelja za dolazak dijeteta s 

posebnim potrebama u skupinu, informiranje o 

 

Stručni tim 

Kolovoz/Rujan 

2018. 
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djetetovim specifičnostima, s naglaskom na 

pozitivne strane djeteta i njegove mogućnosti 

 pomoć odgojitelju u pripremi djece odgojne 

skupine na dolazak djeteta s razvojnim 

specifičnostima 

 

Rujan, 2018. 

2.2. Podrška u procesu opservacije   

 pomoć i podrška odgojiteljima u procesu 

opservacije koju provodi odgojitelj kao član 

tima opservacijskog postupka 

 vođenje opservacijske liste u procesu 

opservacije (ponašanje prema odgojitelju i 

drugoj djeci, komunikacija, snalaženje unutar 

skupine) 

 

Stručni tim 

 

Rujan/ 

Listopad/ 

Studeni 2018. 

2.3. Direktan rad s djecom s PP/TUR   

 izrada naputaka za rad sa identificiranom djecom 

 

 pomoć odgojiteljima prilikom planiranja 

aktivnosti za dijete s teškoćama u razvoju 

 

 

Stručni tim 

Kontinuirano 

tijekom godine 

(izuzev 

siječnja i 

veljače) 

2.4. Stručno usavršavanje odgojitelja za rad s djecom s 

posebnim potrebama/ teškoćama u razvoju 

  

 organizacija i provođenje radionica s naglaskom 

na radu s djecom s PP/TUR 

 upućivanje na edukacije izvan vrtića a odnose 

se na problematiku djece s PP/TUR 

 pružanje pomoći za ostvarivanje kvalitetnije 

suradnje s roditeljima 

 upućivati u opservaciju, izradu individualnih 

planova za dijete s PP/TUR 

 upućivanje odgajatelja u stručnu literaturu 

važnu za unaprijeđivanje odgojno-obrazovnog 

rada s djecom s PP/TUR 

 

Edukacijski 

rehabilitator 

i ostatak 

stručnog 

tima 

 

Kontinuirano 

tijekom godine 

(izuzev 

siječnja i 

veljače) 

Načini vrednovanja i ostvareni ishodi zadaća u odnosu na odgojitelje 

Suradnja s odgojiteljima odvijala se na različitim razinama kroz stručne aktive, planiranja za 

rad s djecom s teškoćama u razvoju te kroz individualne konzultacije s odgojiteljima. 

Suradnja je uključivala pružanje pomoći u suradnji i komunikaciji s roditeljima djece s 

TUR; provođenje individualnih konzultacija s roditeljima; planiranje, prilagodba i 

provođenje aktivnosti namijenjenih djeci s TUR; informiranje o djetetovim potrebama, 

dijagnostici; intervencije u skupini; pomoć prilikom organiziranja aktivnosti za djecu s 

ciljem senzibilizacije prema djeci s TUR  te ponudu i nabavu stručne literature. Planiranje 

za djecu s teškoćama u razvoju odvijala su se prema Godišnjem planu i programu te su na 

istima sudjelovali svi odgojitelji. Planiranje u rujnu prethodilo je kreiranju IOOP-a te su 

odgojitelji u suradnji s edukacijskim rehabilitatorom te po potrebi logopedom ili 

psihologom, definirali ciljeve za sljedeće razdoblje te planirali načine ostvarivanja upravo 

tih ciljeva. Individualne konzultacije s odgojiteljima održavale su se kontinuirano sa svim 

odgojiteljima iz skupina u kojima su se nalazila tri odgojitelja te s odgojiteljima skupina u 

koje su integrirana djeca s teškoćama u razvoju. Po potrebi na konzultacijama su sudjelovali 

i drugi članovi stručnog tima. Edukacijska rehabilitatorica je sudjelovala u provedbi aktiva s 

ostatkom stručnog tima te je također samostalno provodila aktive vezane uz različite vrste 
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teškoća u razvoju. 

Treći odgojitelji su radili po principu izmjene u ulozi matičnog odgojitelja i trećeg 

odgojitelja – pomagača, odnosno svaki dan je druga odgojiteljica bila u ulozi pomagača. 

Rad se planirao zajednički za cijelu skupinu i za dijete s teškoćama u razvoju. Informacije 

roditeljima na dnevnoj bazi prenosila je odgojiteljica koja je taj dan više boravila s djetetom 

s teškoćama. Individualne razgovore s roditeljima odgojiteljice su provodile naizmjence 

pojedinačno ili u paru ili u suradnji sa članom stručnog tima. Jedini izuzetak jest kolegica E. 

Manenica koja radi kao treći odgojitelj unutar dvije skupine, uvijek u prijepodnevnoj 

smjeni, obzirom na dolazak djece kojoj pruža podršku. Treći odgojitelji predstavljali su 

glavnu poveznicu između djeteta s teškoćama u razvoju, stručnog tima i roditelja. U 

suradnji sa stručnim timom provodili su smjernice individualiziranog odgojno-obrazovnog 

programa te usmjeravali i poticali djecu s teškoćama kako bi njihova integracija i 

sudjelovanje u aktivnostima skupine bilo što uspješnije. Kroz individualne konzultacije 

obavljala se razmjena informacija o trenutnom ponašanju i razvojnom stupnju djece i 

planiranju budućih postupaka. Treći odgojitelji provodili su određene aktivnosti koji su 

vodili ostvarivanju zadanih ciljeva djetetova IOOP-a. Glavni ciljevi ostvarivani su u okviru 

poticanja i napredovanja tjelesnog i psihomotornog razvoja, spoznajnog razvoja, socio-

emocionalnog razvoja i razvoja ličnosti te razvoja govora, komunikacije, izražavanja i 

stvaralaštva.  

3. Zadaće i aktivnosti u odnosu na RODITELJE   

3.1. Inicijalni intervju   

 provođenje inicijalnih razgovora s roditeljima 

novoprimljene djece 

 prikupljanje podataka o razvoju i navikama 

djece sa PP/TUR 

 

Edukacijski 

rehabilitator, 

psiholog, 

logoped, 

zdravstveni 

voditelj 

 

Travanj, 

Svibanj, 2019. 

3.2.Suradnja i edukacija   

 upoznavanje roditelja s planom i programom 

opservacije 

 prikupljanje informacija i dokumentacije o 

djetetu 

 individualni razgovori s roditeljima, dogovor  o 

načinima rada s djetetom kod kuće 

 upućivanje na prava iz socijalne i zdravstvene 

skrbi, kao i suradnju sa Centrom za socijalnu 

skrb 

 upućivanje u proces prilagodbe djeteta sa 

PP/TUR na vrtić, uz mogućnost sudjelovanja u 

njemu  

 izrada edukativnih letaka za roditelje na razne 

stručne teme 

 

 

Edukacijski 

rehabilitator,  

psiholog, 

logoped 

Rujan, 2018. 

Kontinuirano 

Kontinuirano 

tijekom godine 

(izuzev 

siječnja i 

veljače) 

Rujan, 2018. 

3.3. Sudjelovanje na roditeljskim sastancima    

 sudjelovanje na plenarnom roditeljskom 

sastanku za roditelje novoupisane djece 

 

 sudjelovanje na roditeljskim sastancima po 

skupinama, uz dogovor s odgojiteljima – po 

potrebi 

Odgojitelji, 

stručni tim, 

ravnatelj 

Kontinuirano 

tijekom godine 

(izuzev 

siječnja i 

veljače) 
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Načini vrednovanja i ostvareni ishodi zadaća u odnosu na roditelje 

Suradnja s roditeljima odvijala se kroz sudjelovanje na roditeljskim sastancima te kroz 

individualne razgovore s roditeljima. Prema potrebi rehabilitatorica je sudjelovala na 

individualnim razgovorima odgojitelja i roditelja te na timskim individualnim razgovorima s 

roditeljima. Suradnja s roditeljima uključivala je informiranje roditelja o napretku djeteta, 

trenutnom razvojnom statusu djeteta, razmjenu informacija o rehabilitacijskim postupcima 

koji se provode u vrtiću te savjetovanje o provođenju postupaka kod kuće. Pojedine roditelje 

se upućivalo na daljnju dijagnostiku zbog specifičnosti primijećenih u vrtiću te im se 

pružala podrška u prihvaćanju i razumijevanju djetetovih teškoća te u nošenju s istima. 

