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UVOD 

 
Imajući na umu misiju našeg vrtića koja podrazumijeva osiguravanje uvjeta primjerenih 

poticanju razvoja slobodnog, snalažljivog, odgovornog i samopouzdanog djeteta koje 

kreativno i kritički promišlja o svijetu i zbivanjima oko sebe sustavno smo provodili 

aktivnosti za ostvarivanje našeg cilja usmjerenog na oblikovanje okruženja  u kojem dijete 

može biti sigurno i slobodno u istraživanju i igri na način na koji to njemu odgovara, 

dinamikom koju može pratiti i u uvjetima koji  zadovoljavaju  njegove individualne potrebe. 

Spoznaja kako djeca rane i predškolske dobi najučinkovitije uče i razvijaju se u uvjetima 

obogaćene, slobodne igre, motivirala nas je na cjelovito i prirodno planiranje i programiranje 

u svim područjima djelovanja naše ustanove.  Sukladno navedenom, programi i organizacija 

rada u našem vrtiću temeljili su  se na razvojno primjerenom kurikulumu usmjerenom na 

dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja, što podrazumijeva: 

 pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajna materijalna sredina koja doprinosi 

razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu,  

 poznavanje zakonitosti rasta i razvoja djeteta koje treba biti usmjereno na dobrobit 

svakog djeteta, 

 poticanje partnerskog odnosa s roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju 

zajedničkog cilja – cjelovitog razvoja djeteta, 

 Promoviranje humanih vrijednosti  

 

U pedagoškoj godini 2019.2020. uočili smo potrebu za unaprjeđivanjem kvalitete provedbe 

trajnih zadaća;   redovitim revidiranjem sigurnosno-zaštitnih programa, protokola i procedura 

te  nastojali smo stvarati, provjeravati i mijenjati odgojno-obrazovni proces kako bismo bili 

sigurni da naše djelovanje uvažava i poštuje individualni ritam svakog djeteta.  

Otežavajući čimbenici bili su: 

 upisivanje djece tijekom cijele pedagoške godine,  

 produženi tijek procesa prilagodbe u gotovo svim jasličkim skupinama, 

 specifičnosti u organizaciji rada uzrokovane COVID – 19 epidemijom 

Držimo kako smo sinergijskim djelovanjem svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa 

uspješno prevladali navedene otežavajuće čimbenike. 
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1. USTROJSTVO RADA 

 
Kroz  praćenje potreba korisnika stvarali smo optimale uvjeta za život i rad, 

prilagođavali organizaciju rada radnim vremenom vrtića i djelatnika, sigurnim i kvalitetnim 

okruženjem za učenje djece. 

 

Ustrojstvo rada prilagođavali smo  unaprjeđivanju svih segmenata odgojno-

obrazovnog rada s djecom, osobito: 

 tijekom prilagodbe (u svim objektima i odgojnim skupinama)  

 kontinuirano unaprjeđivali optimalno zadovoljavanje potreba i prava djece u redovitim 

i posebnim programima 

 kontinuiran0 promišljali i iznalazili primjerene načine rada u vrijeme jutarnjih i 

popodnevnih dežurstava  

 obogaćivali programe rada za djecu s posebnim potrebama i djecu s teškoćama u 

razvoju 

 radili na unaprjeđivanju kvalitete provedbe posebnih cjelodnevnih i kraćih programa  

 optimalan broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama 

 omogućili funkcionalniju realizaciju ostalih poslova 

 

U pedagoškoj godini 2019./2020. DV «Jabuka» je djelovao na tri lokacije (Trnava, 

Čulinec, Resnik) s 23 odgojne skupine u redovnom, desetosatnom programu. 

Sjedište dječjeg vrtića «Jabuka» je u Resničkom putu 88, Zagreb, sa 18 odgojnih 

skupina, a u njegovu sastavu nalaze se još dva područna vrtića: 

- Čulinec, Ulica Badema 14 A, (3 odgojne skupine) 

- Resnik, V. Resnik 1 a,   (2 odgojne skupine) 

 

 

Radno vrijeme vrtića 

 

    Radno vrijeme vrtića svake godine maksimalno prilagođavamo potrebama roditelja 

koje ispitujemo putem anketa o dolasku i odlasku djeteta. 

 

OBJEKT DEŽURSTVO 

TRNAVA   5.30 - 7.00 sati 

16.00 - 18.00 sati 

ČULINEC   6.00 - 7.30 sati 

16.00 - 18.00 sati 

RESNIK   6.30 -7.30 sati 

16.0 - 16.30 sati 
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1.1.  PROGRAMI 
 

 

Na osnovu broja upisane djece i interesa roditelja u ovoj pedagoškoj godini 

realizirani su sljedeći programi: 

 

1.1.1. REDOVITI (10-satni) program  

  Redoviti 10-satni program realiziran je u 17 odgojnih skupina.  

 

1.1.2. POSEBNI PROGRAMI  

 Poseban cjelodnevni športski program u jednoj odgojnoj skupini  

 Poseban Montessori program u pet odgojnih skupina 

1.1.3. KRAĆI PROGRAMI  

 Kraći program ranog učenja engleskog jezika u dvije skupine 

 Poseban kraći program odgoja za okoliš i održivi razvoj 

 Poseban kraći program glazbene igraonice  

 Poseban kraći program sportske igraonice 

 

1.2. BROJ DJECE U ODGOJNIM SKUPINAMA 

Tablica 1.2. Prikaz stanja broja djece u pedagoškoj godini 2019./2020. s obzirom na 

prostor u kojem borave. 

 

Na kraju pedagoške godine, broj upisane djece bio je 487. Tijekom pedagoške godine ispisano 

je 13 djece čiji su roditelji zatražili ostvarivanje statusa roditelja odgojitelja. Na upražnjena 

mjesta upisivana su djeca s liste čekanja.   

 

 

LOKACIJA JASLICE VRTIĆ 

BROJ GRUPA BROJ DJECE BROJ GRUPA BROJ DJECE 

CENTRALNI VRTIĆ 

TRNAVA, 

Resnički put 88 

4 76 14 304 

PODRUČNI VRTIĆ 

ČULINEC, 

Ul. Badema 14a  

2 37 1 23 

PODRUČNI VRTIĆ 

RESNIK,  

V Resnik 1a 

1 19 1 28 

UKUPNO: 7 132 16 355 

UKUPNO: 487 
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Tablica 1.3. Prosječna prisutnost djece od rujna 2019. do veljače 2020. 

  

 
  

Iz prikaza prisutnosti djece tijekom pedagoške godine vidljivo je kako  je prisutnost manja u 

zimskim mjesecima, u mjesecima kada su blagdani i državni praznici. Od sredine mjeseca 

ožujka do kraja svibnja, nije bilo prisutne djece u dječjem vrtiću, a nakon 25.5., prisutnost 

djece prikazana je u Izvješću o radu vrtića u vrijeme epidemije COVID-19 koje je sastavni dio 

Godišnjeg izvješća dječjeg vrtića Jabuka za 2019./2020.  
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Rujan Listopad Studeni Prosinac Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj

Jaslice Vrtić
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1.3. RADNICI U REALIZACIJI PROGRAMA RADA VRTIĆA 

Tablica 1.4. Pregled broja radnika prema radnim mjestima i stručnoj spremi u 2019./2020. 

godini  

 
Re

dni 

br. 

RADNO 

MJESTO 

Broj 

zapos. 

na 

neodređ. 

Broj 

zaposlenih na 

određeno 

Stručna sprema 

priv. 

pop. 

zamje

ne 

VSS VŠS SSS NSS 

1. Ravnateljica 1   1    

2. Pedagog 2   2    

3. Psiholog 1   1    

4. Logoped 1   1    

5. Edukacijski 

rehabilitator 

 

1 

   

1 

   

6. Zdravstveni 

voditelj 

 

1 

    

1 

  

7. Odgojitelj / 

med. sestra 

50 

 

 2 

 

6 

 

41 

 

5 

 

 

8. Tajnik 1    1   

9. Voditelj rač. 1    1   

10. Adm. rač. zap. 2     2  

11. Gl. kuharica 1     1  

12. Kuharica 3     3  

13. Pom. kuharica 4      4 

14. Spremačica 13  1    14 

15. Pralja 1      1 

16. Ekonom - vozač 1     1  

17. Domar – vozač -   

ložač 

 

2 

     

2 

 

 

18. Ukupno 86  3 12 44 14 19 

 
 

U vrtiću je zaposleno 89 radnika (86 na neodređeno, 3 određeno, stanje 10.07.2020.) koji 

svojim radom doprinose unaprjeđivanju kvalitete življenja djece i odraslih u vrtiću.  
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1.4. PRAĆENJE REALIZACIJE SATNICE 

 

Svaki zaposlenik vodio je pojedinačnu listu realizacije sati i listu evidencije propisanu 

zakonom koje je kontrolirao voditelj u objektu. Javna satnica svih zaposlenika bila je 

transparentna na oglasnim pločama.  

U cilju zadovoljavanja potreba svakog djeteta i provedbe bitnih zadaća prilagodili smo satnicu 

svih djelatnika vrtića. I nadalje treba raditi na promišljanju svih sudionika procesa o svojoj 

ulozi i zadaćama u zadovoljavanju potreba i promicanju prava djece. 

 

 

Tablica 1.3.1. Prikaz sati bolovanja u periodu od 01.09.2019. do 30.6.2020. 

 

STRUKTURA 

DJELATNIKA 

NA TERET HZZO NA TERET USTANOVE UKUPNO 

SATI Broj 

djelatnika 

     broj sati Broj 

djelatnika 

   broj sati 

ODGOJITELJI 4 232 24 2512 2744 

TEHNIČKO 

OSOBLJE 

4 392 16 1736 2128 

ADMINISTRACIJA    2 240 240 

RAVNATELJ      

STRUČNI TIM 1 88 3 248 336 

UKUPNO 9 712 45 4736 5448 
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2. MATERIJALNI UVJETI RADA 

 
Kako je Gradski ured  preuzeo javnu nabavu izbora namirnica, u korelaciji s time napravljeni 

su novi jelovnici koji su revidirani i  isti za sve vrtiće Grada Zagreba.  U primjeni su od 

01.01.2017. godine.   Svakodnevno se šalju podatci o broju prisutne djece, te se prema broju 

prisutne djece dobiva recipročan dio sredstava za posebne namirnice. Gradski ured 

kontinuirano provodi analizu cjelokupnog materijalnog poslovanja vrtića, uključujući i 

analize vlastitih prihoda,  kako bi se pratilo da li se namjenski troše vlastiti prihodi i prihodi iz 

proračuna Grada.  Vlastitih prihoda imali smo po odluci Upravnog vijeća, od posebnih 

programa, koja namjenski koristimo za poboljšanje materijalnih uvjeta, za nabavu 

odgovarajuće didaktičke opreme za navedene programe, potrošnog materijala i stimulaciju 

odgojitelja provoditelja programa i ostalih radnika koji pridonose realizaciji istih programa.  

 

 INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE OBJEKATA 

 maljanje zidova (vrtići Trnava, Čulinec, Resnik) 

 NABAVKA OPREME 

 kontinuirana nabava posuda i posuđa za serviranje hrane 

 nabavljeni  tepisi za jasličke i vrtićke skupine 

 nabava alata potrebnog za radove domara te potrošnog materijala za održavanje  vrtića 

(nabavljena traktorska kosilica i motorni čistač snijega) 

 

 RADNA OBUĆA I ODJEĆA ZA ODGOJITELJE I TEHNIČKO OSOBLJE 

 nabavljena radna odjeća i obuća  

 

 DIDAKTIKA I POTROŠNI MATERIJAL 

 nabavljen potrošni materijal za potrebe skupine prema iskazanim potrebama 

 nabavljen potrošni materijal za estetsko uređenje vrtića 

 nabavljen uredski potrošni materijal 

 nabavljene sprave za tjelesne aktivnosti djece u dvorani 

 nabavljene društvene i didaktičke igre 

 nabavljena didaktika za posebne programe  

 nabavljena  stručna literatura i slikovnice za djecu 

 

 NABAVA SREDSTAVA ZA PREVENCIJU I ZAŠTITU ZDRAVLJA U VRIJEME 

EPIDEMIJE COVID 19 

 Dezibarijere  

 Zaštitne rukavice 

 Zaštitne maske  

 Dezinfekcijska sredstva za površine 

 Nazuvci 
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3. SKRB ZA TJELESNI RAST, RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE 

Zdravstvene potrebe djece predškolske dobi zahtijevaju dobru upučenost odgojitelja u njih 

same, stalni nadzor i pravovremenu intervenciju. Vezano za postavljene ciljeve provođena je 

njega djece prema postavljenim standardima kvalitete uvažavajući dob djece i individualne 

potrebe. Zbog širenja epidemije uzrokovane COVID-19 virusom na području Republike 

Hrvatske te nastale epidemiološke situacije krajem veljače u vrtiću smo provodili propisane 

epidemiološke i higijenske mjere koje su se odnosile na sve sudionike. U provebi navedenih 

mjera postupali smo prema preporukama za dječje vrtiće i škole Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo, Ministarstva zdravstva i Ministarstva obrazovanja. 

Provedbom zdravstvenog odgoja i edukacijom svih sudionika unaprijedili smo postupke i 

aktivnosti u zaštiti zdravlja djece, samozaštite i ekološke osvještenosti. Programom mjera 

zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane djece primjenjivali smo standarde kvalitete u 

svim područjima rada i odgojnim skupinama. Vezano za navedeno smanjivali smo 

zdravstvene rizike i osnaživali zaštitne čimbenike koji su pozitivno utjecali na rast, razvoj i 

zdravlje djece. 

Prikupljanje i sumiranje zdravstvenih podataka novoprimljene djece 

Provedeno je putem inicijalnih upitnika, potvrdama o obavljenom sistematskom pregledu 

predškolskog djeteta, podacima o cijepljenosti i zdravstvenom dokumentacijom za djecu sa 

zdravstvenim i ostalim teškoćama. 