Također, svi roditelji djece s teškoćama u razvoju upoznati su s Individualnim odgojno-

obrazovnim planom rada za dijete. Ukupno je održano 10 individualnih razgovora s 

roditeljima vezanih uz upoznavanje roditelja s IOOP-om djeteta te planiranjem podrške 

unutar vrtića. S pojedinim roditeljima (njih 4) održavane su redovni tromjesečni razgovori, 

dok su ostale individualne razgovore (njih 8) odrađene kada su se javile pojedine potrebe 

roditelja za istim. Edukacijska rehabilitatorica je također sudjelovala u provedbi inicijalnih 

razgovora za upis djece (njih 80), na roditeljskom sastanku za novoupisanu djecu i završnim 

svečanostima u svibnju 2019. 

4. Zadaće i aktivnosti u odnosu na RAVNATELJA   

 suradnja pri izradi Godišnjeg plana i programa 

vrtića 

 suradnja pri izradi Godišnjeg uzvješća vrtića 

 suradnja vezana uz individualne razgovore s 

roditeljima djece s teškoćama u razvoju 

 suradnja vezana uz provedbu plenarnog 

roditeljskog sastanka 

 razmjena informacija o potrebama djece  s 

teškoćama u razvoju i mogućnostima njihove 

kvalitetnije inkluzije 

 nabava didaktike i pomagala za rad s djecom s 

teškoćama u razvoju 

 nabava stručne literature iz područja razvojnih 

teškoća 

 

 

Stručni tim 

 

Kontinuirano 

tijekom godine 

(izuzev 

siječnja i 

veljače) 

Načini vrednovanja i ostvareni ishodi zadaća u odnosu na ravnatelja 

Tijekom pedagoške godine ostvarena je uspješna suradnja s ravnateljicom na svim 

navedenom područjima. Suradnja se odvijala kontinuirano na tjednoj bazi, ali ukoliko je 

bilo potrebno i na dnevnoj. Suradnja je uključivala uvođenje u rad, funkcioniranje vrtića, 

pronalazak mentorice u drugom vrtiću (DV Izvor), izvještavanje o provedenim 

individualnim razgovorima s roditeljima djece s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama, 

izvještavanje o radu u proteklom tjednu te planiranje rada za tekući tjedan. 

5. Zadaće i aktivnosti u odnosu na STRUČNI TIM   

5.1. Suradnja s logopedom   

 Provođenje incijalnih razgovora pri upisu 

djece u vrtić 

 Izrada Godišnjeg plana i programa 

 Izrada Godišnjeg izvješća 

 Informiranje odgojitelja o razvojnim 

specifičnostima novoupisane djece  

 Praćenje djece s teškoćama u razvoju 

 Suradnja s roditeljima djece s teškoćama u 

 

Stručni tim, 

roditelji, 

odgojitelji 

Svibanj, 2019. 

Rujan, 2018. 

Lipanj, 2019. 

 

Tijekom 

godine 
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razvoju 

 Educiranje odgojitelja u području razvojnih 

teškoća 

5.2. Suradnja sa psihologom    

 Provođenje incijalnih razgovora pri upisu 

djece u vrtić 

 Izrada Godišnjeg plana i programa 

 Izrada Godišnjeg izvješća 

 Informiranje odgojitelja o razvojnim 

specifičnostima novoupisane djece  

 Praćenje djece s teškoćama u razvoju 

 Suradnja s roditeljima djece s teškoćama u 

razvoju 

 Educiranje odgojitelja u području razvojnih 

teškoća  

 

Stručni tim, 

roditelji, 

odgojitelji 

Svibanj, 2019. 

Rujan, 2018. 

Lipanj, 2019. 

 

 

Tijekom 

godine 

5.3. Suradnja s pedagogom   

 Izrada Godišnjeg plana i programa 

 Izrada Godišnjeg izvješća 

 Provedba stručnih aktiva 

 Razmjena informacija o djeci s teškoćama u 

razvoju 

 Prilagodba okruženja (prema 

specifičnostima djeteta) 

 

Stručni tim 

 

Stručni tim, 

odgojitelji 

Rujan, 2018. 

Lipanj, 2019. 

 

Tijekom 

godine 

5.4. Suradnja sa zdravstvenim voditeljem   

 Provođenje incijalnih razgovora pri upisu 

djece u vrtić 

 Izrada Godišnjeg plana i programa 

 Izrada Godišnjeg izvješća 

 Informiranje odgojitelja o razvojnim 

specifičnostima novoupisane djece (djeca s 

teškoćama u razvoju – specifične 

zdravstvene teškoće) 

 Suradnja prilikom zdravstvenih teškoća koje 

se javljaju kod djece s teškoćama u razvoju 

 

Stručni tim, 

roditelji, 

odgojitelji 

Svibanj, 2019. 

Rujan, 2018. 

Lipanj, 2019. 

 

Tijekom 

godine 

Načini vrednovanja i ostvareni ishodi zadaća u odnosu na stručni tim 

Sa svim stručnim suradnicima ostvarena je uspješna suradnja, njegovan je timski pristup, 

kako bi svatko iz svoje pozicije profesionalnog djelovanja, a opet u suglasnosti i dogovoru 

sa suradnicima dao svoj doprinos u uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovni 

sustav odgoja i obrazovanja. Stručni tim je ostvario suradnju i pri uvođenju pripravnika 

edukacijskog rehabilitatora u princip rada i funkcioniranje vrtića. 

6. Zadaće i aktivnosti u odnosu na DRUŠTVO   

 Upućivanje djeteta na specijalističku 

obradu u cilju utvrđivanja vrste i stupnja 

teškoće 

 Suradnja sa socijalnim i zdravstvenim 

ustanovama  

 Suradnja s Gradskim uredom za 

obrazovanje 

 

       

 

Stručni tim 

 

 

Kontinuirano 

tijekom godine 

(izuzev 

siječnja i 

veljače) 
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 Suradnja s drugim vrtićima Grada 

Zagreba 

 Suradnja s Edukacijsko-

rehabilitacijskim fakultetom 

 Suradnja s Agencijom za odgoj i 

obrazovanje 

 Suradnja s Dječjim domom Zagreb – 

razmjena iskustva, informacija o djeci, 

radu vrtića, napretku djece, posebno 

djece s teškoćama u razvoju 

Načini vrednovanja i ostvareni ishodi zadaća u odnosu na društvo 

Tijekom ove pedagoške godine suradnja je ostvarena s Poliklinikom za rehabilitaciju 

slušanja i govora SUVAG, Klinikom za dječje bolesti Zagreb, Kliničkim bolničkim centrom 

"Sestre Milosrdnice", Specijalnom bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim 

smetnjama, Centrom za rehabilitaciju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, Centrom za 

odgoj i obrazovanje "Vinko Bek", kabinetom za senzornu integraciju "MAKA", Centrom za 

integraciju razvoja ˝Ilab˝ te DV Izvor. 

7. Administrativne dužnosti   

 vođenje dnevnika rada 

 zapisnici stručnih aktiva, sastanaka, razgovora s 

roditeljima/odgojiteljima 

 vođenje dosjea djece s teškoćama u razvoju 

 dokumentacija vezana uz upis/ispis djece iz vrtića 

 ugovori za djecu s teškoćama u razvoju 

 

Stručni tim 

 

Kontinuirano 

tijekom godine 

(izuzev 

siječnja i 

veljače) 

Načini vrednovanja i ostvareni ishodi zadaća u odnosu na administrativne dužnosti 

Edukacijska rehabilitatorica je redovito vodila bilješke o radu u vidu dnevnika rada, 

zapisivanja individualnog rada sa svakim pojedinim djetetom, vodila dosjee djece s 

teškoćama u razvoju te sudjelovala u kreiranju ugovora za djecu s teškoćama u razvoju. 

Također, vodila je zapisnike stručnih aktiva, sastanaka, razgovora s 

roditeljima/odgojiteljima. 

8. Stručno usavršavanje  

 Uključivanje u oblike usavršavanja i 

naobrazbe zaposlenika u odgoju i 

obrazovanju organiziranih od strane 

vanjskih institucija (AZOO, HURID, 

Akademija za razvojnu rehabilitaciju, ERF i 

dr.) 