3. 1. Identifikacija individualnih specifičnosti i zdravstvenog statusa djece 

Individualne specifičnosti i zdravstvene poteškoće djece evidentirane su kod upisa početkom 

pedagoške godine 2019./2020. a neke su se pojavile kasnije. O svim zdravstvenim 

specifičnostima (vrste poteškoća, metodama i postupcima prve pomoći, preporukama za 

posebnu prehranu) pravovremeno su obavješteni odgojitelji na radnim sastancima sa svakom 

odgojnom skupinom prije dolaska djeteta u skupinu. Provodila se intenzivna suradnja s 

roditeljima u cilju ujednačenog pristupa u zadovoljavanju posebnih potreba djece i 

osiguravanja potrebnih uvjeta. Izrađena je tabela za djecu s alergijama na hranu i ostale 

alergene, sa preporukama o prvoj pomoći i terapiji koju dijete treba primiti pri pojavi 

alergijske reakcije. 
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Analiza zdravstvenih poteškoća (ukupno djece) 

 alergija na hranu – 28 djece (mlijeko i mliječni proizvodi, jaja, kečap, rajčica, kikiriki, 

aditivi u hrani, konzervansi, ječmena kaša, gluten, sezam, bademi, orasi, lješnjaci, 

kivi, riba, indijski oraščići, čokolada, nutella itd.) 

 prilagođenu prehranu zbog funkcionalnih smetnji u probavnom traktu ima 2 djece 

 posebnu prehranu ima zbog fenilketonurije ima 1 dijete 

  na prehrani bez glutena je 2 djece 

 alergiju na 1 namirnicu ima 9 djece 

 alergiju na 2  namirnice ima 6 djece 

 alergiju na 3 namirnice ima 2 djece 

 alergiju na 4 namirnice ima 2 djece 

 alergiju na 5 i više namirnica ima 2 djece 

 jedno dijete je na vegetarijanskoj prehrani bez mesa, ribu i jaja jede 

  ne jede svinjetinu iz vjerskih razloga 4 djece 

 alergija na lijekove – 5 djece (klavocin, penicilin, prospan sirup, paracetamol 

ibuprofen) 

 alergije na ubode insekata - 3, kozmetičke preparate -1, ambroziju, pelud, brezu – 3, 

grinje i prašinu – 1 

 alergije na hranu pod terapijom EPIPEN JUNIOR 2 djece 

 febrilne konvulzije pod terapijom 3 

 oštećenja središnjeg živčanog sustava - 7 

 oštećenja perifernog živčanog sustava – 2  

 oboljenja genitourinarnog sustava – 7 

 hidronefroza 2 

 uroinfekcije – 5 

 hemangiom pod terapijom 2 

 prirođene malformacije - 1 

 bronhitis 11 

 atopijski dermatits 10 

 smetnje vida (nose naočale 20 djece) 

 Uvidom u zdravstvenu dokumentaciju koju je roditelj donio na uvid utvrđeno je da 3 

djece nema više alergiju na 1 od do tada potvrđenih namirnica tj. mlijeko, kod 2 djece 

povećao se  broj alergogenih namirnica. Tijekom pedagoške godine dijagnosticirana je 

alergija kod dvoje djece polaznika vrtića. Za djecu s alergijama na hranu u slučaju 

alergijske reakcije propisani su ovi lijekovi: Fenistil kapi, Areus sirup, Rinolan ili 

Klaritin sirup i EPIPEN JUNIOR. Za 3 djece s febrilnim konvulzijama osigurane su 

mikroklizme Diazepama. 
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Prikaz 1. Broj djece alergične na pojedine namirnice 

Podaci pokazuju da 20 % ukupnog broja upisane djece ima neku od zdravstvenih teškoća. 

Najizraženije su alergije na hranu i u tom smislu poduzete su mjere prilagodbe i izrade 

jelovnika prema specifičnim potrebama te djece. Veći je broj djece i s drugim zdravstvenim 

potrebama (febrilne konvulzije, atopijski dermatitis, bronhitis, bolesti urogenitalnog sustava, 

alergijska astma) što zahtijeva brigu zdravstvene voditeljice i odgojiteljica glede 

procjenjivanja stanja i poduzimanja potrebnih mjera zdravstvene njege. Sva djeca s težim 

zdravstvenim teškoćama posjeduju medicinsku dokumentaciju i redovito se kontroliraju. U 

vrtiću su redovito vršene kontrole cijepljenosti, antropološka mjerenja i edukacija djece o 

mjerama samozaštite i prevencije bolesti. Za unapređenje djetetova zdravlja redovito su 

poduzimane preventivne mjere za sprječavanje respiratornih infekcija, zaraznih bolesti i 

ušljivosti, provođeni postupci prve pomoći kod akutnih bolesti i povreda i kroničnih bolesti. 

Dogovorene mjere i postupci pravovremeno su provođeni te su utjecali na očuvanje zdravlja 

djece. Time se sprječavalo širenje oboljenja na ostalu djecu. Djecu se poticalo u stjecanju 

pravilnih prehrambenih navika i prihvaćanju novih namirnica. Nastavljen je rad na projektu 

Pravilne prehrane u vrtićima grada Zagreba. Individualnim pristupom uspjeli smo u većini 

skupina razviti pravilne prehrambene navike u djece. I dalje je potrebno poticati ujednačeno 

djelovanje kako u vrtičkom tako i u obiteljskom okruženju u cilju usvajanja pravilnih 

prehrambenih navika kod djece. Tijekom godine primjenjivani su sezonski jelovnici prema 

preporukama nutricionista iz Gradskog ureda za odgoj i obrazovanje. 
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Zadovoljavanje primarnih potreba: 

 u odnosu na odgojitelje i druge djelatnike 

Odgojitelje se educiralo o ispravnim postupcima u procesu  njege, o mjerama prevencije od 

zaraznih bolesti, o važnosti pravilnog pranja ruku, pravilnog pranja zuba, o važnosti nadzora 

djece u sanitarijama i sigurnosti u vrijeme boravka na igralištu, pri odlasku na izlete i šetnje i 

ostale aktivnosti izvan vrtića. Na sastancima planiranja i kroz individualni rad odgojiteljice su 

upućivane u standardizirane postupke njege i higijene i provedbu potrebnih preventivnih 

mjera pri pojavi epidemioloških indikacija (ušljivost, crijevni paraziti i ostalo). Ostali 

djelatnici upućivani su na važnost održavanja higijene svih prostora, pravilnu primjenu 

sredstava za čišćenje i dezinfekciju i propisano nošenje radne odjeće i obuće. Osoblje na 

pripremi hrane upoznato je sa zakonskim propisima i uvjetima koji moraju biti ispunjeni u 

procesu pripreme i distribucije hrane. Troje djelatnika educirano je kroz tečaj Higijenskog 

minimuma po proširenom programu. Ogojiteljice i drugi djelatnici informirani su i educirani 

na radnim sastancima i putem pisanih uputa o postupanjima u vrijeme epidemije COVID-19, 

a odnose se na: Postupke odgojiteljica u vrijeme dolaska na posao i kod preuzimanja djeteta! 

Protokol postupanja i siguronosno zaštitne mjere kod epidemije COVID-19. Pravilno pranje 

ruku. Pravilno nošenje zaštitnih maski. Postupci pranja, čišćenja i dezinfekcije prostora i 

opreme. Postupci kod pripreme i raspodjele hrane. Postupci kod dostave namirnica i rada 

servisera. 

 u odnosu na roditelje 

Suradnja sa roditeljima provodila se kontinuirano u situacijama: utvrđivanja specifičnih 

potreba u prehrani (djeca s alergijama na hranu), primjeni lijekova za djecu sa f. konvulzijama 

i, pri provedbi razušivanja, pri zbrinjavanju akutno bolesnog djeteta, djeteta sa povredom, u 

situacijama pojave zaraznih bolesti, o prevenciji karijesa, upućivanje na pravilnu prehranu za 

djecu sa prekomjernom ili smanjenom tjelesnom težinom i ostalim situacijama kad je roditelj 

trebao savjet i pomoć zdravstvene voditeljice. Intezivna suradnja ostvarena je u vrijeme 

provedbe higijenskih  mjera zbog epidemeiološke situacije uzrokovane COVID-19. 
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3.2. Analiza protokola praćenja konzumacije  obroka 

Tijekom siječnja i veljače  članice stručnog tima pratile su konzumaciju obroka u skupinama 

pri čemu su korišteni dogovoreni protokoli. 

Jedan od važnih elemenata praćenja obroka broj je prisutne djece u skupini. 

Analizom prisutnosti djece u skupinama uočeno je slijedeće: 

 

               
Broj prisutne djece u nekim skupinama je bio kriterij za za organizaciju konzumiranja obroka 

u podskupinama, iako je to negdje bilo opravdano zbog dobi djece u nekim skupinama to nije 

bilo opravdano jer znatno utječe na kvalitetu provedbe i jasan je pokazatelj stava odgojitelja 

prema tom važnom segmentu rada s djecom. 

 

PODACI IZ TABELE  POKAZUJU PRIPREMU PROSTORA I PRIBORA 

Prikaz broja skupina u kojima djeca jedu u podskupinama te broj djece koja u vrtiću jedu 

zamjenski obrok: 

 

 

BROJ PRISUTNE 
DJECE 

11-16 DJECE 

3 STARIJE JASLIČKE 
SKUPINE 8-16 DJECE 

3 MLAĐE VRTIĆKE 
SKUPINE 

10-21 DIJETE 

5 SREDNJIH 
VRTIĆKIH SKUPINA 16-20 DJECE 

4 STARIJE VRTIĆKE 
SKUPINE 

10-14 DJECE 

4 MONTESSORI 
VRTIĆKE SKUPINE 

7-10 DJECE 

4 MLAĐE JASLIČKE 
SKUPINE 
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Iz podataka je vidljivo da se u najmanjem broju skupina ručak konzumira u podskupinama sto 

ukazuje da na tom segmentu odgojiteljice svih skupina trebaju unijeti promjene. 

Važno je napomenuti da se za 16 djece u vrtiću pripremaju zamjenski obroci primjereni 

njihovim potrebama. 

 

 
 

PRIPREMA PROSTORA I PRIBORA 

 

 

KONZUMIRA ZAMJENSKI OBROK ZA 
UŽINU 

• 2 DJECE  

KONZUMIRA ZAMJENSKI OBROK 
ZA RUČAK 

• 16 DJECE  

DORUČAK 

PRIPREMLJENA  

1-2 STOLA 

IMA DOVOLJNO 
PRIBORA I POSUĐA 

DJECA KORISTE 
SALVETE 

IMA DOVOLJNO 
PROSTORA ZA 

STOLOM 

DA U 6 SKUPINA 

NE U 15 SKUPINA 
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Podaci priprema prostora i pribora ukazuju na to kako broj stolova za kojima djeca 

konzumiraju obrok uglavnom je dovoljan za broj prisutne djece i odgojiteljice na primjeren 

način reagiraju. Pojedine odgojiteljice trebaju biti fleksibilnije u komunikaciji sa osobljem iz 

kuhinje kada treba osigurati više posuđa u kojima je hrana i pribora za jelo ( zdjele za ručak i 

vilice). Također je važno usklađivanje sa spremačicama u vezi spuštanja kreveta. 

Najveći broj skupina u kojima djeca ne koriste salvete u vrijeme konzumiranja obroka, 

posebice u vrijeme ručka, čak 13 skupina za što nema opravdanih razloga. Kako taj problem 

riješiti? 

PRIPREMA DJECE ZA KONZUMIRANJE OBROKA PROVODI SE: 

 

 

DORUČAK 

POTICANJE NA PRANJE RUKU 

DA 20 SKUPINA 

NE 3 SKUPINE 

POTICANJE NA SAMOPOSLUŽIVANJE 

DA 19 SKUPINA 

NE 4 SKUPINE  

POTIČU DJECU DA SJEDNU ZA STOL 
U 23 SKUPINE 

MOTIVIRAJU NA KONZUMACIJU OBROKA 

NE 5 SKUPINA 

DA 16 SKUPINA 
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Prema pokazateljima iz tabele vidljivo je kako je u dosta skupina potrebno poticati djecu da 

peru ruke prije konzumiranja doručka.  

Iako nekoliko odgojiteljica već od jaslica potiču djecu da se u skladu sa svojim individualnim 

mogućnostima samostalno poslužuju priborom još uvijek imamo skupina u kojima pribor za 

jelo postavljaju odgojiteljice ili djeca dolaze do kolica (stol po stol) kako bi uzela pribor. 

U tim skupinama predloženo je odgojiteljicama da uvedu reduše koje se mogu dnevno 

izmjenjivati. To je važan segment rada pri čijoj kvalitetnoj primjeni djeca razvijaju osobne 

kompetencije ali i usvajaju važne socijalne kompetencije. 

Tijekom praćenja također je uočeno kako dio odgojiteljica  vrtićkih skupina  ne motivira ili 

djelomično motivira djecu na konzumaciju obroka što također znatno utječe na odnos djece 

prema hrani i  propuštanje važnog sadržaja kojim se kod djece potiče spoznajni razvoj i 

stjecanje pravilnih prehrambenih navika kod djece. 

RUČAK 

POTICANJE NA PRANJE RUKU 

DA U SVIM SKUPINAMA 

POTICANJE NA SAMOPOSLUŽIVANJE 

DA 19 SKUPINA 

NE 4 SKUPINE  

POTIČU DJECU DA SJEDNU ZA 
STOL U 23 SKUPINE 

MOTIVIRAJU NA KONZUMACIJU 
OBROKA U SVIM SKUPINAMA 

UŽINA 

POTICANJE NA PRANJE RUKU 

DA U SVIM SKUPINAMA 

POTICANJE NA SAMOPOSLUŽIVANJE 

DA 19 SKUPINA 

NE 4 SKUPINE  

POTIČU DJECU DA SJEDNU ZA STOL U 
23 SKUPINE 

MOTIVIRAJU NA KONZUMACIJU 
OBROKA U  18  SKUPINA  

5 SKUPINA DJELOMIČNO 
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KONZUMACIJA OBROKA - ULOGE ODGOJITELJA 

                

     

 

 

 

 

 

ODGAJATELJ RAZGOVARA O HRANI S 
DJECOM: 

DA 16 SKUPINA 

NE 7 SKUPINA 

 

 

ODGOJITELJ MOTIVIRA NA KULTURNO 
PONAŠANJE ZA VRIJEME DORUČKA U SVIM 

SKUPINAMA 

DJECA SE SAMOSTALNO POSLUŽUJU 
HRANOM : 

NE U 5 JASLIČKIH SKUPINA ZBOG DOBI 

NE    3 VRTIĆKE SKUPINE 

DJECA  ODLAŽU  PRIBOR  NA KOLICA: 

NE U 2 JASLIČKE SKUPINE 

DJELOMIČNO 1 JASLIČKA 

DA OSTALE SKUPINE 

DORUČAK 

U SVIM SKUPINAMA UVAŽAVAJU SE INDIVIDUALNE POTREBE DJECE 

 

 

 

RAZGOVARA O HRANI S DJECOM: 

DA  20 SKUPINA 

NE   3 SKUPINE 

 

 

ODGOJITELJ MOTIVIRA NA KULTURNO 
PONAŠANJE ZA VRIJEME DORUČKA U SVIM 

SKUPINAMA 

DJECA SE SAMOSTALNO POSLUŽUJU 
HRANOM: 

NE U 5 JASLIČKIH SKUPINA ZBOG DOBI 

NE    3 VRTIĆKE SKUPINE 

DJECA ODLAŽU PRIBOR NA KOLICA: 

NE U 2 JASLIČKE SKUPINE 

DJELOMIČNO 1 JASLIČKA 

DA OSTALE SKUPINE    

UŽINA 

U SVIM SKUPINAMA UVAŽAVAJU SE INDIVIDUALNE POTREBE DJECE 

 

 

ODGAJATELJ RAZGOVARA O HRANI S 
DJECOM: 

DA  20 SKUPINA 

NE  3 SKUPINE 

 

 

ODGOJITELJ MOTIVIRA NA 
KULTURNO PONAŠANJE ZA VRIJEME 

DORUČKA U SVIM SKUPINAMA 

DJECA SE SAMOSTALNO POSLUŽUJU 
HRANOM : 

NE  U 5 JASLIČKIH SKUPINA ZBOG DOBI 

NE  3 VRTIĆKE SKUPINE 

DJECA ODLAŽU PRIBOR NA KOLICA: 

NE U 2 JASLIČKE SKUPINE 

DJELOMIČNO  1 JASLIČKA 

DA OSTALE SKUPINE 

RUČAK 

U SVIM SKUPINAMA UVAŽAVAJU SE INDIVIDUALNE POTREBE DJECE 
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Uloge odgojitelja tijekom obroka DORUČAK UŽINA RUČAK 

Odgajatelj razgovara s djecom o 

hrani 

NE -7     DA-16 NE-3 NE-3 

Odgojitelj motivira na kulturno 

ponašanje 

DA-23 DA-23 DA-23 

Djeca se samostalno poslužuju 

hranom 

NE-5 (jaslice) 

NE -3 (vrtićke 

skupine) 

NE-5 (jaslice) 

NE- 3 vrtićke 

skupine 

NE -5 (jaslice) 

NE-3 vrtićke 

skupine  

Djeca odlažu pribor na kolica NE-2 

djelomično-1 

NE-2 

djelomično-1 

NE-2 

djelomično-1 

Odgajatelj uvažava individualne 

potrebe djece za: 

   

Količinom hrane DA-23 DA-23 DA-23 

Samostalnost (dohrana) DA-23 DA-23 DA-23 

Vrsti hrane  DA-23 DA-23 DA-23 

Brine o dostupnosti vode DA-23 DA-23 DA-23 

 

Iako odgojiteljice znaju koliko je razgovor s djecom o hrani važan segment kako bi djeca 

prihvatila pojedine namirnice dio odgojiteljica to ne čini. Također je važno istaknuti kako je 

razgovor o hrani važan odgojni moment kojim odgojiteljice razvijaju pravilne prehrambene 

navike djece. Također je važno suradnja s rodfiteljima kako bi zajedničkim djelovanjem 

poticali usvajanje pravilnih prehrambenih navika koji znatno utječu na zdravlje djece. 

Količina hrane koja se vraća u kuhinju: 

 Najveća količina hrane vraća se nakon doručka što ukazuje da taj segment treba 

unaprjeđivati kroz kvalitetniju komunikaciju jutarnjih odgojitelja i osoblja kuhinje 

 Nakon ručka vraćanje hrane povezano je s segmentom motiviranja djece od strane 

odgojitelja i prethodnim radom s djecom na segmentu razgovora s djecom o hrani. U 

skupinama gdje se kontinuirano radi na tim važnim područjima  

 U nekim skupinama  važno je kontinuirani rad na unaprjeđivanju konzumacije voćne 

užine  posebice u segmentu povezivanja sa sadržajim planiranih  aktivnosti koje se taj 

dan provode s djecom 
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PROVEDBA PRANJA ZUBA 

 

 
 

 

U navedenim skupinama odgojiteljice poučavaju i nadziru djecu pri pranju zuba. 

Iako je u suradnji sa  stomatolzima koji provode projekt prevencije u dječjim vrtićima  Grada 

Zagreba s djecom svih vrtićkih skupina provedena edukacija djece o pravilnoj njezi i zaštiti 

zuba dio odgojiteljica ne provodi pranje zuba. Zbog toga je nakon provedenih praćenja s 

odgojiteljicama 9 vrtićkih  skupina  dogovoreno da se s pranjem zuba krene što prije jer je 

vrtić za to osigurao potrebne uvjete. 

 

3. 2. Praćenje i evidentiranje pobola 

Evidencija pobola praćena je tijekom cijele pedagoške godine putem liječničkih potvrda. 

Najučestalije bolesti u djece su bili respiratorni infekti. Bolesti gornjih i donjih dišnih puteva 

iznosile su 48 % od ukupnog broja bolesti, a za njihovo smanjenje provodile su se preventivne 

mjere tijekom cijele godine. Ukupan broj respiratornih infekcija bio je 399 ili 50 % od 

ukupnog broja bolesti. Od virusne upale pluća liječeno je 3 djece, prošle godine (14) djece. 

Od bronhitisa liječeno je 37 djece u centralnom vrtiću i 7 na područnim vrtićim (manji broj 

oboljele djece u odnosu na prošlu godinu). U odnosu na proteklu godinu broj zaraznih bolesti 

bio je manji (117) u onosu na kraće razdoblje uobičajenog pračenja, a prošle godine bilo je 

136 ili 13 %. Broj djece oboljele od vodenih kozica bio je 23 a prošle god. 28. Ostale zarazne 

bolesti bile su: virusne bolesti nespecificirane lokacije, enteroviroze i adenoviroze, influenca 

24 slučaja, šarlaha 12 (prošle godine 9), crijevni paraziti 4, ušljivosti 9. Moram naglasiti 

problem recidiva ušljivosti kod 2 djece jer se roditelji nisu pridržavali kako usmenih tako i 

pisanih uputa kod čišćenja vlasišta i temeljitog micanja jajašca (gnjida). Zarazne bolesti 

kontrolirane i sanirane su u suradnji s Higijensko-epidemiološkim odjelom ZZJZ dr. 

A.Štampar područni odjel iz Grižanske. 

 

 

SKUPINE U 
KOJIMA SE 
PERU ZUBI 
U VRTIĆU 

JAGODICE 

MASLAČCI 

PTIČICE 

LOPTICE 

PUŽIĆI 

VJEVERICE 
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Tablica 1 Analiza pobola po MKB 2019/2020 (podaci se odnose na broj liječničkih 

potvrda prije prestanka rada vrtića do 16.3.2020.) 

Dob 

djece 
Objekt 

Zarazne 

bolesti 

Bolesti 

živčan. 

sustava 

 

Bolesti  

dišnog  

sustava 

Bolesti 

oka i 

uha 

Bolesti 

probavno

g sustava 

Ostale 

bolesti 

Ukupan 

br. 

bolesti 

Broj 

upisane 

djece 

Jaslice 

Trnava 17  78 31  53 179 76 

Čulinec 7  16 6  13 42 37 

Resnik 0  14 1   4 19 19 

Ukupno 24  108 38  70 240 132 

Vrtić 

Trnava 81  252 44  97 474 304 

Čulinec 9  19 13  16 57 23 

Resnik 3  20 2  6 31 28 

         

 
Ukupn

o vrtić 
93  291 59  119 562 355 

Ukup. 

vrtić+ 

jaslice 

23 

skupin

e 

117  399 97  189 802 487 

U jasličkim skupinama naučestalije su bile respiratorne infekcije, upale uha, oka i probavne 

smetnje. U nekoliko vrtičkih skupina zbog pojave ušljivosti 3-4 puta tijekom godine 

pregledavana su vlasišta. U cilju prevencije provodila se edukacija djece djelatnika i roditelja 

putem individualnog savjetovanja, radom u manjim skupinama s djecom i edukativnim 

letcima.  

Od 11.5.2020. djeca sa svih objekata bila su smještena u centralnom vrtiću. Prisutnost djece 

bila je manja. Radilo se u 10 odgojnih skupina.Djeca koja su pohađala vrtić nisu često 

izostajala zbog bolesti, što je vidljivo u tablici koja pokazuje pobole za razdoblje od 

11.5.2020. – 31.8.2020. 

Dob 

djece 

Centr

alni 

vrtić 

Zarazne 

bolesti 

Bol. 

živča-nog 

susta. 

Bolesti 

dišnog 

sustava 

Upale 

oka ili 

uha 

Probavne 

smetnje 

Ostalo Ukup. 

bolesti 

Jaslice  3 0 4 1 0 3 11 

Vrtić  2 0 2 1 0 7 12 

Ukupno  5 0 6 2 0 10 23 
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3.3. Kontrola procijepljenosti djece i upućivanje na cijepljenje 

Tijekom godine provedena je kontrola cijepljenosti za 180 djece. Podaci o provedenom 

cijepljenju upisani su u zdravstvene kartone djece. Provedena je ciljana kontrola o 

cijepljenosti djece mlađih jasličkih skupina za ospice, tijekom listopada 2019. i veljače 2020. 

Kontrola cijepljenosti provedena je za djecu vrtićkih skupina prije odlaska u program Djeca u 

prirodi. U suradnji sa nadležnim pedijatrima upućivali smo roditelje na procjepljivanje djece, 

sukladno kalendaru cijepljenosti i podatke uredno evidentirali. 

3.4. Praćenje povreda i pružanje prve pomoći kod djece 

Ove godine evidentirana je 21 ozljeda do 16.3.2020.od toga 1 na područnom objektu, te 1 

ozljeda nastala kod kuće. Najučestalije ozlijede bile su: udarci s hematomom, posjekotine, 

ogrebotine, nagnječenja, ugrizi, ubodi insekata, curenje krvi iz nosa, akutne bolesti i stanja. 

Jedno dijete imalo uganuće gležnja, ogrebotine, udarci s hematomom i ugrizi insekata, padovi 

(ukupno 9). Ozljede su se događale u vremenu 7.30 do 12.30 sati (ukupno 16), te od 13 do 

16.30 sati (ukupno 4). Djeca su se najviše ozljeđivala na vanjskom prostoru i sobama dnevnog 

boravka, nešto manji broj u ostalim prostorima vrtića. Analizom dana u tjednu najčešće su se 

ozljeđivali: ponedjeljkom, utorkom i petkom. U odnosu na prošlu godinu broj povreda je 

manji. 
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Prikaz 2. 

U vrtiću su sanirane sve ozljede (21), a od toga 13 ozljeda bilo je potrebno sanirati i u 

zdravstvenoj ustanovi. 

 

Prikaz 3. 

Najveći broj ozljeda bio je uslijed pada djeteta, pri čemu su nastajali udarci, otekline, 

posjekotine, ubodi insekata. Najčešće ozljeđivani dio tijela bila je glava. Najčešća mjesta 

nastanka ozljeda su: dvorište, soba dnevnog boravka, garderoba, sanitarije. 
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Prikaz 4. 

Najveći broj ozljeda dogodio se između 8.30 i 12 sati u vrijeme redovitog neposrednog rada u 

odgojnim skupinma. 

 

 

 

Prikaz 5. 

Od 11.5. – 31.8.2020. dogodilo se 9 povreda. U  sobi dnevnog boravka bilo je 5 povreda, na 

igralištu vrtića 4. Prema vrsti poreda bila su: 5 udaraca  u glavu ili lice, 1 povreda ruke,  1 

posjekotina usne, 1 ugriz krpelja, 1 curenje krvi iz nosa. Sve povrede zbrinute su u vrtiću, a 3 

povrede  u vrtiču i zdravstvenoj ustanovi. 

Potrebno je educirati i osvještavati djecu na provedbi samozaštite, pružanja samopomoći i 

prepoznavanju mogućih opasnih situacija za nastanak povreda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

 

Suradnja sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima (pedijatar, 

epidemiolog, stomatolog i ostali) 

 

U pedagoškoj godini 2019/2020 ostvarena je suradnja sa Stomatološkom poliklinikom 

Zagreb, Perkovćeva 3 dr. Vesnom Erikom Modrić. U siječnju i veljači 2020. godine u 14 

odgojnih skupina provedene su edukativne interaktivne radionice sa djecom i odgojiteljicama 

vezane za prevenciju karijesa i jednostavni stomatološki pregled zuba djece vrtičkih skupina. 

Pregledano je 192 djece. Kod 117 djece dijagnosticiran je karijes zuba. Cilj radionica koje su 

provedene s djecom i odgojiteljicama je podizanja svijesti o važnosti očuvanja oralnog 

zdravlja. Na način da se djecu odgojiteljice te roditelje nauči pravilnoj oralnoj higijeni, 

pravilnoj prehrani, te važnosti redovnog odlaska stomatologu. Vezano za navedene radionice 

moram istaknuti sudjelovanje djece u četkanju zuba lutkama, potvrđivnje njihovih vještina i 

znanja o prehrani i oralnoj higijeni. Po provedenom pregledu djece roditelji su dobili nalaz sa 

potrebnim preporukama o sanaciji karijesa i mjerama koje treba provoditi i kod kuće. 

 

 

 

Prikaz 6. Prikaz zdravlja zuba djece – po obavljenom stomatološkom pregledu tijekom 

siječnja i veljače 2020. Navedeni pokazatelji ukazuju na važnost provedbe oralne 

higijene kako kod kuće tako i u vrtiću te redovitog odlaska na stomatološke preglede. 
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Ostvarena je suradnja s ustanovom za zdravstvenu skrb OPUS medicus za medicinu rada i 

športa, na provedbi sistematskih pregleda djelatnika. 

Suradnja sa ZZJZ Grada Zgreba Dr. A. Štampar, Mirogojska 16 u provedbi kalorijske i 

mikrobiološke analize hrane i vode, u kontroli mikrobiološke čistoće pribora posuđa, opreme i 

ruku zaposlenika, u provedbi edukacije zaposlenika (Tečaj higijenskog minimuma 3 

djelatnice). Sa higijensko-epidemiološkim timom Dubrava u provebi higijensko-

epidemiološkog nadzora pri pojavi zaraznih bolesti i uzimanja briseva djeci u vrijeme 

infekcije izazavane streptokokima, u provedbi sanitarnih pregleda zaposlenika i edukativno 

savjetodavni rad. S liječnicima pedijatrima sa područja Dubrave, Pešćenice i Sesveta, sa 

ustanovom za boravak djece u prirodi (Grad Mladih) i s doktorom medicine rada. 

 

3. 5. Edukacija roditelja - roditeljski sastanci 

Roditelji su kontinuirano informirani i educirani o zdravstvenoj tematici putem kutića za 

roditelje, edukativnih letaka, plakatima i individualnih konzultacija sa zdravstvenom 

voditeljicom, na roditeljskim sastancima i anketom. Provedena je anketa sa roditeljima djece 

koja su imala alergiju na hranu i obrađeni podaci. Sa promjenama u odnosu na prestanak 

alergije ili pojave novih upoznati su stručni suradnici, odgojiteljice i kuhinjsko osoblje, glede 

prilagodbe jelovnika novim potrebama djece. 

Prikaz načina i dinamike edukacije roditelja: 

Održan je roditeljski sastanak za roditelje primljene djece po komisiji za prijem u DV tijekom 

2019/2020. 