 Uključivanje u rad Sekcije predškolskih 

defektologa Grada Zagreba i Udruge 

defektologa Grada Zagreba 

 Stručno usavršavanje unutar vrtića 

 Praćenje stručne literature 

 

Edukacijski 

rehabilitator 

 

Ožujak – 

Lipanj 2019. 

Načini vrednovanja i ostvareni ishodi zadaća u odnosu na stručno usavršavanje 

Edukacijska rehabilitatorica koja je radno mjesto preuzela u ožujku 2019. godine 

sudjelovala je na sljedećim stručnim aktivima unutar ustanove: Tematsko planiranje – 

komunikacija na materinskom jeziku (radna grupa), Tematsko planiranje – matematičke 

kompetencije (radna grupa), Klub očeva (radionica s odgojiteljima), Dramska radionica (3 

radionice). Sudjelovala je i na stručnom skupu u organizaciji AZOO-a: Kvalitetna analiza 

dokumentacije i rasprava kao osnova unaprijeđenja prakse – oblikovanja odgojno – 
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obrazovnog konteksta u skladu s potrebama i prirodnim ritmovima djece rane i predškolske 

dobi. Osim toga, završila je online edukaciju u Perkins school for the Blind ˝Teaching social 

skills to students with visual impairments˝ i edukaciju ˝Izrada socijalnih priča: poticanje 

socijalne komunikacije˝ u organizaciji centra Coralina. Također je sudjelovala i u raspravi 

˝Zaštita osobnih podataka djece od strane pružatelja usluga u području rane intervencije u 

djetinjstvu˝ u organizaciji Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID). 

Također, pratila je stručnu literaturu te zakonske podloge u sustavu predškolskog odgoja i 

obrazovanja (u okviru uvođenja pripravnika u rad). 
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Izvješće o radu zdravstvene voditeljice 

 

1. Ostvareni zadaci i aktivnosti u odnosu na dijete: 

 

- Zdravstvena zaštita  u vrtiću provodila se svakodnevno i kontinuirano s ciljem 

očuvanja dječjeg zdravlja. Sva djeca su poticana na razvijanje zdravstveno 

higijenskih navika, pravilno pranje ruku prije jela, nakon obavljanja nužde, nakon 

dolaska iz vana te uvijek kada su im vidljivo zaprljane ruke.  

- Prehrana djece planirana je prema sezonskim jelovnicima, posebna pozornost se 

davala na pripremanje jelovnika za djecu s nutritivnim alergijama pri čemu je 

naglasak bio usmjeren na posebno pripremanje odnosno da se pripremljeni obrok 

ne razlikuje izgledom puno drugačije od standardnog kada je god bilo moguće. 

Ove pedagoške godine bilo je prisutno 21 dijete s nekom posebnošću u prehrani 

(16 nutritivnih alergija, 3 vjerska opredjeljenja - ne jedu svinjetinu, 2 djece ne jede 

meso) 

- Djecu se poticalo na provođenje protuepidemijskih mjera da ne dođe do zaraze, 

naročito u vrijeme epidemija – pranje ruku, korištenje toaleta, upotreba 

jednokratnih maramica, izbjegavanje bliskih kontakata u vrijeme epidemije, 

svakodnevni boravak na zraku, higijena spavanja – mala djeca se skidaju u donje 

rublje, a starija spavaju u pidžamama, posteljina se mijenja svaka 2 tjedna ili češće 

po potrebi. Svako dijete ima označenu posteljinu koja se odlaže u vreću za svako 

pojedino dijete 

- Sudjelovala sam u edukaciji o piramidi zdrave prehrane u skupini Leptirići, 

pojašnjeno im je što znači piramida zdrave prehrane, kako izgleda, što bi trebali 

najviše jesti, a što najmanje, te smo na kraju svi sudjelovali u izradi zdravog 

smoothija od voća kojeg su djeca sama donijela od kuće – ožujak 2019. 

- Napravljeno je antropometrijsko mjerenje sve djece u vrtiću osim 1. jasličke 

skupine iz koje je vidljivo da su uglavnom sva djeca dobro uhranjena i nema većih 

odstupanja. Nije bilo potrebe zvati roditelje i upućivati ih u zdravstvenu ustanovu 

– studeni i prosinac 2018. 

- Provjereno je stanje procijepljenosti sve djece u vrtiću, mali broj djece nema sva 

cjepiva zbog zdravstvene kontraindikacije ili su odgođena – travanja 2019. 

 

2. Ostvareni zadaci i aktivnosti u odnosu na odgojitelje: 

 

- Zdravstvena naobrazba odgojitelja se provodila putem aktiva, radnih materijala i 

individualnih konzultacija.  

- Na početku pedagoške godine odgojitelji su upoznati o zdravstvenom statusu 

svakog djeteta te o svim promjenama koje su se događale kod pojedine djece. 

- Napravljeni su protokoli postupanja u situacijama akutnih potreba u skrbi za 

zdravlje djece koji su predstavljeni i pojašnjeni na aktivu. Tu su navedene najčešće 

situacije u vrtiću koje se događaju te je jednostavnim hodogramom pojašnjeno 

kako postupiti u određenoj situaciji. Svaka skupina je dobila protokole u pisanom 

obliku.  

- Održala sam roditeljske sastanke zajedno s pedagoginjom za Grad mladih, 

zimovanje, ljetovanje i plenarni roditeljski s ostalim članovima stručnog tima. 

- Održala sam roditeljske sastanke zajedno s psihologinjom i odgojiteljima na 

početku pedagoške godine za jaslice. 
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3. Ostvareni zadaci i aktivnosti u odnosu na roditelje: 

 

- Suradnja s roditeljima je ostvarena putem individualnih razgovora, pisanih 

obavijesti na kutićima za roditelje kod pojave značajnijih bolesti u skupinama – 

streptokok i šarlah, vodene kozice, ušljivost vlasišta, gliste i sl., te letaka o 

boravku na zraku zimi i ljeti. 

- Održani su roditeljski sastanci – plenarni, u jaslicama na početku pedagoške 

godine, za zimovanje, ljetovanje i Grad mladih. 

- S pojedinim roditeljima sam vodila češće individualne razgovore tijekom godine 

čija djeca imaju zdravstvene teškoće (alergije i febrilne konvulzije). 

- Roditelji su bili pravovremeno obaviješteni o događaju ozljede u vrtiću te smo 

dogovorili daljnje zbrinjavanje djeteta kada je bilo potrebni ići u zdravstvenu 

ustanovu. 

 

4. Ostvareni zadaci i aktivnosti u odnosu na ravnatelja: 

 

- Suradnja pri izradi Plana i programa rada Dječjeg vrtića, Godišnjeg izvješća i 

volarizaciji rada tijekom godine. 

- Suradnja pri organiziranju poslova i potrebnih uvjeta da bi što kvalitetnije 

provodili HACCP sustav  u vrtiću. 

- Suradnja u organizaciji rada tehničkog osoblja i rješavanje tekuće problematike 

rada vrtića. 

 

5. Ostvareni zadaci i aktivnosti u odnosu na ostale članove stručnog tima: 

 

- Sudjelovala sam sa svim članovima stručnog tima na tjednim sastancima, 

dogovarali smo i rješavali tekuće probleme. 

- Vodila sam zajedno s članovima stručnog tima inicijalne razgovore s roditeljima 

za upis djece u vrtić. 

- Svi zajedno smo vodili plenarni roditeljski sastanak.  

- Zajedno s pedagoginjom sam dogovarala organizaciju i sudjelovala u roditeljskim 

sastancima za ljetovanje, zimovanje i Grad mladih. 

- Ove pedagoške godine smo se uključili u Udrugu lijepa naša za dobivanje statusa 

Eko vrtića te smo zajedničkim djelovanjem s pedagoginjom, ali i ostalim 

članovima eko odbora dobili status. 

- Zajedno sa psihologinjom sam organizirala i sudjelovala u roditeljskim sastancima 

za jaslice na početku pedagoške godine. 

 

6. Ostvareni zadaci i aktivnosti u odnosu na ostale djelatnike: 

 

- Vodili su se sastanci, individualni razgovori i kontinuirana zdravstvena edukacija 

tehničkog osoblja u svrhu unapređenja sanitarno-higijenskih uvjeta u vrtiću. 

- Uz pomoć ravnateljice organizirala sam rad tehničkog osoblja u sva tri objekta. 

- Svakodnevno su praćeni higijensko-sanitarni uvjeti u unutarnjim i vanjskim 

prostorijama vrtića te pravilna upotreba sredstava za održavanje higijene. 

- Provodila se redovita kontrola nošenja radne odjeće i obuće. 

- Kontinuirano se vodi briga o redovitim sanitarnim pregledima i pregledima na 

Medicini rada u DZ Centar, Runjaninova 4 koje smo dužni provoditi prema 

Zakonu o zaštiti na radu. 
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- Osposobljena sam i vodim poslove stručnjaka zaštite na radu u vrtiću od ožujka 

2019. uz stručnu pomoć vanjskog suradnika iz Zagrebinspekta.  

- Naručena je radna odjeća za odgojitelje u ožujku 2019. 

 

7. HACCP načela u vrtićkom sustavu 

 

- Od 2014.godine se kontinuirano radi na unapređenju u provedbi rada prema 

HACCP načelima 

 

8. Ostvareni zadaci i aktivnosti u odnosu na društvo: 

 

- Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ – tijekom godine su izvršeni 

nadzori i uzimanje briseva s radnih površina u kuhinjama svih objekata, kao i 

mikrobiološka kontrola hrane, određivala se energetska vrijednost obroka – prema 

sklopljenom ugovoru 

- Higijensko-epidemiološka služba DZ Centar, Runjaninova 4 – u vezi pojave 

zaraznih bolesti i praćenje epidemioloških indikacija (Dr. Sanja Prlić) 

- Sanitacija d.o.o. – provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prema 

sklopljenom ugovoru i prema potrebi 

- Suradnja sa zdravstvenom voditeljicom iz DV Ivane Brlić Mažuranić u vezi 

pripreme dokumentacije i boravka djece u Gradu mladih 

- Suradnja s patronažnim sestrama iz DZ Centar, Hercegovačka 109 – održan je 

aktiv za odgojitelje i mjerenja GUK-a, SPO2 i RR za sve djelatnike vrtića - 

studeni i prosinac 2018. 

- Crveni križ – DR.Igor Bičanić – provedena je obnova znanja iz prve pomoći za 

odgojitelje i ostale zainteresirane djelatnike vrtića – veljača 2019. 

 

9. Usavršavanje zdravstvene voditeljice: 

 

- 5.10.2018. Nove smjernice u higijeni ruku – Psihijatrijska bolnica za djecu i 

mladež Kukuljevićeva 

- 23.11.2018. simpozij – tečaj trajne edukacije med.sestara – HUMS – Tribina 

Grada Zagreba 

- 8.3.2019. Konstruktivno rješavanje sukoba – Psihijatrijska bolnica za djecu i 

mladež Kukuljevićeva 

- 29.3.2019. tečaj trajne edukacije med.sestara – HUMS – Tribina Grada Zagreba 
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9. IZVIJEŠĆA O RADU KRAĆIH PROGRAMA  
 

 Kraći programi 

 

PROGRAM RITMIKA I PLES  

NOSITELJ 

PROGRAMA 

Odgojiteljica i plesni pedagog Sanja Rožmarić 

BROJ DJECE 13 djevojčica i 1 dječak od 4-6 godina života (zajedno 1. godina 

učenja četvero djece , 2. godina učenja šestero djece i 3.godina učenja 

troje djece).  Tečaj je bio organiziran 2 x tjedno po 45 minuta – 

Tuškanac. 

ZADAĆE  razvijanje plesnog izričaja 

 komuniciranje tijelom tako da uz maštu se mogu izraziti želje 

i htjenja 

 prepoznavanje i usvajanje osnovnih elemenata plesa i plesnih 

vještina, memoriranje plesnih fraza, reproduciranje plesnog 

vokabulara s ciljem prezentiranja vlastitog plesa drugima 

 vježbanjem postići pravilno držanje tijela i usklađeno disanje 

 stjecanje iskustva javnih nastupa pred publikom 

 postizanje samopouzdanja i svijest o vlastitim sposobnostima 

 razvijanje senzibiliteta za glazbu 

 razvoj sluha, ritma, snage, brzine, spretnosti i koordinacije 

 orijentaciju u prostoru 

 uspostavljanje međusobne interakcije djece 

 natjecateljski duh 

Ostvarenim ciljvima i zadaćama djeca su izvela odličan nastup pod 

nazivom „Buđenje“ na Danima dječjih vrtića Grada Zagreba u 

kazalištu CeKaTea gdje su izazvala radost i zadovoljstvo publike.  

Stvaranjem i spajanjem pokreta u jednu cjelinu djeca su kroz pokret 

izrekla svoju misao koju su pronašla u zadanoj temi ¸¸Buđenje¸¸.            

Djeca su tada pokazala da u skladu svojih psiho-fizičkih sposobnosti 

izražavanja pokretom na različite poticaje kao što je zvuk, glazba, 

metar i ritam, rekvizit ( jastuk) u kontekstu sadržaja i tema 

umjetničkog odgojnog plesa razvijaju smisao za ritam i pokret. 

Odličan scenski nastup rezultiran je dobro osmišljenim satovima koji 

su se bazirali na podjelu u tri cjeline: rimika, ples i plesna tehnika te 

sažetkom metodskih postupaka u dva pravca: aktiviranjem 

psihomotorike i spoznajom motivacije.    

DOBIT DJECE djeca su radosno i zadovoljno dolazila na satove te se maštovito i 

nesputano izražavala uživajući u glazbi i pokretu pritom poštujući sve 

zadane forme. Djeca su razumijela jezik gesta i priču ostvarenu 

pokretima. Ispričali su priču kroz koreografiju svojim 

najbližima.Osjećaj sreće prilikom plesa prenosili su jedni na druge i 

na kraju je podjelili s publikom. 
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TEŠKOĆE Adaptacijski period jedinog upisanog dječaka prošao je izuzetno 

zadovoljavajuće. Dječak je uspješno sudjelovao na satima ritmike i 

plesa. Zbog odbijanja javnog nastupa,  suradnjom s roditeljima došli 

smo do zaključka usmjeriti ga i ukljućiti u program sljedeće 

pedagoške godine kako bi postigao veće samopouzdanje i svijest o 

vlastitim sposobnostima. 

SURADNJA  

S RODITELJIMA 

Roditelji su zadovoljni provedbom programa zbog ostvarenih 

planiranih ciljeva i zadaća. Djeca su svojim nastupom i plesom 

potvrdila da se svrsihodno radilo. Prepoznali su interes koji djeca 

iskazuju u obiteljskom domu vezano za ritmiku te osjećaj radosti i 

zadovoljstva. Uviđaju potaknut interes i potrebu za vježbanjem, 

kretanjem i plesnim izražavanjem. 

ZAKLJUČAK Kad govorimo o cjelokupnom razvoju svakog djeteta, krajnje je 

vrijeme da se prepozna ključna uloga koju odgojni ples ima u 

tjelesnom, emocionalnom, socijalnom,intelektualnom i duhovnom 

razvoju svakog djeteta. Ples je jedinstvena neverbalna umjetnička 

forma u kojoj dijete koristi tijelo kao sredstvo komunikacije i razvija 

afirmativni odnos prema svojem i tuđem tijelu. Slobodno i nesputano 

ritmičko kretanje pruža radost i zadovoljstvo. 

PROGRAM Kraći program informatike za djecu predškolske dobi 

 

NOSITELJI 

PROGRAMA 
- odgojitelj sa završenom edukacijom, Carmen Gorički 

BROJ DJECE - program je započelo 12 djece, kronološke dobi od 4.godine 

života do polaska u osnovnu školu 

- na početku je provedena opservacija sve djece te je stečen uvid u 

znanja svakog djeteta u odnosu na informatičku pismenost. 

-  program je  završilo 9-ero djece. 

CILJ 

PROGRAMA 
- Globalni cilj programa je poticanje svih aspekata djetetova 

razvoja uz posebno stjecanje sposobnosti pretraživanja podataka 

te prepoznavanje i izbor informacija potrebnih za određene 

situacije i vrednovanje istih. 