- roditeljski sastanci za roditelje djece mlađih jasličkih skupina u vrijeme prilagodbe 

- roditeljski sastanci za djecu uključenu u program Djeca u prirodi (Grad Mladih), za 

jednu skupinu sa područnih objekata Čulinec, za 4 skupine iz centralnog objekta u 

Trnavi 

- komunikacijski roditeljski sastanak s roditeljima djece jasličkog uzrasta u centralnom 

vrtiću i područnom vrtiću u Čulincu na temu: Uzroci poboljevanja djece jasličke dobi i 

načini prevencije. Upoznavanje sa simptomima najčešćih bolesti u djece mlađe dobi. 

- edukativni plakati i brošure u kutićima za roditelje – o respiratornim bolestima, 

upalama uha, konjuktivitisu, spriječimo ušljivost, o krpeljima, crijevni parziti, savjeti 

roditeljima vezanim za korištenje duda varalica i bočica u vrtiću, prevenciju karijesa, o 

važnosti boravka na zraku, preporuke o odjeći i obući; roditelje se putem više medija 

informiralo o nastavku provedbe projekta Pravilne prehrane u vrtićima Grada Zagreba 

te brošurama vezanim za zaštitu od sunca 

- plakati o pravilnom pranju ruku 

- plakati o prepoznavanju simptoma COVID-19 i Mjerama prevencije 

- propisana zdravstvena dokumentacija, individualna zapažanja i dnevna realizacija 

zadaća, protokoli praćenja i zapisnici radnih sastanaka uredno su vođeni 

 



 

 

30 

 

 

PLANIRANJE PRAVILNE PREHRANE: PROVEDBA PROJEKTA 

UNAPREĐIVANJA PREHRANE U DJEČJIM VRTIĆIMA GRADA ZAGREBA 

PRAVILNA PREHRANA U VRTIĆIMA GRADA ZAGREBA 

Planiranje prehrane djece obavljano je prema Izmjenama i dopunama Programa zdravstvene 

zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima. (2007). Nastavili smo 

provedbu Projekta „PRAVILNE PREHRANE U VRTIĆIMA GRADA ZAGREBA„. Pratili 

smo dnevni ritam djece i kvalitetno skrbili o osnovnim razvojnim potrebama djece. Djeca su 

dobivala 3-5 obroka ovisno o dužini boravka što je osiguravalo 70-80% dnevnih potreba za 

hranom. Pratili smo prihvaćenost konzumiranja namirnica, te svoje sugestije i prijedloge 

prosljeđivali nutricionisti u Gradski ured za odgoj i obrzovanje. Primjenjivani su sezonski 

jelovnici i uvažavani naputci o odabiru jelovnika i zastupljenosti namirnica. Analizom 

podataka sa inicijalnih intervjua sa roditeljima i uvidom u zdravstvenu dokumentaciju 

utvrđeno je da početkom pedagoške godine 28 djece ima alergiju na jednu ili više namirnica. 

Uvažavajući specifičnosti u prehrani djece s alergijama na hranu, planirana je prehrana u 

odnosu na potrebe djece. Osiguravane su zamjenske namirnice (voće, mlijeko i ostalo) za 

djecu sa blažim alergijama. Krajem pedagoške godine kod jednog djeteta postepeno su se 

uvodile sve namirnice prema preporuci liječnika. Roditelji su na kutiću za roditelje imali uvid 

u tjedni jelovnik. Izrađivani su jelovnici za djecu s alergijama na hranu. Roditelji su imali 

uvid u jelovnik vezan za dijete sa alergijom u odgojnoj skupini gdje dijete boravi. Tjedni 

jelovnik stavljan je na web stranicu vrtića. Nastavili smo pratiti prihvaćenost i konzumiranje 

novih namirnica, bilježili količine nepojedenog jela. Analiza zdravstvene ispravnosti hrane za 

glavni obrok – ručak provedena je 2 puta tijekom godine. Rezultati ispitivanja sukladni su 

odredbama Uredbe Komisije (EZ-a) br.2073/2005 o mikrobiloškim kriterijima za 

prehrambene proizvode. Analiza vode na zdravstvenu ispravnost provodila se jednom 

mjesečno. Voda analiziranih uzoraka obzirom na dobivene rezultate sukladna je uvjetima koji 

su propisani Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju. Analiza briseva, predmeta, površina, 

pribora i ruku na zdravstvenu ispravnost provedena je 3 puta godišnje. Navedene analize 

provedene su prema ugovoru od strane stručne institucije ZZJZ dr. A.Štampar. Redovito se 

prati primjena uvedenog HACCP sustava putem uvida u kritične kontrolne točke i nadzornih 

lista. Uvidi i radni dogovori sa kuharicama, servirkama i ekonomom redovito su se provodili 

u cilju usklađenog djelovanja sa ostalim sudionicima na zadovoljavanju potreba djece. 

Održani su sastanci HACCP tima. 
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ANTROPOLOŠKO MJERENJE 

Antropometrija težine, visine i relativne težine vršena je od listopada do studenog 2019. radi 

procjene stanja uhranjenosti. Mjerenje je izvršeno sa 369 djece u 19 odgojnih skupina, 

roditelji su upoznati s rezultatima. Odgojitelji i roditelji dobili su stručne savjete o prehrani i 

važnosti tjelesne aktivnosti za djecu kod kojih je evidentirana umjerena preuhranjenost, 

gojaznost i lakša pothranjenost. Od ukupnog broja izmjerene djece: umjereno preuhranjeno je 

36 djece, 31 je gojazno, lakše pothranjeno je 22 djece. U suradnji s roditeljima i odgojiteljima 

primjenjivan je individualni pristup u vrijeme obroka te poticala provedba tjelesne aktivnosti. 

U usporedbi s podacima od prošle godine smanjen je broj umjereno preuhranjene djece 

za 3% (prošle godine 13% umjereno preuhranjenih, ove godine 10%), dok se broj 

gojazne djece smanjio. Potebno je nastaviti unapređivanje rada na njegovanju zdravih stilova 

života kod djece (osobito vezano uz prehranu i tjelesne aktivnosti), u edukaciji roditelja i 

odgojitelja u tom pogledu i u primjeni novih prehrambenih standarada. I dalje ćemo nastaviti 

rad na unapređenju tog područja odgojno-obrazovnog rada s djecom, roditeljima i 

odgojiteljima vezan za „Projekt pravilne prehrane u vrtićima Grada Zagreba“. 

 

Tablica 2. Usporedba podataka antropometrijskih mjerenja 2018/2019. s 2019/2020. 

 2018/2019  2019/2020.  

broj mjerene 

djece 

365 % 369 % 

normalno 

uhranjenih 

271 74 276 75 

umjereno 

preuhranjenih 

46 13 36 10 

gojaznih 25 7 31 8,5 

lakše 

pothranjenih 

22 6 22 6.5 

teže pothran. 1 0.27   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

 

Tablica 3. Prikaz podataka antropološkog mjerenja po skupinama i stanja uhranjenosti 

SKUPINE 

Ukupno 

21 

UKUPAN 

BR. 

IZMJ. 

DJECE 

NORMALNO 

UHRANJENI 

Relativna tež. 

90-110 

UMJERENO 

PREUHRANJENI 

Relativna tež. 

110-120 

GOJAZNI 

Relativa 

težina 

veća 

Od 120 

BLAGA 

POTHRANJENOST 

Relativna  težina 

 80 - 90 

 

JAČA 

POTHR. 

Reltivna 

tež. isp. 

80 

27-T 21 16 2 1 2  

4-T 1.mj. 21 15 2 3 1  

4-T 2.mj.       

12-T 22 16 3 2 1  

28-T 19 16 1 0 2  

8 -T 23 16 4 2 1  

2-T 18 13 1 2 2  

18 -T 19 18  1   

 6-T- 14 10 2 1 1  

7-T 20 18 2    

5-T 20 17 1  2  

3-T 18 14  3 1  

1-T 22 16 5 0 1  

17-T 21 16 2 2 1  

10-T 18 12 3 1 2  

30-T 16 14  1 1  

UK.T 292 227 28 19 18  

20-R 17 11 3 2 1  

22- R 20 16 1 3   

Ukupno  37 27 4 5 1  

25-Č 25 17 1 5 2  

24-Č 15 9 3 2 1  

Ukupno  40 26 4 7 3  

Ukupno 

mjer.dje. 

369 
280 

36 31 22  
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Prikaz 7. 

 

 

Prikaz 8. 
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PLANIRANJE, PRAĆENJE I EVALUACIJA SKRBI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA 

DJECE I SIGURNOST  

Tijekom siječnja i veljače provedena su praćenja kvalitete: konzumiranja obroka, boravka na 

zraku, dnevnog odmora i provedbe popodnevnog rada u odgojnim skupinama. Cilj praćenja 

bio je kvalitetno i fleksibilno zadovoljavanje djetetovih potreba te unapređenje kvalitete rada 

odgojitelja i ostalih sudionika (tehničkog osoblja) u svim područjima rada s djecom. 

 

 

Prikaz 9. Primjeri iz prakse i aktivnosti kojima se unaprijeđivala kultura konzumiranja 

obroka 

 

OČEKIVANI ISHODI: Procjena zdravstvene voditeljice: 

Prilagođen ritam dnevnih aktivnosti uzrastu djece. Uvažavanje individualnih potreba za 

hranom, kretanjem i dnevnim odmorom. Osiguravanje higijenskih uvjeta za odmor djece. 

Provedba aktivnosti prema interesu djece koja ne spavaju. 
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4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

U pedagoškoj godini 2019./2020. kroz sve segmente odgojno-obrazovnog procesa  

promovirali smo    vrijednosti  Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje:  

 

Sustavno smo provodili aktivnosti usmjerene na unaprjeđivanje primjene standarda kvalitete, 

kao što su: planiranje, praćenje i evaluacija skrbi za sigurnost i zaštitu zdravlja djece, 

kreiranje okruženja, strategije podrške razvoju i učenju kroz igru, promatranje, praćenje djece 

u skladu s ishodima razvoja i učenja, unaprjeđivanje komunikacijsko-interakcijskih odnosa, 

vještina kvalitetne komunikacije u odgoju, individualizacija i diferencijacija, partnerstvo s 

obitelji i lokalnom zajednicom kako bismo osigurali optimalne uvjete za poticanje cjelovitog 

osobnog razvoja svakog djeteta. U fokusu našeg interesa bio je proces unaprjeđivanja trajnih 

zadaća kao što su: zadovoljavanje organizacijskih uvjeta koji će biti fleksibilni i u skladu s 

potrebama djece i roditelja, organiziranje pedagoški i estetski oblikovanog prostora primarno 

u funkciji prava i potreba djece i  poticanje razvoja profesionalnih suradničkih odnosa koji će 

omogućiti življenje i kontinuirano učenje djece i odraslih. 

 

•  Stjecanje znanja kroz djetetov istraživački i otkrivački potencijal 

Znanje 

•  Odgoj i obrazovanje pojedinca kao ''Građanina svijeta'' 

Humanizam i tolerancija 

•   Sposobnost samoprocjene vlastitog djelovanja, mišljenja, učenja i 
komunikacije s drugima 

Odgovornost 

•    Sposobnost samostalnog mišljenja i djelovanja 

 Autonomija 

•   Ostvarivanje prirodne kreativnosti djeteta i njene ekspresije kroz sva 
područja   razvoja 

Kreativnost 
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Držimo kako je kroz svakodnevni odgojno-obrazovni rad bilo potrebito nastaviti kontinuirane 

aktivnosti na unaprjeđivanju navedenih bitnih  zadaća s ciljem osiguravanja najboljih 

mogućih uvjeta za učenje i cjeloviti razvoj svakog djeteta.  
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4.1. UNAPRJEĐIVANJE PERIODA PRILAGODBE DJECE 

Prilagodba je specifičan period u odgojno-obrazovnom radu i nije jednostavna ni djetetu, ni 

roditeljima niti odgojiteljima. U ovom emocionalanom periodu djeca, roditelji i odgojitelji 

trebaju izuzetnu podršku. Tijekom samog procesa svaka od karika kroz međuodnos doprinosi 

kvaliteti prilagodbe djeteta. Povjerenje je izuzetno važno i ono čini temelj budućeg odnosa 

djece s odgojiteljima ali i roditelja s odgojiteljima i vrtićem. Prvi susret djeteta i roditelja s 

vrtićem važno je pomno isplanirati jer je to najčešće prvo odvajanje od roditelja i prvi ulazak 

u vanjski svijet. S djetetovim polaskom u vrtić kod roditelja se javlja puno neizvjesnosti, 

pitanja, iščekivanja, uzbuđenja, radosti, ponosa, ali i stresa. Odvajanje je sastavni i 

neizostavni dio odrastanja, ključan za proces osamostaljivanja i razvoj djeteta. Mijenja se  

djetetov dotadašnji način života – dijete mora upoznati i priviknuti se na niz novih stvari: 

nepoznata djeca i odrasli, nepoznat prostor i igračke, novi dnevni raspored aktivnosti, 

višesatna odvojenost od roditelja i sl.   Dobro organiziran dolazak djece, dobra priprema 

roditelja i odgojitelja, te podrška članica stručnog tima je bitno olakšalo proces prilagodbe.  

 

Sve članice stručnog tima sudjelovale su u provedbi inicijalnih intervjua na kojima su putem 

upitnika ''Podaci o djetetu'' dobile uvid u relevantne podatke o djetetu. Upitnikom su se 

ispitivale specifičnosti o porodu i djetetovom zdravlju, o osnovnim biološkim potrebama i 

navikama, o obilježjima razvoja na svim razvojnim područjima, interesima i načinu igre, o 

uvjetima života i obiteljskom kontekstu, te su se prikupljali podaci o dosadašnjim odvajanjima 

djeteta i važnim događajima. Na intervju često dolaze oba roditelja zajedno, te je primijećeno 

da su očevi također dobro informirani o djetetovom rastu i razvoju, što upućuje na veću 

uključenost u odgoj i skrb za dijete. 

Inicijalne razgovore s roditeljima djece s teškoćama uz opservaciju ponašanja provodili smo 

timski (stručne suradnice, zdravstvena voditeljica). Provedeno je 7 timskih opservacijskih 

intervjua. 

 

U ljetnom upisnom roku, za pedagošku godinu 2019./2020.,  upisano je 126 nove djece, od 

toga 63 djece za jaslice,  39 djece za vrtić i 26 djece za Program predškole. Upisano je 59 

djevojčica i 67 dječaka.  

 

 
 

 

 

 

Vrtić 

Jaslice 
Djevojčice 

59 

Dječaci 
67 

Program predškole 26 

63 

39 

Ukupno 126 
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Grafički prikaz 1: djeca u prilagodbi s obzirom na kronološku dob i spol 

 

         
 
Tijekom rujna na prilagodbi je bilo 77 djece i kod većine djece se odvijala u kontinuitetu. 

Manji broj djece (4%) imao je prekid prilagodbe zbog bolesti. Ove pedagoške godine imali 

smo manji broj djece na prilagodbi  u jasličkim skupinama tijekom rujna jer je mnogima bila 

prilagodba odgođena zbog obaveznog cijepljenja. Taj manji broj djece i roditelja u prilagodbi 

omogućio je individualiziran pristup svakom djetetu i roditelju.  

Tijekom čitave pedagoške godine upisivali smo djecu prema iskazanim potrebama 

popunjavajući grupe, te zbog ispisa pojedine djece, što zbog statusa majke odgojitelja, što 

zbog preseljenja. Tako je naknadno upisano 29-tero djece. U ožujku 2020. trebalo je na 

prilagodbu krenuti četvero djece, ali je zbog COVID-19 infekcije  prilagodba kod troje počela 

u  lipnju, a jedno je dijete odustalo. 

 
Tijekom prilagodbe bitno nam je bilo rad usmjeriti u cilju podrške i pomoći djetetu kako bi 

ono što lakše prevladalo krizu odvajanja. Dijete se u vrtiću treba osjećati prihvaćeno, te mora 

moći zadovoljiti svoje primarne potrebe za ljubavi, igrom, druženjem i učenjem. U ovom 

periodu podrška je neophodna i roditeljima. 

Čimbenici koji utječu na javljanje, intenzitet i trajanje reakcija djeteta na odvajanje od 

roditelja: 

 dob djeteta – tjeskoba zbog odvajanja razvojno se javlja od 6 mjeseca života do 4. godine, 

a najjača je između 14. i 20. mjeseca, što je dijete starije i učestalost i jačina reakcija na 

odvajanje lagano opadaju 

 kvaliteta privrženosti s roditeljima – djeca koja su razvila sigurnu privrženost s majkom 

manje će se protiviti odvajanju jer imaju povjerenje u njen povratak 

 odnos roditelj-dijete – općenito, te tijekom prilagodbe 

 djetetove specifičnosti u načinima zadovoljavanja potreba, u navikama i u obilježjima 

Jaslice 
62% 

Vrtić 
38% 

Djeca po dobi 

Jaslice Vrtić Dječaci 
53% 

Djevojčice 
47% 

Djeca po spolu 
Dječaci

Djevojčice

Ljetni upisni rok 
126 

Naknadni upis  

29 

Ukupno  

155 
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djetetovog razvoja 

 osobitosti prethodnih odvajanja – okolnosti i načini odvajanja, duljina odvojenosti, 

kvaliteta brige o djetetu tijekom prethodnih odvajanja, tijek prethodnih prilagodbi 

 roditeljski stavovi – prema vrtiću i odgojitelju 

 obilježja osoba koje preuzimaju brigu o djetetu 

 kvaliteta brige o djetetu tijekom prilagodbe 

Kako bi se pratile reakcije djece tijekom prilagodbe odgojiteljice su primjenjivale Protokole 

praćenja za svako pojedino dijete, vodile su osobne bilješke o djetetu, a reakcije su se pratile i 

kroz razmjenu informacija s članicama stručnog tima na tjednim brifinzima i kroz 

individualne razgovore s roditeljima. 

 

Obradom protokola praćenja vidljivo je da je najveći broj novoupisane djece i jasličke i 

vrtićke dobi imao uobičajenu i laku prilagodbu, te su se bez značajnijih teškoća prilagodili 

novim uvjetima života u vrtićkom okruženju. Manji broj djece, njih 4, je prema procjeni 

odgojiteljica i roditelja imalo tešku prilagodbu koja je trajala duže od uobičajene.  

Djeca vrtićke dobi u većini dobro prihvaćaju novu okolinu, djecu i odgojitelje, te pokazuju 

manje negativnih reakcija u prilagodbi. Uglavnom lako prihvaćaju sugestije od strane 

odgojitelja, te ih se kroz razgovor može potaknuti da se uključe u interakciju s vršnjacima. 

Tijekom boravka u skupini istražuju prostor i igračke, sudjeluju u grupnim igrama, ostvaruju 

kontakt s odgojiteljem. Drugi tjedan prilagodbe kod većine djece uočena su ponašanja koja 

ukazuju da prihvaćaju vrtić, drugu djecu i odgojiteljice, veći dio djece se lako odvaja od 

roditelja, a samo kod pojedinih se uočavaju još reakcije koje ukazuju da nisu u potpunosti 

prihvatili vrtić. Vrlo rijetko se javlja plač tijekom boravka u skupini, a ponekad pasivno 

promatranje igre sa strane. Najatraktivnije aktivnosti za djecu vrtićke dobi u procesu 

prilagodbe bile su igre građenja, čitanje slikovnica, igre u obiteljskom centru, likovne 

aktivnosti i boravak na zraku. 

Reakcije djece jasličke dobi uglavnom su primjerene vremenu boravka na prilagodbi. Manji 

broj djece jasličkih skupina su prekidala prilagodbu zbog bolesti. Uočeno je da većina djece 

tijekom boravka u skupini istražuju prostor i igračke, ostvaruju kontakt s odgojiteljem, 

sudjeluju u igri i ostvaruju kontakt s drugom djecom. U drugom tjednu boravka u skupini uz 

sva ova ponašanja javlja se i plač tijekom boravka što je i očekivano.  Najatraktivnije za djecu 

jasličke dobi su ritmičko-glazbene aktivnosti (pjesmice, brojalice, logoritmičke igre), 

simbolička igra u obiteljskom centru i centru kuhinje, istraživačke i senzomotoričke igre.  

Primijećeno je da djeca koja imaju stariju braću i sestre u vrtiću imaju lakšu prilagodbu. Nisu 

uočena ponašanja djece koja nisu primjerena u  periodu prilagodbe. Troje djece jasličke dobi 

koja su krenula na prilagodbu tijekom lipnja 2020. imala su izraženije reakcije kao plakanje, 

ljutnja, što se može povezati s kraćim boravkom roditelja u skupini prema preporukama u 

uvijetima rada vrtića za vrijeme COVID-19 infekcije. 
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RODITELJI U PRILAGODBI 

 

Osim tijekom inicijalnog intervjua, priprema roditelja je provedena na roditeljskim 

sastancima u manjim grupama u prvom tjednu devetog mjeseca. Organizacija roditeljskih 

sastanaka u svakoj skupini, uz sudjelovanje članica stručnog tima (psihologinja i zdravstvena 

voditeljica) pokazao nam se kao bolji model upoznavanja roditelja sa svim specifičnostima 

prilagodbe u odnosu na plenarni roditeljski. Kroz ovakav način pripreme rada uočeno je da 

roditelji sudjeluju aktivnije (rad u manjoj grupi), te češće postavljaju pitanja i međusobno 

dijele informacije o situacijama tijekom prilagodbe djece, te su često jedni drugima podrška u 

ovom osjetljivom periodu. Osim što su roditelji upoznati sa tijekom prilagodbe, te na koji 

način mogu najbolje pripremiti svoje dijete za polazak u jaslice/vrtić, upoznati su i sa svojim 

pravima i obavezama, kućnim redom u okviru pravilnika i zakona o predškolskom odgoju, te 

s funkcioniranjem vrtića u cjelini. Smatramo da je to bilo pravo vrijeme za informiranje 

roditelja i da je pozitivno utjecalo na tijek prilagodbe tj. umanjilo roditeljske nedoumice i 

eventualne strahove i doprinijelo uspostavi povjerenja prema odgojiteljima i vrtiću u cjelini. 

U prvim danima prilagodbe roditelji su boravili sa svom novoupisanom djecom, 

sukladno djetetovom uspostavljanju osjećaja sigurnosti u novom okruženju. Najčešće su s 

djecom bile majke, u manjem broju očevi. Broj dana koliko je roditelj boravio s djetetom u 

skupini bio je različit: od jednog dana – za stariju djecu, do osam dana – djeca jasličke dobi. 

U početku su boravili cijelo vrijeme, a u narednim danima postupno se njihov boravak u 

skupini skraćivao. Tijekom boravka s djetetom u odgojnoj skupini roditelji su se najčešće: 

aktivno bavili s vlastitim djetetom, poticali ga na istraživanje prostora i poticaja, pokušavali 

dijete uključiti u igru s drugom djecom, odgojiteljem. Roditelji su posvećivali pažnju i drugoj 

djeci u skupini, uključivali se u igru s drugom djecom, te promatrali reakcije svojeg djeteta u 

odnosu na odgojiteljice, vršnjake, prostor i materijalni kontekst. Većina roditelja od samog 

početka s povjerenjem predaje svoje dijete odgojitelju, pridržava se dogovora, svakodnevno 

se informira o tijeku djetetova boravka u skupini i ima pozitivan odnos prema odgojitelju. 

Na reakcije roditelja tijekom prilagodbe utječe i njihovo prethodno iskustvo. Roditelji 

koji imaju stariju djecu u vrtiću senzibilizirani su za potrebe djece u procesu  prilagodbe i 

znaju svoju ulogu u prilagodbi. Također je značajna spremnost roditelja s iskustvom na 

pružanje pomoći i podrške roditeljima bez iskustva. 

Zadovoljni smo što se roditelji uglavnom pridržavaju dogovora s odgojiteljicama što 

značajno pozitivno utječe na prilagodbu djece. Pojedini roditelji  tražili su  dodatne 

informacije i savjete od odgojiteljica i stručnog tima kako bi olakšali djeci prilagodbu. 
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ODGOJITELJI U PRILAGODBI 

 

Osim roditelja bilo nam je važno ostvariti kvalitetnu pripremljenost odgojitelja za dolazak 

djece te su stručne suradnice održale konzultacije na kojima su odgojiteljice dobile uvid u 

razvojni status djece koji je utvrđen na inicijalnim intervjuima s roditeljima i specifičnosti u 

navikama i razvoju djece.   

 

 

 

 
 

 

Praćenjem procesa prilagodbe, pripremom poticajnog materijalnog okruženja, 

primjenom protokola i osobnim zapažanjima odgojiteljice su primjereno reagirale na potrebe 

djece u prilagodbi. Odgojiteljice su pružale podršku djetetu kako bi se ono osjećalo 

prihvaćeno takvo kakvo je u svoj svojoj osobitosti, te su davale djetetu do znanja da nam je 

važno i da im je drago što je u njihovoj skupini, primjećivale su ono što dijete čini i davale do 

znanja da to cijene, da su tu uz njega i da će mu pomoći kada pomoć bude trebalo. Reakcije 

djece pokazuju da su svojim pristupom odgojiteljice uspjele s većinom djece uspostaviti 

socio-emocionalnu vezu već prvih dana prilagodbe. Odgojiteljice su trebale stručnu pomoć i 

podršku u komunikaciji i senzibiliziranju pojedinih roditelja za potrebe djece u procesu 

prilagodbe (pružanje savjeta i dodatnih informacija o tijeku procesa prilagodbe). 

Podržavale su i poticale interakcije među djecom unutar skupine i međugrupno ovisno 

o dobi, osobitostima i prethodnim socijalnim iskustvima djeteta u prilagodbi. Pomno su se 

pratile dječje aktivnosti kako bi pronalazili zajedničke interese i ciljano uvodili novo dijete u 

igru s vršnjacima i vršnjake u njegovu igru na način da mu budu ohrabrenje i podrška. 

Članice stručnog tima pružale su smjernice za kvalitetniju provedbu procesa 

prilagodbe. Redovito su se održavali brifinzi na kojima se radio zajednički osvrt na pojedini 

dio tijeka prilagodbe. Analizirali su se organizacijski uvjeti, reakcije djece, materijalni uvjeti, 

podrška u 
prepoznavanju i 
uvažavanju mogućih 
reakcija kod djece i 
roditelja, te njih 
samih 

međusobna pomoć i 
podrška, razmjena 
iskustva odgojitelja 

promišljanje o 
prioritetima i 
pravovremenom 
zadovoljavanju 
individualnih 
djetetovih potreba 

stručna podrška bila 
je usmjerena i  u cilju 
kvalitetne pripreme 
materijalnog 
konteksta sobe 
dnevnog boravka i 
predprostora 

kvalitetna 
komunikaciji s 
roditeljima koja 
doprinosi građenju 
međusobnog 
povjerenja i 
uspostavljanju 
bliskosti – zajedničko 
djelovanje za 
dobrobit djeteta 

 

Odgojiteljice su dobile stručnu podršku za vrijeme specifičnih zahtijeva koji su 

pred njima u tijeku perioda prilagodbe: 
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suradnja s roditeljima. Odgojiteljice navode da je na proces prilagodbe pozitivno utjecalo: 

postupni dolazak djeteta, s postupnim produljenjem njegovog boravka, intenzivna i 

kontinuirana dnevna razmjena informacija, dogovaranje i usklađeno djelovanje s roditeljima, 

pojačani zajednički rad obje odgojiteljice skupine i međusobna podrška i razmjena iskustava s 

drugim odgojiteljicama koje imaju djecu u prilagodbi. Zajednički pristup odgojitelja i njihova 

dobra komunikacija, razumijevanje dječjih potreba, iskustvo, prisutnost oba odgojitelja i 

dobra suradnja s roditeljima bili su značajni za olakšavanje nošenja s teškoćama prilagodbe i 

početnim stresom. 

Sve članice stručnog tima pratile su prilagodbu kroz kvalitativne i kvantitativne pokazatelje 

praćenja – primjerenost komunikacije odgojitelj-dijete-roditelj, razvojnu primjerenost 

aktivnosti, te prostornu i materijalnu opremljenost. 

Ublažavanje krize odvajanja kod djeteta te stvaranje uvjeta za zadovoljavanje  potrebe za 

sigurnošću i pripadanjem provodila se kroz slijedeće aktivnosti: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poticanje i podržavanje 
interakcija među djecom 
unutar odgojne skupine 

Provođenje odgojno-
obrazovnog rada 

usmjerenog na dijete 

Osiguravanje dobno 
primjerenog i razvojno 
poticajnog okruženja 

Postupno produžavanje 
djetetovog boravka u 

skupini 

Roditeljev boravak s 
djetetom u odgojnoj 

skupini, njegovo aktivno 
sudjelovanje u procesu 

prilagodbe 

Duži zajednički rad 
odgojitelja skupine tijekom 

prvih tjedana 

Međusobna razmjena 
informacija, planiranje i 
ostvarivanje planiranog, 

osobito u situacijama teže 
prilagodbe 
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4.2. RAD NA UNAPRJEĐIVANJU PROCESA PRAĆENJA I PROCJENJIVANJA 

RAZVOJA DJECE: 
 

 

Za kvalitetno provođenje praćenja i procjenjivanja razvoja djece ključni pojmovi su: 

objektivnost procjene, procjena utemeljena na jakim stranama djeteta, njegovim potrebama i 

interesima, korištenje različitih tehnika procjene, provođenje procjene kroz dulji vremenski 

period, korištenje dobivenih podataka za planiranje rada (individualnog i grupnog) te 

razmjena prikupljenih podataka s drugim stručnim djelatnicima i roditeljima.  