- Učinkovito samostalno učenje te služenje računalom kao 

medijem 

- Primarni ciljevi i zadaće usmjereni na zadovoljavanje 

djetetovih primarnih potreba i na poticanje cjelovitog djetetovog 

razvoja. U područjima djelovanja su postavljene i specifične 

zadaće orijentirane na stjecanje posebnih znanja i vještina te 

navika u cilju holističkog razvoja djeteta. 
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PODRUČJA 

DJELOVANJA 
 

12. Upoznavanje s dijelovima računala te osnovnim funkcijama 

 

 Tematski sadržaji:  

Vizualna percepcija i taktilni doživljaj 

Rješavanje radnog listića 

 Dobit za djecu: razvijanje opažanja, pozornosti, pamćenja i 

mišljenja, samopouzdanja i pozitivne slike o sebi. Bogata 

socijalna dinamika, komunikacija uz podržavanje razvoja 

osobne i socijalne kompetencija te prosocijalnih ponašanja. 

Situacije koje zahtijevaju poštivanje dogovora, sigurno i 

pravilno korištenje računala te međusobnu pomoć i podršku. 

Razvoj svijesti o vlastitom djelovanju u svrhu očuvanja i brige 

za sredstvo rada. 

 

 

 

13. Upoznavanje s vrstama i značenjem ikona 

 Tematski sadržaji:  

- Promatranje, uspoređivanje, imenovanje te pronalaženje ikona 

na početnom zaslonu 

 Dobit za djecu: razumijevanje i poimanje različitih ikona te  

precizno uočavanje, imenovanje i pravilno korištenje istima. 

 

14. Korištenje programa Paint 

 

 Tematski sadržaji: vježbe korištenja različitih načina 

kreativnog izražavanja ponuđenim tehnikama te ispis vlastitog 

uratka 

 Dobit za djecu: obogaćivanje djetetovog rječnika, razvijanje 

opažanja, pozornosti, pamćenja i mišljenja. Sposobnost   

kreativnog izražavanja, razvoj pozitivne slike o sebi, jačanje 

samopouzdanja u kreativnom izrazu i socijalnoj komunikcaciji te 

motivacija za učenjem. 

Razvoj svijesti o očuvanju sredstva rada te svrhovito korištenje 

pisača. 
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15. Korištenje programa Word 

 

 Tematski sadržaji: 

- Umetanje raznih likova, pisanje vlastitog imena te riječi  i naziva 

prema vlastitom odabiru 

 Dobit za djecu: primjena logičkog mišljenja u rješavanju 

problema, u različitim aktivnostima i situacijama, 

razumijevanje, automatizacija, usvajanje pojmova o raznim 

vrstama likova i oblika. Zapažanje, pozornost, pamćenje i 

mišljenje, logičko mišljenje i zaključivanje, stjecanje iskustva o 

prostornim odnosima. 

 

16. Korištenje tableta i računala – didaktičke PC igre 

 

 Tematski sadržaj:  

PC igre iz područja razvoja jezika, matematike, prirode i društva 

te engleskog jezika 

 Dobit za djecu:  

Učinkovito samostalno učenje te služenje računalom kao 

sredstva potvrđivanja usvojenih ili stjecanja novih znanja. 

Razvoj misaonih procesa te kreativno mišljenje i rješavanje 

problema i razvoj predodžbenog mišljenja. 

Poticanje kvalitetnih socijalnih odnosa te suradnje i 

kooperacije. 

TEŠKOĆE 

 

 

- u provođenju programa uočene su povremene teškoće tijekom 

uvođenja novog sadržaja zbog potrebnog individualnog 

uvođenja svakog djeteta u način korištenja. 

SURADNJA  

S RODITELJIMA 

 

Održan je informativni roditeljski sastanak s ciljem upoznavanja 

roditelja sa svrhom i zadaćama programa. Roditelji su kontinuirano 

informirani o novim temama i sadržajima usmeno ili putem radnih 

listova koje su djeca trebala rješavati kod kuće. 

ZAKLJUČAK 

 

Svi postavljeni razvojni ciljevi i zadaci realizirani su kod većine djece u 

odnosu na dob i razvojne sposobnosti. Potican je razvoj kompetencije 

Učiti kako učiti te osposobljavanje djeteta za osvještavanjem procesa 



297 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlastitog učenja. Djeca su bila uključena u planiranje i organiziranje 

procesa učenja čime su se osnaživale i njihove metakognitivne 

sposbnosti u cilju samomotiviranog i samoregulirajućeg učenja. 

Socijalna i građanska kompetencija razvijane su poticanjem djeteta na 

odgovorno ponašanje, pozitivan i tolerantan odnos spram drugih te 

uzajamno pomaganje i prihvaćanje različitosti. Također takvim načinom 

rada poticane su inicijativnost i poduzetnost djeteta te njegova 

sposobnost da vlastite ideje ostvaruje korištenjem računala. Takvim 

pristupom dijete stječe različita znanja, vještine i sposobnosti, osnažuje 

svoje samopouzdanje i samopoštovanje te ima mogućnost 

samoevaluacije svojeg djelovanja. 
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DJEČJI VRTIĆ  

«TATJANE MARINIĆ»  

Pavlinovićeva 

10 000 Zageb 

 

                                IZVJEŠĆE O REALIZACIJI  PROGRAMA 

                                                    ZA PED.GOD.   __2018/2019.__ 

 

I   PODACI O ORGANIZATORU,  VODITELJU I DJECI 

 

1. Naziv/vrsta programa : engleski jezik 

2. Organizator: Udruga Cvrčak 

3. Cijena programa za roditelje: godišnja cijena 9 rata x 280 kn 

4. Termini održavanja: ponedjeljak i srijeda 

5. Ime i prezime voditelja: Valentina Gučec-lokacija: centralni objekt 

6. Iskustvo u vođenju programa: višegodišnje 

7. Iskustvo u radu s predškolskom djecom: višegodišnje 

8. Broj skupina: jedna skupina u centralnom objektu                      

9. Broj prosječno prisutne djece: 11 

  Broj djece ispisane tijekom godine: 2 

10. Program je započeo 1. 10. 2018. , a završio 29. 5. 2019. godine. Ukupno realizirano: 64 

sati. 

 

II   PODACI  O PRIPREMI I  OSTVARIVANJU  PROGRAMA  

 

 Voditeljica programa Udruge Cvrčak radila je prema godišnjem planu i programu 

Udruge Cvrčak. Program je pripremala prema pismenim pripremama za rad za koje se 

konzultirala sa stručnim timom Udruge Cvrčak. Dodatno se educirala prisustvovanjem i 

sudjelovanjem na radnim seminarima i dogovorima koje je redovito polazila jednom 

mjesečno tijekom cijele godine. Za roditelje su održane 2 priredbe tijekom pedagoške godine 

- prva božićna, a druga krajem svibnja u vrtiću. 

 Voditeljica programa je zadovoljna postignutim rezultatima nakon provedbe 

ovogodišnjeg programa engleskog jezika, a prema reakcijama polaznika i roditelja, 

procijenjujemo da su roditelji zadovoljni provedenim.  

 Voditeljica je tijekom pedagoške godine vodila sljedeću pedagošku dokumentaciju 

prema godišnjem planu i programu rada: imenik s prozivnikom i dnevnikom rada, upisne 

liste, formulari priredbi i projektne nastave te godišnja izvješća o realizaciji kraćeg programa 

engleskog jezika. 

 Osim s odgojiteljicama grupa iz kojih su dolazili polaznici programa, voditeljica 

programa surađivala je i sa roditeljima, stručnim timom Udruge Cvrčak, našim mentoricama, 

administratoricama i predsjednicom, kao i kolegicama u struci s kojima su međusobno 

razmijenjivale znanje i iskustvo. 
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Godišnje izvješće sportskog programa u DV Tatjane Marinić  

 

 

 

 

DSR  Mali sportaši provodili su sportski program od 01.10.2018. do 01.06.2019 u DV T. 

Marinić u objektima Pavlinovićeva i Matoševa s intenzitetom  dva puta tjedno po 45 min. 

Program se provodio pod stručnim vodstvom dva sportska voditelja(Pavlinovićeva) i jednog 

sportskog voditelja(Matoševa).  

Ostvaren je cilj našeg programa da kroz igru i maštu, uz puno zabave i radosti dijete dobije 

što bolji uvid u značajnosti sporta i tjelesnog vježbanja. Dijete, kada jednom zavoli sport, 

stekne naviku vježbanja i sportskog življenja. 