Djeca u skupini se razlikuju prema razvojnom statusu, interesima, iskustvima, osobnosti, 

temperamentu, stilovima učenja i jakim stranama i potrebama. Što bolje poznajemo svako 

dijete, to više imamo mogućnosti podržati i proširiti njegov razvoj i učenje. Praćenje i 

procjenjivanje nam pri tome pomažu razumjeti i prepoznati kada su i na koji način djeca 

spremna za učenje novih vještina i znanja.  

Kvalitetno procjenjivanje podrazumijeva duže vremensko razdoblje, tako da procjena ne ovisi 

o djetetovom trenutnom raspoloženju ili trenutnoj spremnosti za aktivno sudjelovanje.  

Kvalitetno procjenjivanje je i sustavno, daje informacije o razvojnim promjenama djeteta  

kroz određeno vremensko razdoblje, otkriva obrasce ponašanja, preferencije učenja, 

prevladavajuće vještine te druge vrijedne informacije koje omogućuju evaluaciju i 

postavljanje razvojnih ciljeva za pojedinu djecu. Sustavno procjenjivanje daje vrijedne 

informacije kako u vrtiću i kod kuće stvoriti optimalne uvjete za razvoj i učenje. Te 

informacije pomažu i u procjeni treba li li potražiti pomoć drugih stručnjaka ukoliko dijete 

ima teškoće u nekom razvojnom području.  

Objektivna procjena se temelji na podacima iz različitih izvora (odgojitelji, roditelji, stručni 

suradnici, različiti instrumenti procjene..) i lišena je subjektivnih interpretacija i etiketiranja.  

Djetetov napredak treba mjeriti u odnosu na ono što je prije znalo i moglo i djetetu treba dati 

konkretnu povratnu informaciju o njegovim jakim stranama i o prostoru na napredak. 

Ukoliko se procjenjivanje razvojnog statusa djeteta temelji na njegovim jakim stranama, te na 

njegovim individualnim potrebama i interesima onda djeca razvijaju samopoštovanje i 

pozitivnu sliku o sebi jer sebe vide kao sposobne i kompetentne, zadovoljnija su, više 

uključena u aktivnosti i rad skupine. 

Što više informacija imamo o djeci, to je veća vjerojatnost da ćemo zadovoljiti njihove 

potrebe. Naša je profesionalna odgovornost što bolje razumjeti svako dijete i imati uvid ne 

samo u razvojni status djeteta već i u socio-kulturološki kontekst iz kojeg dijete dolazi. Što 

više informacija prikupimo od same djece, članova njihovih obitelji i drugih stručnjaka, to 

ćemo biti uspješniji u planiranju aktivnosti za dobrobit sve djece u skupini. 

Za provedbu objektivne procjene razvojnog statusa djece u skupini odgojiteljice su koristile 

informacije iz različitih izvora; u prvom redu to su bili podaci dobiveni iz razvojnih lista, 

zatim informacije dobivene od roditelja kroz individualne razgovore, podaci iz dnevnih i 

individualnih zapažanja, informacije od sustručnjaka, podatke prikupljene kroz individualni 

rad s djetetom i praćenje djece u aktivnostima... 

Inicijalna procjena razvojnog statusa prema razvojnim listama provedena je u studenom 2019. 

Analiza se nije odnosila na djecu s utvrđenim teškoćama u razvoju koja su zasebno 

procjenjivana kao ni na djecu koja su u vrijeme procjene bila u prilagodbi. Nakon obavljene 
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obrade podataka obavljene su individualne konzultacije sa tandemima odgojiteljica na kojima 

je analiziran razvojni profil svake skupine: 

1. koja djeca trebaju dodatne poticaje u pojedinim razvojnim područjima i kako ih 

osmisliti 

2. koje razvojne zadaće treba poticati na razini cijele skupine po pojedinim razvojnim 

područjima i kako ih uklopiti u planiranje odgojno-obrazovnog rada 

3. koja su razvojno napredna djeca po pojedinim razvojnim područjima i koje im dodatne 

poticaje i aktivnosti ponuditi 

4. kako koristiti podatke dobivene ovim procjenama u provedbi individualnih razgovora 

s pojedinim roditeljima u cilju usklađivanja odgojno-razvojnih utjecaja na relaciji 

vrtić-obitelj 

te su dogovorene smjernice za daljnji rad s djecom na individualnoj razini, u manjim grupama 

i na razini cijele skupine te kako ih uklopiti u tjedno i tromjesečno planiranje. Ovi podaci 

poslužili su i za planiranje sadržaja roditeljskih sastanaka u narednom periodu.  

Grafički prikaz pokazuje sumirane podatke svih odgojno-obrazovnih skupina raspoređene po 

dobi i razvojnim područjima. Iz prikaza je vidljiva izrazita potreba dodatnog poticanja 

govornog razvoja u dobnoj skupini od 1-2 g. i općenito potreba dodatnog poticanja gotovo 

svih razvojnih područja u jasličkim skupinama. Rezultati se mogu objasniti time da su to 

uglavnom djeca koja su nedavno uključena u jaslice, u većini skupina je prilagodba i dalje 

bila u tijeku i puno je mogućnosti za usklađivanje odgojno-obrazovnih utjecaja na relaciji 

vrtić-obitelj što je i jedan od važnih ciljeva ovih procjena. 

Sljedeća procjena razvojnog statusa trebala je biti provedena u travnju 2020., ali nije iz 

opravdanih razloga (posebni uvjeti rada vrtića zbog pandemije korona virusa). 

 
 

 

Grafički prikaz procjene razvojnog statusa prema razvojnim listama studeni 2019. 
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Kada odgojitelji i roditelji razmjenjuju informacije o djetetovom napretku i interesima, te 

zajedno dogovaraju kratkoročne i dugoročne ciljeve za dijete, onda djeca u vrtiću dobivaju 

bolju podršku za razvoj i učenje, imaju bolju podršku za razvoj kod kuće jer su roditelji 

uključeni u proces planiranja i razumiju što se od njih očekuje, djeca osjećaju da ih i roditelji i 

odgojitelji bolje razumiju i jačaju samopoštovanje jer vrtić uvažava njihove roditelje kao 

značajne partnere. Djeca jačaju osjećaj vlastite vrijednosti kada vide da drugi poštuju i cijene 

njihove roditelje. 

Za dobru suradnju potrebno je da obje strane imaju slijedeće osobine: pozitivan stav prema 

sebi i prema drugima, objektivnost, empatiju. Suradnja se temelji na poštovanju, 

samopoštovanju, međusobnom poticanju i razmjeni informacija. Na temelju prikupljenih 

informacija postiže se dogovor o zajedničkom djelovanju u interesu djeteta. Do kvalitetnih i 

točnih informacija dolazi se otvorenom komunikacijom. Roditelji i odgojitelji zajedničkim 

radom upotpunjuju sliku o djetetu i to je bit suradnje vrtića i obitelji. Od suradnje imaju korist 

svi sudionici. Obje strane uče više o djetetu, njegovim mogućnostima, osjećajima, interesima, 

ponašanju... Djeca čiji su roditelji uključeni u rad vrtića su motiviranija, uspješnija, bolje 

socijalizirana. Kada dijete vidi da odgojitelj i roditelj dobro surađuju osjeća se voljeno i 

važno. 

Partnerstvo podrazumijeva da smo mi kao stručnjaci i roditelji na istoj razini – mi imamo 

znanja o teorijama o razvoju djece i roditeljstvu, a roditelji su stručnjaci za svoju djecu i sebe. 

Roditelji možda nemaju stručna znanja, ali provode puno vremena s djecom i raspolažu 

brojnim informacijama o djetetu. 

Naša uloga nije propovijedanje i popravljanje roditelja u tome kako odgajati dijete, naša uloga 

je osnažiti roditelja u njegovoj ulozi. Roditelje moramo vidjeti kao partnere s kojima 

surađujemo kako bi roditelji nalazili svoje načine ispunjavanja roditeljskih odgovornosti na 

dobrobit djeteta i vlastito zadovoljstvo. Mi kao stručnjaci iz svog profesionalnog i osobnog 

iskustva nudimo roditelju nove ideje na provjeru, za inspiraciju i orijentaciju te pružamo 

povratnu informaciju i podršku, a iz roditeljskih iskustava i reakcija učimo i razvijamo vlastite 

kompetencije. 
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4.3. SKRB ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA 

 

U pedagoškoj godini 2019./2020. Dječji vrtić Jabuka pohađalo je 113 djece s posebnim 

potrebama. Inkluzivna praksa koja se provodi u dječjem vrtiću Jabuka podrazumijeva pristup 

djeci s posebnim potrebama kao potpuno ravnopravnim sudionicima u odgojno-obrazovnom 

procesu. Naša zadaća bila je osigurati organizacijske, kadrovske, prostorno-materijalne, 

metodičko-didaktičke uvijete koji će omogućiti ravnopravan položaj i jednake razvojne 

mogućnosti za svu djecu i u svim situacijama. U dječjem vrtiću Jabuka nastojimo svakom 

djetetu omogućiti da napreduje u skladu sa svojim mogućnostima i da se aktivno uključuje u 

sve aktivnosti odgojno-obrazovne skupine i na taj način doprinosi razvoju naše zajednice.  

Skrb za djecu s posebnim potrebama, u ovoj pedagoškoj godini, bila je otežana pojavom 

epidemije koronavirusa (COVID-19), uzrokujući prije svega diskontinuitet u terapijskim 

logopedskim i edukacijsko-rehabilitacijskim postupcima kako u vrtiću tako i izvan njega.  

 

Tablica 1. Prikaz broja djece s posebnim potrebama 

Vrsta teškoće prema Orijentacijskoj listi  

Djeca s oštećenjem vida  1 

Djeca s oštećenjem sluha  0 

Djeca s poremećajima govorno-glasovne komunikacije  62 

Djeca s poremećajima iz spektra autizma / poremećajem socijalne 

komunikacije  

6 

Sy. Down  3 

Djeca s poremećajima u ponašanju i emocijama 1 

Djeca s motoričkim teškoćama  7 

Djeca s intelektualnim teškoćama  2 

Djeca s višestrukim teškoćama  2 

Djeca sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima  32 

 

Od ukupno 115 djece s posebnim potrebama, 29 djece je s teškoćama u razvoju. Najveći broj 

djece ima teškoće karakteristične za poremećaje iz spekra autizma, njih 6-ero, te djece koja 

imaju primarno motoričke teškoće, također njih 7-ero.  

Zbog specifičnih potreba djece s teškoćama u razvoju u njihovom odgoju i obrazovanju te 

rehabilitaciji poštuje se timski pristup, te se timski planiraju primjereni postupci za 

ublažavanje ili uklanjanje ometajućih čimbenika psihofizičkog razvoja, te praćenja napretka 

djece. Timski pristup djeci s posebnim potrebama u našem vrtiću objedinjava i međusobno 

povezuje različite sudionike: stručni tim vrtića, matične odgojitelje, dodatne odgojitelje u 

ulozi pomagača,  roditelje i stručnjake u vanjskim ustanovama.  
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Interdisciplinarni timski pristup u našem Vrtiću usmjerili smo na rad: 

· sa svom djecom s posebnim potrebama u cilju međusobnog informiranja i osiguravanja 

optimalnih uvjeta za zaštitu djetetovog zdravlja, za odgovarajući odgoj i razvoj u vrtiću 

· s djecom s mnogobrojnim rizicima i problemima koja iziskuju različite metode i razine 

djelovanja 

· s djecom s teškoćama u razvoju koja iziskuju poseban stručni pristup. 

 

Najveći broj djece s teškoćama u razvoju, u našem vrtiću, pohađa skupine u kojima se provodi 

Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori. Odgojiteljice svih skupina u koje 

su uključena djeca s teškoćama u razvoju sudjelovale su u radionicama edukativnog i 

senzibilizacijskog karaktera, informirane su o posebnim potrebama pojedinog djeteta te su 

kontinuirano upućivane na stručno usavršavanje o metodama i strategijama specifičnim za rad 

s djecom s teškoćama. Također, na timskim sastancima za planiranje, odgojiteljice su 

sudjelovale u izradi Razvojnih profila djece na temelju sveobuhvatne, funkcionalne, timske  

procjene djetetova razvoja, kao i u izradi i valorizacijama Individualiziranih odgojno-

obrazovnih programa.  

 

Grafički prikaz djece s  teškoćama u razvoju po programima: 

 

 
 

 

Grafički prikaz: Odnos broja djece s teškoćama u jasličkim i vrtićkim skupinama 

 
 

 

 

 

Redoviti 10-satni program 

18 

Alternativni program prema koncepciji M. Montessori 

10 

Program predškole 

1 

Jaslice; 4 

Vrtić; 25 
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Ove pedagoške godine u prijelaznom i redovitom ljetnom upisnom roku upisano je ukupno 

148 djece, uključujući djecu čiji su roditelji podnijeli zahtjev za Program predškole. 

Evidentirane djece s posebnim potrebama na upisima bilo je 14, a s teškoćama u razvoju po 

zahtjevu bilo je 10. Roditelji su uz zahtjev predali prateću zdravstvenu i edukacijsko-

rehabilitacijsku dokumentaciju. Kod novoupisane djece radilo se o slijedećim teškoćama: 1 

dijete s oštećenjem sluha – gluhoćom, 5-ero djece s motoričkim teškoćama, 1-no dijete s 

poremećajem iz spektra autizma, 2 je djece sa zdravstvenim teškoćama te jedno dijete s 

višestrukim teškoćama. Među navedenom djecom, 8-ero djece je s postojećim Rješenjem 

Jedinstvenog tijela vještačenja. Članice stručnog tima prikupile su podatke o djeci s rizicima u 

razvoju i posebnim potrebama, te je za njih predviđeno timsko praćenje, obrada, planiranje 

odgovarajućih postupaka. 

U pedagoškoj godini 2019./2020. otežavajuća okolnost bila je pojava epidemije COVID-19, 

zbog koje se nisu realizirali inicijalni razgovori za upis u vrtić za svu djecu, već samo za onu 

za koju je analizom dokumentacije utvrđeno da je to potrebno. Slijedom navedenog, za 

očekivati je kako će se tijekom procesa prilagodbe i opservacije u skupinama tijekom mjeseca 

rujna identificirati još djece s potencijalnim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. 