 

Poseban naglasak stavljen je na: 

 Razvoj motoričkih sposobnosti i na njihovu povezanost sa zdravljem djece te 

unapređenje koordinacije, snage, brzine, fleksibilnosti, ravnoteže, preciznosti. 

 Razvoj motoričkih vještina – savladavanje elemenata pojedinih sportskih disciplina: 

atletika, gimnastika, nogomet, košarka, rukomet, odbojka, tenis, kuglanje, hokej i 

orjentacijsko trčanje. 

Svi kontakti s osobljem vrtića bili su na zavidnom nivou. 

Mjesec Broj djece -Matoševa Broj djece -Pavlinovićeva 

Listopad 14 34 

studeni 14 36 

prosinac 14 36 

siječanj 14 35 

veljača 14 36 

ožujak 14 36 

travanj 15 34 

svibanj 16 34 

lipanj Nemamo program  

 

U Zagrebu 10.06.2019        

Tajnik Malih sportaša 

Goran Russo,prof 
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IZVJEŠTAJ O RADU 

TEČAJA PLESNE KULTURE 

U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./19. 

 

PLESNI STUDIO SAM-SA 

ZAGREB, Dalmatinska 15 

Mentor programa: Jasmina Zagrajski Vukelić, prof. mentor 

Voditeljice programa: Petra Vida 

Asistentica u provedbi programa: Mia Radošević 

 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA PLESNE KULTURE ZA  

DV TATJANE MARINIĆ 

 

 

Plesni studio SAM-SA petu školsku godinu provodi program Plesne kulture u DV Tatjane 

Marinić. 

Prateći kreativne i djeci prilagođene principe i metode rada, tijekom svih godina tijekom kojih 

surađujemo s DV Tatjane Marinić, nastavili smo provođenje već dobro uhodanog programa. 

Program se oslanja na dugogodišnja iskustva u plesnom odgoju i obrazovanju proizašlih iz 

tradicije Škole suvremenog plesa Ane Maletić te integraciji metoda Modernog odgojnog plesa 

Rudolfa Labana i suvremene ritmike J. Dalcrozea. Na taj način omogućavamo nizu djevojčica 

nastavak plesnog školovanja u toj poznatoj zagrebačkoj umjetničkoj školi. 

Cilj rada prvenstveno je razvijanje dječje kreativnosti kroz plesni odgoj, kao oblik 

umjetničkog i estetskog odgoja, a ostvarujemo ga putem kreativno oblikovanih zadataka 

(kognitivnih, psihomotornih i odgojnih) te, za dob, primjerenih principa i metoda rada. 

Plesnoritmički odgoj posebno je umjetničko i odgojno područje koje omogućava djeci na 

njima primjeren i kreativan način, od najranijh uzrasta, usvajanje i razvoj vještina i znanja o 

pokretu. Koristeći metode istraživanja u pokretu i vođene improvizacije uvodimo djecu u 

kreativan čin, međusobnom opservacijom učimo ih principima gledanja i analize viđenog te 

sinteze obrađenih tema na uvijek nov način. Sadržaji se obrađuju u skladu sa uzrastom, a 

svakom djetetu omogućavaju individualni razvoj, bez obzira na njegove urođene sposobnosti i 

talente. Zadatak je svakom djetetu dati priliku da razvije sve svoje psihofizičke i kreativne 

potencijale. 

Suradnju smo i ove školske godine nastavili i organizirali kroz aktivnosti provedene u rujnu 

2018.g.: dogovor s Upravom vrtića, dogovor sa stručnim timom Vrtića, provođenje anketa 

među roditeljima, izvođenjem niza promotivnih sati sa svom zainteresiranom djecom. Po 

provedenim anketama izvršili smo upise, organizirali rad u dvije radne skupine u centralnom 

objektu. Ove godine nismo postigli dovoljan broj prijava u područnom u Matoševoj ulici pa 

se u tom objektu nastava nije održavala.  

Nastava se održavala u kasnim poslijepodnevnim satima kako bi roditelji mogli svoju djecu 

prihvatiti po završetku našeg programa. Zbog povećanog broja djece u mlađoj grupi te 

potrebe da voditeljici/nastavnici olakšamo procese prikupljanja te odvođenja djece u grupe 

uveli smo i asistenticu u provedbi programa. 

Voditeljice programa bila je: Petra Vida (Pavlinovićeva)  
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Objekt: 

Centralni 

Ukupno  Starija skupina Mlađa skupina Mješovita grupa 

/ 

Listopad  27 

djevojčica 

 9 Djevojčica 18 djevojčica / 

Svibanj/Lipanj  28 

djevojčica 

9 djevojčica 19 djevojčica / 

Ostvareni broj sati 

nastave 

 

 

68 sati 

 

68 sati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program je provođen u dvorani za tjelesno vježbanje. 

Na polugodištu su održani ogledni sati – Blagdanska priredba, a po završetku školske godine 

Završni ogledni sati. Starija grupa imala je javni nastup na pozornici Centra za kulturu 

Maksimir, Švarcova 18. Rad je bio organiziran do 14.-og lipnja zbog potrebe odrade ukupnog 

fonda sati.  

Djeca su na oglednim satima pokazala obrađeno gradivo i sadržaje triju nastavnih područja: 

Funkcionalne tjelesne tehnike, Ritmike i Plesa. 

Kraći prikaz programa rada tijekom pedagoške godine prema izvještaju voditeljice 

Petre Vida: 

MLAĐA GRUPA 

 

Na početku školske godine dali smo naglasak na upoznavanju grupe: djece međusobno, 

učiteljice i grupe, djece sa prostorom rada te dogovaranju i prihvaćanju pravila ponašanja i 

suradnje na satima plesne kulture. Starija grupa upoznata je sa potrebom ponavljanja, odnosno 

uvježbavanja kratkih plesnih zadataka te usavršavanja izvedbe:  

-uvodni pozdrav i ples (koristenje rekvizita), 

- plesna terminologija (ponavljanje i prosirivanje znanja u odnosu na proslu godinu, pozicije 

ruku i nogu te nazivi za pokrete), 

- ponavljanje prostornih formacija te usvajanje novih znanja iz područja Prostor (kolona/red, 

linija/crta, krug-manji/veci, odnos ka-od, odnos veliko-malo), 

- koristenje prostora kroz kreativnije formacije kroz igru 'Lanac-zguzvanac-zapetljanac' 

 

Osvještavali smo dijelove tijela razvijajući kinestetički osjet - osvjestavanje dijelova tijela 

(kod mnogih problem razlikovanja rame-lakat) kroz igru 'Boje', 
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osvještavali kvalitete pokreta unutar osnovnih faktora kretanja: Vremena, Jačine, Prostora i 

Toka, 

učili o veličini osobnog „balona“ (kinesfere), prostorne razine, prostorne formacije i putove. 

Također smo učili oblike tijela: strelica, zid, kuglica, vijak i planina.  

Vježbice na početku sata, kao i one na kraju (istezanja) odmogućile su pripremu i hlađenje 

tijela te usvajanje pravilnih principa artikulacije pokreta, snage i gipkoste mišića i zglobova te 

pravilne postave tijela: -vjezbe kroz prostor: skokovi (djecji poskok, ravni poskok, 

indijanci/chasse, konjic, konjic + krug s rukama, siri-skupi, skarice, kazaljke, pete do guze, 

visoko koljena, zeko, zaba...) 

grand batement naprijed i nazad 

siri-skupi/velika bacva-mala bacva; siri-skupu s rukama u 1. i 2. poziciji, 

 

koturanci: preko guze, preko leda, morska zvijezda (skupi na koljenima, rasiri na ledima), 

helikopter (s nogama), palacinke 

 

Rad u paru i manjim grupama kao oblik socijalne interakcije u neverbalnom jeziku: 

- osvjestvanje para, trojke, cetvorke kroz igru 'Gusari' 

u parovima: mostic (preokret s drzanjem za ruke, dizanje noge u nazad dok se drze, palacinke 

u paru, pokazi-sakrij (drze se za ruke licem pa ledima). 

Vođene improvizacije i igre; 

 

Dramatizacijama u pokretu budili smo kreativnost i uživaljavanje u pokret: putovanje 

vlakićem po cirkusu: plesači na žici, konjići, klaunovi; putovanje letećim balonom po 

izmišljenim zemljama – polagana zemlja, brza zemlja, zemlja divova i vila, životinjsko 

carstvo. 

Plesne igre posebno su bile drage djeci, a rad na brojalicama i pjesmicama omogućio je 

upoznavanje sa pulsacijom mjere te osnovnim ritamskim obrascima i ritamskim vrijednostima 

- trajanjima. 

-koreografije: Bozicna 'It's begening to look a lot like Christmas', ljetna 'Sun is shining' 

-akrobacije: stoj i most 

-istezanje na kraju sata. 

 

 

STARIJA GRUPA 

Prema prikazu rada mlađe grupe P. Vida navodi i posebnosti rada sa starijom grupom: 

- uvodni pozdrav i ples (dok jedna plese ostali moraju stajati u nekoj pozi, ime se plese prema 

zadanoj strukturi-kvaliteta,razina,s rekvizitom...) 

- nastavak učenja i usvajanja plesne terminologije te naziva za pokrete 

Usvajanje i razvoj vještina: 

- izvodenje vježbi u redovima bez izravnog/vizualnog vodstva (istovremene demonstracije 

nastavnice), već samo verbalno 

- vježbe kroz prostor: skokovi, skokovi sa zaletom, grand batement, floorwork, zadaci u 

parovima 

Prostor. 

- osvještavanje prostora, formacija, popunjavanja prostora, formiranje parova, trojki, cetvorki, 

manjih grupa, većih grupa 

- osvještavanje i primjena prostornih razina 

- osvjštavanje prostorne fronte, svijesna preorijentacija. 

 

-Vođene improvizacije i plesne igre; 
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- koreografije: 'Jesen' (s kisobranima) i 'Proljece' 

- recitacija: 'Zima' (s pahuljicama i izvodenjem pokreta na ritam izgovaranja stiha) 

- dramatizacija: 'Gusari' (za ljeto kako bi se zaokruzila sva 4 godisnja doba) 

- akrobacije: zvijezda, stoj, most, stoj-most 

- istezanje na kraju sata 

- 25. svibnja grupa je imala prvi zajednicki nastup na pozornici Centra za kulturu i 

informacije Maksimir. 

 

Nastavnice su djecu okupljale po sobama njihovog boravka, a po završetku nastave djecu su 

preuzimali roditelji. Tek jedno ili dvoje djece bi povremeno bilo otpraćeno u matične ili 

dežurne grupe. Svi dodatni boravci u dežurnim grupama bili su dogovoreni od strane roditelja 

i stručnog tima Vrtića. 

Predviđeni godišnji fond sati je od 68 do 70. Izvedeni fond sati prikazan je u tabelarnom 

prikazu iz čega je vidljivo da je ostvaren. 

Mjesečna tečajnina iznosila je 220kn, a tijekom siječnja i lipnja bila je umanjena za 50%. Kod 

upisa više djece iz iste obitelji prvo dijete je plaćalo puni iznos a drugo umanjen za 50%. 

Djeca odgajatelja i sustručnjaka također su imala odobren popust od 50%. Najamnine su 

redovito podmirivane prema Vrtiću. 

Ovom prilikom želim se zahvaliti na ponovno ukazanom povjerenju od strane Upravnog 

vijeća vrtića te na dugogodišnjoj uspješnoj suradnji u odgoju i obrazovanju djece Dječjeg 

vrtića Tatjane Marinić. 
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10. PLAN RADA LJETI 
 

 

Rad ljeti je organiziran u razdoblju od 1. srpnja do 30. kolovoza 2019. u centralnom objektu 

Pavlinovićeva 8 zbog najboljih uvjeta za djecu (dovoljno hlada, klimatiziranih prostora i 

vanjskih sprava i kućica). S pripremama za rad ljeti počeli smo pravodobno. Dogovoren je 

plan rada ljeti s odgojiteljima na aktivu planiranja. Napravljena je organizacija rada 

odgojitelja po skupinama te rad odgojitelja izvan skupina koji će uređivati SDB-a te urediti 

vrtićku biblioteku. Pribavljena su sva potrebna potrošna sredstva te su dogovorene aktivnosti 

koje će se provoditi s djecom.  

Dogovoreno je planiranje punktova aktivnosti prema sklonostima i afinitetima odgojitelja u 

skladu s potrebama djece i ljetnim periodom dužeg boravka na zraku. Tako će prijepodnevni 

rad biti planiran po sljedećim punkotovima: 

- likovni,  

- igre neoblikovanim materijalima, 

- sportske i natjecateljske igre, utrke romobilima, triciklima,  

- društvene igre, 

- igre vodom,  

- glazbene igre. 

Planiran je raniji izlazak na zrak i raniji povratak u sobe. Rad prijepodne će se odvijati na 

otvorenom prostoru dječjeg igrališta po gore navedenim punktovima do ručka. Nakon toga će 

odgojitelji obje smjene spremiti punktove i poticaje unutra, a za popodnevni dio rada iza 

16:00 sati se planira izlazak vani s djecom i provedba mirnijih aktivnosti (radi zaštite djece od 

sunca i klimatskih uvjeta).  

Dogovorena je njega i briga za očuvanje zdravlja djece (redovito uzimanje napitaka, 

osiguravanje hlada, zaštita djece kremama za sunčanje i šeširićima, rashlađivanje vodom iz 

bazena i tušem...).  

U pripremama za rad ljeti anketirani su roditelji o dolasku djece u srpnju i kolovozu te smo 

prema tome planirali 7 odgojnih skupina (jaslična, mlađa, srednja, starija, posebni programi, 

područni objekti – mješovita Tuškanac i Matoševa) i poznatog odgojitelja djeci za vrijeme 

rada ljeti. Prema tome je napravljen i raspored korištenja godišnjih odmora uvažavajući želje 

odgojitelja te potrebe djece i roditelja. Kroz cijelo vrijeme srpnja i kolovoza raspored 

korištenja godišnjih odmora članova stručnog tima napravljen je tako da je u svako vrijeme 

Vrtić pokriven stručno i odgovorno. 

Dvorište se redovito čisti, kosi i zalijeva. 
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Upute odgojiteljima za rad ljeti 

 

Odgojitelji u skupinama 

 

Radno vrijeme odgojitelja u skupinama je od 7:00 do 13:00 i od 11:30 do 16:45 sati. 

Dežurstvo je od 6:30 ujutro i do 18:00 sati popodne. 

Po dolasku ujutro pripremiti poticaje za jutarnji rad prema planiranim punktovima i 

aktivnostima. Rad s djecom planirati na otvorenom, osim u slučaju kiše. 

Doručak djece je od 8:30 do 9:00 sati. 

Igra djece po punktovima od 9:15 do 11:30 sati (ovisno o vremenskim prilikama). 

Spremanje i unos sredstava za rad u sobe, spremanje vozila, bazena, igračaka za pješčanike po 

dolasku popodnevne smjene. 

Voditi redovito evidencijeske liste djece, dnevno više puta provjeriti brojno stanje djece. 

Posebnu pažnju posvetiti djeci koju manje poznajete, iz drugih skupina i objekata. Voditi 

posebnu pažnju o sigurnosti djece. 

Prilikom boravka na zraku biti s djecom pored sprava za penjanje. Pomagati djeci kojoj je 

pomoć potrebna. Paziti da su djeca u hladovini, zaštititi ih od sunca te im osigurati dovoljno 

napitka. 

Mirnije aktivnosti u sobi do ručka. 

Ručak od 11:15 sati - jaslice, 12:00 sati – srednje skupine do 12:30 sati starije odgojne 

skupine. 

Popodnevni odmor organizirati prema potrebama djece. 

Izlazak s djecom vani planirati iza 16:00 sati. 

Paziti kod odlaska djece kućama, provjeriti kome predajete dijete. 

Napisati valorizaciju rada za protekli dan i plan za sutra. 

 

 

Prikaz aktivnosti s djecom tijekom ljeta 
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Igre i aktivnosti na dvorištu tijekom ljeta, branje mente, priprema i degustacija soka 

 

    

 
Nove sprave i poticaji 
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Odgojitelji izvan skupina 

 

Radno vrijeme od 7:00 do 13:00 sati. 