 

Nadalje, članice stručnog tima su svaka iz svojeg područja rada sudjelovale u radu s djecom, u 

skupini ili individualno, te  u radu s dodatnim odgojiteljem i roditeljima djece s teškoćama 

iznalazeći rješenja za što bolje provođenje inkluzije. Zajedno smo upoznavali djecu i njihove 

teškoće, te se trudili osigurati im odgovarajuću podršku. Prioritet nam je bio integracija u rad 

skupine u smislu poticanja djece na međusobnu interakciju s vršnjacima i poticanje njihove 

suradnje, razumijevanja i empatije, pomaganja, uključivanja u igre i aktivnosti, dijeljenje, 

modeliranje ponašanja, vođenje, usmjeravanje, povećanje nadzora kako bi se osigurala 

sigurnost djece. Suradnja s odgajateljima tijekom godine ostvarivala se s ciljem praćenja i 

prikupljanja informacija o svakodnevnom radu u odnosu na dijete s teškoćama, 

specifičnostima i metodama u radu, praćenje ponašanja djeteta u skupini, te eventualne 

poteškoće povezane s boravkom djeteta u njoj. Stoga smo kontinuirano provodili individualne 

razgovore, konzultacije i savjetovanje o načinu rada. 

 

Tijekom pedagoške godine suradnja s roditeljima ostvarivala se kroz  individualne razgovore. 

Roditelji su informirani o postojanju posebne potrebe kod djeteta, o njegovom funkcioniranju 

u skupini, o eventualnim teškoćama i napretku na pojedinim razvojnim područjima.  

Razmjenjivali smo informacije o načinima poticanja pojedinih područja razvoja u obiteljskom 

i vrtićkom okruženju u svrhu usklađenog djelovanja svih sudionika. Roditelji su također 

obavještavali o provedenim dodatnim dijagnostičkim postupcima, te o uključenosti u 

terapijske postupke izvan vrtića. Njegujemo partnerski odnos s roditeljima u cilju njihovog 

aktivnog sudjelovanja u programu rada s djecom s posebnim potrebama. 

 

Za 29 djece izrađeni su individualizirani programi rada. Individualizirani programi 

izrađivali su se timski, na osnovu procjene uvidom u medicinsku dokumentaciju i 

anamnestičke podatke, praćenjem reakcija i interakcija djece s TUR u skupinama, 

opservacijom tijekom rujna  i listopada, procjenom razvojnog statusa te na osnovu informacija 
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dobivenih od roditelja o djetetovim navikama i osobitostima. Za svako je dijete izrađen 

razvojni profil koji se radio timski(stručni suradnici, odgojitelji). Individualizirani programi 

su prezentirani roditeljima, iste su dopuniti svojim prijedlozima, te su roditelji savjetovani za 

postupanje u kućnom okruženju.  Tijekom pedagoške godine sve članice stručnog tima su 

redovito razmjenjivale informacije i zapažanja o obilježjima i potrebama djece za koju su 

izrađeni individualizirani programi. Zajednički smo promišljali osiguravanje uvjeta, 

iznalaženje različitih vidova stručne pomoći bilo kroz neposredan rad s djetetom ili posredno, 

educirajući odgojne djelatnike i obitelji te djece. Za 7 djece s teškoćama napisana su mišljenja 

za potrebe Stručnog povjerenstva škole. 

U cilju stvaranja što optimalnijih uvjeta i primjerenog zadovoljavanja specifičnih, 

individualnih potreba djece, tijekom ove pedagoške godine, u našem vrtiću, podršku djeci s 

teškoćama u razvoju dodatno je pružalo troje odgojitelja, u tri odgojno-obrazovne skupine.  

Dodatni odgojitelji su svojim aktivnim sudjelovanjem, u suradnji sa stručnim timom, 

doprinosili uspješnom usvajanju znanja i vještina ne samo djetetu s razvojnim teškoćama, već 

i ostaloj djeci u skupini. 

U grafičkom prikazu u nastavku, prikazane su potrebe za podrškom koju su odgojiteljice 

pružale djeci s teškoćama u razvoju, kontinuirano tijekom godine. 

 

 
Iz grafičkog prikaza vidljivo je kako je najveći broj djece s teškoćama u razvoju trebao 

prilagodbu dodatnih odgojitelja u davanju uputa i verbalnih naloga te prezentaciji sadržaja u 

individualnim i grupnim aktivnostima, njih devetero. Stoga su odgojiteljicama pružane 

smjernice koje su se odnosile na korištenje interakcijsko-komunikacijskih strategija, 

uključujući i korištenje alternativnih i augmentativnih oblika komunikacije. S četvero djete 

djece kod kojih su prisutne komunikacijske teškoće, uvodio se Sustav komunikacije 

razmjenom slika (Picture exchange communication system) u cilju poticanja socijalne 

komunikacije i omogućavanja djeci koja su neverbalna da na alternativan način komuniciraju 

s bliskim osobama u okruženju.  Također, pružale su podršku djeci i u usmjeravanju pažnje 

(7) tijekom grupnih aktivnosti, osiguravajući djeci multisenzorno iskustvo kako bi pojačale 

njihov interes i polako produžile zadržavanje u aktivnostima, nerijetko primjenjujući i 

vršnjačku podršku. Četvero djece trebalo je podršku prilikom hranjenja, dvoje usmjeravanje 

tijekom boravka na zraku, dok je jedna odgojiteljica pružala fizičku podršku u kretanju 

dječaku s motoričkim teškoćama.  

 

 

Usmjeravanje 
pažnje tijekom 

grupnih 
aktivnosti; 12 

Prilagodba u 
davanju uputa i 

prezentaciji 
sadržaja; 9 

Prilagodba 
prostora; 1 Podrška u 

kretanju; 0 

Vođenje i 
usmjeravanje 

tijekom boravka 
na zraku; 5 

Podrška u 
hranjenju; 7 
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DJECA S KOMUNIKACIJSKIM, JEZIČNIM I GOVORNIM POTEŠKOĆAMA 

 

Razvoj komunikacije, jezika i govora složen je proces koji se odvija u nekoliko faza. 

Individualan je za svako dijete ali i slijedi određenu krivulju koju većina djece slično prolazi. 

Ovaj složeni proces usvajanja govora odvija se pod utjecajem okoline. Interakcije s drugim 

osobama, mogućnost izražavanja vlastitih misli, osjećaja, potreba i namjera, razumijevanje 

drugih i učenje o svijetu tako prožimaju sve aspekte djetetovog života, a predškolsko 

razdoblje  je period najintenzivnijeg govorno-jezičnog razvoja. Stoga je pravodobno 

otkrivanje komunikacijskih i govorno-jezičnih poremećaja i rana intervencija važna da se 

potakne razvoj jezika i spriječe ili ublaže kasnije teškoće (poremećaji u govoru i jeziku, 

učenju, u ponašanju, gubitku samopouzdanja, socijalna izolacija). Rano otkrivanje, praćenje 

rizične djece i savjetodavni rad s roditeljima i odgojiteljima bitne su zadaće u radu s djecom s 

jezično-govornim i komunikacijskim poremećajima. Osim neposredne intervencije koja se 

provodi tijekom djetetove uključenosti u odgojno-obrazovnu ustanovu kroz logopedske 

vježbe i rad s djetetom u skupini (intervencije koje provode odgojitelji educirani i savjetovani 

od logopeda), bitan je i sam rad roditelja s djetetom kod kuće prema uputama i savjetima 

logopeda.  
U pedagoškoj godini 2019./2020. otkrivanje i dijagnostika djece s poremećajima jezično 

govorne komunikacije provodilo se: na inicijalnim intervjuima s roditeljima novoupisane 

djece,  opažanjem od strane odgojitelja, opažanjem od strane roditelja tijekom godine te 

trijažnim ispitivanjem logopeda. Logopedskim ispitivanjem obuhvaćeno je 148 djece jasličkih 

i vrtićkih skupina. Identificirano je ukupno 83 djece s govorno-jezičnim i komunikacijskim 

teškoćama.  

 

 
Najveći je broj djece s artikulacijskim teškoćama, njih ukupno 34. Artikulacijski poremećaji 

su najlakše uočljivi, te se prvi evidentiraju i od strane roditelja, odgojitelja i stručnjaka. 

Poremećaji su različitih oblika pojavnosti, od omisije – izostavljanja glasova, supstitucija – 

zamjene jednog glasa drugim, do distorzija – iskrivljenja, nepravilnog izgovora. 
Jezični poremećaji evidentirani su kod 33-ero djece. Jezični poremećaji uključuju zakašnjeli 

jezični razvoj , što znači da kasni pojava prve riječi, a kad dijete i progovori  proizvodi manje 

riječi od očekivanog. Djeca s jezičnim teškoćama otežano usvajaju nove riječi, kasne u 

oblikovanju dvočlanih i višečlanih iskaza, usporen je razvoj fonološkog sustava, prisutne su 

greške u glagolskoj i imenskoj morfologiji, teškoće u razumijevanju i u pripovijedanju. 

 

Artikulacijske 
teškoće  

34 

Jezične teškoće  

33 

Poremećaj socijalne 
komunikacije 

7 

 

Teškoće ritma i 
tempa 

6 

Višestruki govorni 
poremećaji 

3 

 

Zastupljenost govorno-jezičnih teškoća prema vrsti: 
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Nakon individualnih razgovora s roditeljima djece koja imaju govorno-jezičnih teškoća 

napravljen je plan rada za logopedsko praćenje ili terapiju. Zbog važnosti  što bolje pripreme 

za školu djeca u godini pred polazak u školu bila su u prednosti tijekom ispitivanja i 

uključivanja u logopedski tretman.  Roditelji su bili uključeni u savjetodavni rad, te su dobili 

smjernice kako poticati govor ili kako pristupiti djetetu s određenom jezičnom teškoćom. 

Roditelji djece koja su bila uključena u terapiju dobili su detaljne savjete i upute kako vježbati 

s djetetom kod kuće. Logoped je u suradnji s ostalim članovima stručnog tima i odgojiteljima 

promišljao o planiranju odgojno-obrazovnog rada, prilagodbi prostora, poticaja u 

individualnom pristupu djetetu s govorno-jezičnim teškoćama. 

U logopedski tretman uključeno je 51-no dijete. Logopedske vježbe su se provodile 

individualnim radom s djetetom u  sobi logopeda, u sobi dnevnog boravka ili u dvorani vrtića. 

Prema utvrđenom rasporedu djeca su bila uključena na vježbe jednom tjedno u trajanju od 

pola sata. Za svako dijete izrađen je Individualni plan rada logopeda prilagođen  kronološkoj 

dobi, posebnim potrebama i razvojnim sposobnostima  djeteta, a tijekom planiranja i rada 

skrbilo se o djetetovim specifičnim interesima. Djeca starijih vrtićkih skupina uključivana su 

u terapiju u popodnevnim terminima zbog organizacije dnevnog ritma mlađih skupina (dnevni 

odmor). Od sredine ožujka zbog pandemije Covid-19 bolesti prekinut je redovni rad vrtića, te 

su uvedene posebne epidemiološke mjere rada s djecom, kao i s djecom uključenom u 

logopedski tretman. Stoga je korisnicima bio omogućen rad na daljinu putem web stranice 

„Vrtić je dom-dom je vrtić“ na koju su dodani i  materijali i aktivnosti za rad s djecom s 

govorno-jezičnim teškoćama.  

Uspješnost logopedskih vježbi određuje niz faktora pa jezične teškoće zahtijevaju 

dugotrajniju terapiju, više rada i upornosti, a značajan faktor u prevladavanju teškoća je i rad s 

roditeljima. S obzirom na specifičnosti ove pedagoške godine 18-ero djece je uspješno 

savladalo teškoće. 

 

1-3  

6 djece 

3-4  

7 djece 

4-5  

11 djece 

5-6  

28 djece 

6-7  

31 dijete 

51-no dijete 
u 

individualnoj 
terapiji 

7-ero djece 
u 

savjetovanju 

10-ero 
djece izvan 

Od ukupnog broja djece s govorno-jezičnim 

teškoćama 49 je dječaka i 34 je djevojčica. 

Djeca niže kronološke dobi i s 

blažim odstupanjima koja nisu 

u prioritetu za vježbe, 

obuhvaćena su logopedskim 

kontrolama i  praćena  u 

odgojnim skupina, a odgojitelji 

i njihovi roditelji savjetovani o 

učinkovitim postupcima 

važnim za jezično govorni 

razvoj.  

 

Vježbama u vrtiću obuhvaćeno je: 

Zastupljenost govorno-jezičnih teškoća prema dobi: 
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4.4.  PRIMJENA STRATEGIJA PODRŠKE RAZVOJU I UČENJU KROZ IGRU     

SKRBEĆI O CJELOVITOM RAZVOJU SVAKOG DJETETA I  IZGRADNJI 

 KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE 

 

OPĆI CILJ: Sustavno osiguravanje dobrobiti za dijete, što podrazumijeva osobnu, emocionalnu i  

tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit djeteta.  

 

 

OČEKIVANI ISHODI:  

Cjelovit utjecaj i sinergijsko djelovanje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa na 

kvalitetu ranog razvoja djece, posebice djece s posebnim potrebama/teškoćama. Promoviranje 

osobne, emocionalne i tjelesne,  obrazovne i socijalne dobrobiti djeteta. Pristupi učenju 

usklađeni s dječjom prirodom. Sustavno praćenje djeteta: opažanje, prepoznavanje i 

razumijevanje. Kontinuirana  primjena različitih strategija podrške razvoju i učenju djece kroz 

igru. Izgrađene temeljne razvojne kompetencije.  Pružanje podrške djeci u samorefleksiji i 

samoevaluaciji  procesa vlastitog učenja. Odgojiteljice u ulozi poticatelja djece na 

razmišljanje, samostalno rješavanje problema, stvaranje uvjeta za istraživanje i donošenje 

zaključaka, njihovu provjeru i dokumentiranje, propitivanje svog odnosa s djecom u 

pedagoškom procesu. 

Osvrt na  primjenu strategija podrške razvoju i učenju kroz igru skrbeći o cjelovitom razvoju 

svakog djeteta i  izgradnji  kompetencija za cjeloživotno učenje (podatci sustavnog praćenja 

cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa  u periodu rujan 2019. godine -  13.ožujak 2020. 

godine):  
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1. Vrste aktivnosti:  

 

 
 

Prema grafičkom prikazu najzastupljenije su aktivnosti raznovrsnog izražavanja i stvaranja, 

zatim manipulativne, istraživačko-spoznajne. U manjem postotku zastupljene su umjetničko-

stvaralačke i aktivnosti s kretanjem. 

Zaključno promišljanje: sustavno poticanje cjelovitog razvoja djece  podrazumijeva 

planiranje i ponudu aktivnosti koje će promovirati sva razvojna područja. Potrebno je skrbiti o 

podjednakoj zastupljenostisvih vrsta aktivnosti kako bismo optimalno podržavali osobnu, 

emocionalnu, tjelesnu, obrazovnui socijalnu dobrobit svakog djeteta. 