 

Rad po grupama: 

- uređivanje soba dnevnog boravka djece 

- uređivanje vrtićke biblioteke 

 

 

ORGANIZACIJA RADA ODGOJITELJA PO SKUPINAMA ZA 7. i 8. MJESEC 2019. 
 

 1. - 5.7. 8. – 12. 7. 15. – 19. 7. 22. -26. 7. 

JASLICE I  i II 
Prizemlje soba 1 

 
 

Barbarić 
Tomljanović 

Barbarić 
Harapin 
Beketić 

Tomljanović 

Mrla 
Beketić 

Mrla, Medved 

JASLICE III  
MLAĐE 

Prizemlje soba 2  
 

Fabrični 
Nožinić 
Biondić 

Fabrični 
Nožinić 
Biondić 

Fabrični 
Nožinić 

 

Beketić 
Pelesk 

SREDNJE  
STARIJE 

Prizemlje soba 3 

Cvitković 
Odorijan 
Vrljičak 

Cvitković 
Odorijan 

Šoljić 
Biondić 

Šoljić 
Cvitković 

MATOŠEVA  
Prizemlje soba 4 

Boban, Repar 
Drpić,  

Pavleković 

Boban 
Drpić, Štimac 

Pavleković 

Štimac Čipčić 
Štimac 

TUŠKANAC 

Prizemlje soba 5 

Šaić, Pehar 
Marić, Ivanović 

Šaić, Marić, Pehar 
Rožmarić, Ivanović 

Marić Marinović 
Žgela 

POSEBNI 
PROGRAMI 
Kat soba 6 

 
 

Čolak 
Mijat 

Mlinarević 
Oreč 

Čolak 
Mijat 

Mlinarević 
Oreč 

Čolak 
Mirković 

Mlinarević 

Mirković 

 
 
 Katunar od 9.7. 
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 29.7. -2.8.  6. - 9.8. 12. – 16.8. 19. -  23 8. 26. – 30.8. 

JASLICE I i 
JASLICE II  
 
 

Harapin 
Mrla 
Vičić 

Vičić, 
Tomljanović 

Tomljanović, 
Vičić 

Tomljanović, 
Beketić od 21., 

Ivanović 

Tomljanović, 
Barbarić, Vičić, 

Ivanović 

JASLICE III i  
MLAĐE 

 

Medved 
Pelesk 

 

Medved, Pehar Ivanović, Pehar 
do 16., 

Manenica, 

Nožinić, Biondić, 
Pelesk 

Biondić, Nožić, 
Čolak, Pelesk, 

Fabrični, 
Medved, Pehar 

SREDNJE, 
STARIJE 

Cvitković 
Šoljić 

Manenica, 
Vučković 

Gorički, Vrljičak, 
Vučković 

Manenica, 
Gorički, Mirković, 

Odorijan, 
Vrljičak, 
Vučković 

Vučković, 
Vrljičak, Gorički, 

Blažun, Šaić, 
Katunar, 
Cvitković, 

Odorijan, Mijat, 
Oreč 

MATOŠEVA + 
TUŠKANAC 

 

Čipčić, Repar 
Gudelj, 
Štimac 

Marinović, 
Žgela, 

Krajačić od 
1.8., Žgela 

Boban, Gudelj 
Krajačić, Repar 

Žgela 

Krajačić, Boban Boban 
Drpić, 

Pavleković od 
22., Rožmarić 

Gudelj, Drpić, 
Boban 
Čipčić, 

Marinović, Mikić, 
Rožmarić, Šaić, 

Žgela, Marić 
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                    ORGANIZACIJA RADA TEHNIKE ZA 7. I  8. MJESEC 2019. 

 

       1.-5.7.       8.-12.7.     15.-19.7.      22.-26.7. 

    Praona Jergović  Jergović  Jergović do 

17.7. 

Blažević 

    Djeca 

 

   

   

 

    Čišćenje 

    Jutarnja      

     smjena 

 

Orešković 

Belošević 

Uroić-Tončina 

Blagojević 

 

 

Žgela 

Jurišić 

Uroić-Tončina 

do 10.7. 

Vrbanec Holjev. 

od 10.7. 

Orešković 

Belošević 

Žgela 

Jurišić 

Belošević 

Vrbanec Holjev. 

Orešković 

 

 

 

Jurišić 

 

Vrbanec Holjev. 

Jurišić 

Belošević 

 

 

 

 

    Kuhinja  

 

 

Mrla 

Stipić 

Mrla 

Stipić 

Mrla 

Stipić 

Mrla 

Stipić 

Krešić 

   Ekonom 

 

Čuljak Čuljak   

 

  29.7.-2.8.   6.-9.8.   12.-16.8.   19.-23.8. 26.-30.8. 

Praona Blažević Blažević Blažević Blažević Blažević 

Djeca 

 

 

Čišćenje 

 Jutarnja   

  smjena 

 

Belošević 

Uroić-

Tončina 

 

 

Uroić-

Tončina 

Blagojević 

 

Belošević 

 

Blagojević 

Uroić-

Tončina 

 

Belošević 

 

Vrbanec 

Holj. 

Blagojević 

Jurišić 

Žgela 

Uroić-

Tončina 

Belošević 

 

Jurišić 

Vrbanec 

Holj. 

Blagojević  

Žgela 

Uroić-Tonč. 

Kondić   

Orešković  

Belošević 

Kuhinja 

 

Jurenec 

Krešić 

Jurenec 

Krešić 

Jurenec 

Krešić 

Jurenec 

Krešić 

Jurenec 

Krešić 

Ekonom Vukoja Vukoja Vukoja Čuljak Čuljak 

Domari 

 

Antolić 

 

Antolić, 

Bonča 

Antolić, 

Bonča 

 

Antolić, 

Bonča, 

Pongrac 

Antolić, 

Bonča, 

Pongrac 

 Plavo – rad jutro  6 – 14 sati                                                           Crveno – rad popodne  11 – 

19 sati 

 

18. i 19.7. nema nikoga u praonici 

Zadnji tjedan u 8.mjesecu će se rasporediti čišćenje po objektima i organizirati rad 

prema zatečenom stanju i završetku planiranih radova po objektima 

 

Korištenje godišnjeg odmora – tehničko osoblje 

Spremačice 

Jurišić Katarina – 29.7. – 16.8.2019. (13 dana), stari GO 30.i 31.5. i 21.i    

                                                                                    24.6.2019. (4 dana) 
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Renata Žgela – 15.7.-19.8.2019. (23 dana) 

Sandra Orešković - 22.7.-23.8.2019. (23 dana) 

Martina Vrbanec Holjevac - 19.6.-9.7. i 29.7.-16.8.2019. ( 20 dana), stari GO 19.- 

                                                                                                28.6.2019. (6 dana) 

Nada Blažević – 24.6.-19.7.2019. (19 dana) 

Jasmina Uroić-Tončina – 11.-26.7.2019. (12 dana) 

Marija Jergović – 18.7.-31.8.2019. (30 dana), dalje mirovina 

Marija Kondić -  22.7.-23.8.2019. (23 dana), stari GO 19.6.2019. (1 dan) BO od 1.7. 

Darinka Lukica -  od 31.5.2019.  (GO + mirovina) 

Jasminka Pokos – (1.-12.7.2019. (10 dana) i 6.-23.8.2019. (13 dana), stari GO 21.i 24.6.2019. 

(2 dana) – BOLOVANJE do ? 

Velinka Blagojević – 8.7.-2.8.2019. (20 dana) 

Kuhinja 

Jasna Jurenec – 1.-26.7.2019. (20 dana) 

Ljubica Mrla – 29.7.-30.8.2019. ( 23 dana), stari GO 17.-28.6.2019.(8 dana) 

Perka Stipić – 29.7.-30.8.2019. (23 dana) 

Renata Krešić - 21.6.-19.7.2019.  (20 dana) i 16.9.2019. (1 dan) 

Dubravka Čuljak – 15.7.-16.8.2019. (23 dana), stari GO 21.i 24.6.2019.(2 dana) 

Domari 

Krunoslav Bonča – 1.7.-2.8.2019. (25 dana) 

Nikica Pongrac - 15.7.-16.8.2019. (23 dana) 

Bruno Antolić – GO koristi u više navrata tijekom godine 

Ekonom 

Ana Vukoja – 19.6.-26.7.2019. 
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