2. Procjena aktualnog interesa djece i reakcija na uočeno:  

 

 
 

52% 

26% 

18% 
4% 

Vrste aktivnosti 

Aktivnosti raznovrsnog
izražavanja I stvaranja
Manipulativne, istraživačko-
spoznajne
Umjetničko-stvaralačke

Aktivnosti s kretanjem

 
Poštuje uočeni 
aktualni interes 

38,00% 
 

 
Poštuje 

inicijativu djece 
32,14% 

 

 
Potiče i 

usmjerava 
samoinicirajuće 

aktivnosti 
30,36% 

 

Procjena aktualnog interesa  djece 

Poštuje uočeni aktualni interes

Poštuje inicijativu djece

Potiče i usmjerava
samoinicirajuće aktivnosti
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Gotovo podjednaka zastupljenost svih praćenih kategorija procjene aktualnog interesa djece i 

reakcija na uočeno ukazuje na značajnu senzibiliziranost odgojiteljica za važnost uvažavanja  

aktualnog interesa djece, poštovanje inicijative i posebice samoinicirajućih aktivnosti.  

Zaključno promišljanje: kvalitetno razvojno ozračje i uzajamno razumijevajuća 

komunikacija koja podrazumijeva osjetljivost odgojitelja za aktualne potrebe djece i 

podržavanje  spremnosti na učenje,  uvelike će utjecati na razvoj osobne kompetencije, 

posebice samostalnosti i samopouzdanja, a nadalje i poticanje socijalnih i građanskih 

kompetencija djece. 

3.  Motivacija djece za planiranu aktivnost:  

 

 

Prema grafičkom prikazu najčešći resursi motiviranja djece bili su:   

 Sredstva i pomagala: 32,84% 

 Razgovorom s djecom na temu vezanu uz planiranu aktivnost: 25,37% 

 Najavljivanjem sadržaja aktivnosti: 14,93% 

 Odgojiteljica sama započinje aktivnost: 8,96% 

 Promjenama u prostoru: 5,97% 

 Umjetničkim sadržajem: 5,97% 

 Isticanjem neke djeci važne situacije: 4,48% 

 

Zaključno promišljanje: ključna uloga odgojitelja zasigurno je primjereno motivirati djecu 

na aktivnosti kako bi se svi prostorno-materijalni i socijalni resursi optimalno iskoristili u 

procesu učenja djece.  

 

5,97%; 6% 

32,84%; 33% 

25,37%; 26% 4,48%; 5% 

14,93%; 15% 

5,97%; 6% 
8,96%; 

9% 

Motivacija djece za planiranu aktivnost 

Promjenama u prostoru

Sredstvima I pomagalima

Razgovorom s djecom

Isticanjem neke djeci važne
situacije

Najavljivanjem sadržaja
aktivnosti

Umjetničkim sadržajem
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4. Prelazak djece iz samoinicirajućih u planiranu aktivnost:  

 

 

5. Pripremljena sredstva i   poticaji su:  

 

 

Podatci ukazuju kao su pripremljena sredstva i poticaji razvojno primjereni i podržavaju 

aktualne interese djece.  

Zaključno promišljanje: autonomija  odgojitelja ogleda se u  poznavanju  razvojnih 

karakteristika djece svoje skupine, uočavanju aktualnog interesa djece, sustavnom 

promišljanju  i planiranju svih segmenata odgojno-obrazovnog procesa. Pojedini odgojitelji 

trebaju sustavno unaprjeđivati svoje profesionalne kompetencije, posebice vezano uz 

planiranje individualnog rada i  pripremu razvojno primjerenih poticaja kako bi omogućili 

ostvarivanje očekivanih odgojno-obrazovnih ishoda za pojedino dijete.  

 

 

 

31,25% 

27,08% 

16,67% 

12,50% 

6,25% 

4,17% 

Djeca se uključuju spontano

Dio djece je i dalje u svojim
aktivnostima

Sva djeca se odmah uključuju

Vidljiva je navika djece da slijede
planirane aktivnosti

Dio djece odabrao je nešto drugo

Uključuju se na traženje odgojiteljice

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Primjerena
djeci u skupini

Zadovoljavaju
pedagoške I

estetske
kriterije

Podjednako
zastupljena

gotova i
izrađena
sredstva

Prevladava
gotova

didaktika

36,21% 

27,59% 
31,03% 

1,72% 

Pripremljena sredstva i poticaji  
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6. Uloga odgojitelja u planiranoj aktivnosti:  

 

 

 

 

Prema navedenim podatcima najveći postotak odgojitelja najčešće je u sljedećim ulogama:  

 Pozorno promatra reakcije djece i intervenira prema osobnoj procjeni 

 Primjenom poticajnih pitanja omogućava daljnji razvoj aktivnosti i održava 

interes djece  

 Sudjeluje u aktivnosti u ulozi opskrbljivača 

 Sam aktivno sudjeluje izražavajući radoznalost i zadovoljstvo 

Zaključno promišljanje: dio odgojitelja još uvijek nema naviku sustavnog praćenja i 

promatranja reakcija djece. Povremeno  dokumentiraju igru i aktivnosti djece, što im otežava 

učinkovito planiranje odgojno-obrazovnog rada i promišljanje o svojim ulogama u 

pedagoškom procesu. Primjereno interveniranje podrazumijeva aktivno sudjelovanje, 

podržavajuću komunikaciju primjenom aktivnog slušanja i postavljanjem poticajnih pitanja 

kako bi osigurali uvjete za daljnje nadograđivanje aktivnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30% 

25% 

24% 

13% 

8% 

Uloga odgojitelja 

Pozorno promatra
reakcije djece

Primjenom poticajnih
pitanja omogućava
daljnji razvoj aktivnosti

Sudjeluje u aktivnosti u
ulozi opskrbljivača

Sam aktivno sudjeluje
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7. Odgojitelj usmjerava dječju aktivnost kroz:  

 

 
 

Zaključno promišljanje: kako suvremen pristup odgoju i obrazovanju podrazumijeva 

poticanje razvoja životno važnih kompetencija,  iznimno je važno poticati djecu na   ustrajnost 

tijekom  aktivnosti kako bi stekli vještine i navike važne za cjeloživotno učenje i postali  

aktivni  građani na lokalnoj i globalnoj razini.   

 

8. Reakcije odgojitelja u situacijama nepoželjnog ponašanja djeteta:  

 

 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00% 21,43% 
19,05% 17,86% 16,67% 

14,29% 

7,14% 

3,57% 

Reakcije odgojitelja  

Objašnjava I preusmjerava
dječje ponašanje

Pozitivno ignorira

Pozitivno upozorava

Opominje

Nisu uočena nepoželjna
ponašanja
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9. Reakcije odgojitelja u situacijama popuštanja interesa djece:  

 

     

10. Završavajući planiranu aktivnost odgojitelj:  

 

 

Prema grafičkom prikazu najmanje zastupljena kategorija je „Daje ocjenu planirane aktivnosti 

pri čemu u to uključuje djecu“.  

Zaključno promišljanje:  Potrebno je osigurati značajnije sudjelovanje djece u evaluaciji 

planirane aktivnosti, što će omogućiti  i evaluaciju procesa vlastitog učenja. Zadaća 

odgojitelja treba biti usmjerena  na korištenje prikupljenih podataka za  daljnje pedagoško 

djelovanje na ostvarivanju očekivanih ishoda učenja za pojedino dijete. 

 

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA: u periodu od rujna  2019. godine do 13. ožujka 2020. 

godine intenzivno smo pratili primjenu standarda kvalitete u provedbi bitnih zadaća odgojno-

obrazovnog rada. Aktivnosti smo usmjerili na promoviranje osobne, emocionalne i tjelesne, 

obrazovne i socijalne dobrobiti svakog djeteta. Na temelju uočenog kod pojedinih odgojitelja 

potrebno je sustavno unaprjeđivati definirane standarde vezane uz primjenu pristupa učenju 

usklađenih s dječjom prirodom, sustavno praćenje djeteta kroz opažanje, prepoznavanje i 

54,17% 

25% 

20,83% 

Većinu djece preusmjerava na novu
aktivnost

Za pojedino dijete primjećuje i nudi novu
aktivnost

Nije uočeno popuštanje interesa

Reakcije odgojitelja 

49% 

24% 

17% 

10% 

Potiče djecu na
sudjelovanje u spremanju
sredstava

Motivira djecu za buduću
sličnu  aktivnost

Primjereno usmjerava na
druge aktivnosti

Daje ocjenu planirane
aktivnosti pri čemu u to
uključuje djecu
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razumijevanje i primjenu različitih  strategija podrške razvoju i učenju djece kroz igru.   

Navodimo  standarde koji će uvelike utjecati na ujednačavanje razine kvalitete ostvarivanja 

profesionalne uloge  svih odgojitelja, a to podrazumijeva obvezu odgojitelja svakodnevnog 

pripremanja za rad kroz sljedeće elemente:  

 

 Izrada dnevnog plana u kojem trebaju biti zastupljena sva područja razvoja, uz 

navedeni plan za individualni rad za pojedino dijete 

 Primjereno motiviranje djece na aktivnost (sigurnim i poticajnim okruženjem, 

razgovorom, raznovrsnim sadržajima) 

 Priprema raznovrsnih sredstava i poticaja za samoinicirajuće i planirane aktivnosti 

 Skrb o aktualnom interesu  i razvojnim kompetencijama djece 

 Praćenje i promatranje reakcija djece, dokumentiranje uočenog 

 Primjereno interveniranje, sukladno uočenom, što podrazumijeva aktivno sudjelovanje 

i podržavajuću komunikaciju (aktivno slušanje i primjenu poticajnih pitanja) 

 Poticanje osobnih kompetencija djece, posebice samostalnosti i samopouzdanja 

 Poticanje na ustrajnost tijekom aktivnosti 

 Poticanje djece na sudjelovanje u pospremanju sredstava i prostora nakon aktivnosti 

 Primjena raznovrsnih modela reagiranja u situacijama nepoželjnog ponašanja djece 

 Primjereno razvojnom statusu odgojno-obrazovne skupine uključivanje  djece u 

vrednovanje provedenih aktivnosti 

Na  sjednici Odgojiteljskog vijeća  koja je održana 04.03.2020. godine referirali smo se na   

ostvarivanje bitnih zadaća Godišnjeg plana i programa rada  u  periodu od  01.09.2019. do 

01.03.2020. kroz sve segmente odgojno-obrazovnog procesa. S obzirom  na određena  

područja rada koja je kod pojedinih odgojitelja potrebno nastaviti unaprjeđivati, pripremili 

smo smjernice unaprjeđivanja u narednom periodu (kroz brifinge s tandemima odgojitelja 

planirali smo  primjenom  sinergijskog djelovanja svih sudionika unaprijediti manje uspješne 

segmente odgojno-obrazovnog rada u skupini).   Zbog epidemije  COVID-19  nismo 

realizirali planirane aktivnosti.  
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4.5. UNAPRJEĐIVANJE ORGANIZACIJE POPODNEVNOG RADA  

Dnevni odmor djeci je prilika za opuštanje i odmaranje nakon ručka odnosno dinamičnog 

vrtićkog prijepodneva.  Na potrebu za spavanjem utječu različiti čimbenici – dob, osobnost, 

trenutno djetetovo psihofizičko stanje – uzbuđenje, osjećaj sigurnosti  i  kvaliteta noćnog sna. 

Tijekom pripreme za dnevni odmor važna je rutina kojom se izvodi. Prema praćenju dnevnog 

odmora u svim odgojno-obrazovnim skupinama prema protokolu uočeno je slijedeće:  

 

Skupine u kojima se djeca ne odmaraju su predškolske skupine iako povremeno neka od djece 

imaju potrebu za dnevnim odmorom.  U dogovoru s djetetom odgojitelj će omogućiti djetetu 

da ono zadovolji svoju potrebu. U većini skupina, njih 16, sva djeca spavaju, a u 5 skupina, 

uglavnom se radi o mješovitim skupinama posebnih programa, djeca se odmaraju prema 

izboru.  Važno je da  odgojitelj dobro  poznaje razvojne karakteristike djece i individualne 

potrebe pojedinog djeteta u odnosu na dnevni odmor, te da kontinuirano skrbe da se spavanju 

pristupi na individualni način. Manji broj odgojitelja treba dodatne smjernice za uvažavanje 

ovakvog pristupa.  

Nakon obavljene pripreme za dnevni odmor koja uključuje pranje ruku i lica, te skidanje 

odjeće i oblačenje pidžame,  djeca se smještaju u udoban položaj, fizički i psihički se 

opuštajući. Najčešće odgojitelji, u 14 skupina,  puštaju relaksirajuću instrumentalnu glazbu 

i/ili u 13 skupina čitaju priču.  

Sva djeca se 
odmaraju u 

16 skupina 

76%  
Djeca koja 

se 
odmaraju 
spavaju u 

pidžamama 

 

 
Djeca se 

odmaraju 
prema 
izboru  

5 skupina 

23% 

Djeca se ne 
odmaraju  u 

2 skupine 
9% 
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Nakon toga, djeca koja imaju  potrebu za spavanjem, i  zaspala su, nastavljaju sa spavanjem, 

dok ostala djeca imaju mogućnost bavljenja raznovrsnim mirnim  aktivnostima koje potiču 

razvoj spoznaje, fine motorike, grafomotorike i sl. Također, djeca na taj način razvijaju i 

prosocijalna ponašanja, učeći se zadovoljavanju  svojih potreba (za aktivnošću) uz 

istovremeno uvažavanje  potreba drugih (za smirivanjem i odmorom). 

U odgojnim skupinama s različitim potrebama djece za dnevni odmor potrebno je planirati i 

organizirati aktivnosti za djecu koja nemaju potrebu za odmorom tako da ne ometaju djecu u 

dnevnom odmoru. U tabeli su prikazane aktivnosti koje se nude djeci tijekom popodnevnog 

rada: 

 

Djeca se u ove planirane popodnevne aktivnosti uključuju i nakon spavanja. Iz praćenja je 

vidljivo da 76% djece sama organiziraju aktivnosti, a 15% djece čeka organizirane aktivnosti 

od strane odgojiteljica. Manji broj djece odlazi kući odmah nakon dnevnog odmora, njih 8%.  

Aktivnosti pripreme za 
školu u 5 skupina 

Slikovnice u 5 skupina 

Društvene igre u 5 skupina  

Glazbene aktivnosti u 3 
skupine 

Ples  u 1 skupini 

Istraživačke aktivnosti  u 5 
skupina  

Umetaljke u 3 skupine 

Slagarice  u 6 skupina 

Aktivnosti po centrima u 4 
skupine 

Samoinicirajuće aktivnosti 
u 4 skupine 

Likovne 

aktivnosti u 8 

skupina 

Dnevno trajanje odmora je 

najčešće 90 minuta (38% djece), 

60 minuta odmara se 34% djece, 

45 minuta odmara se 2% djece, a 

10% djece ima potrebu spavati 

duže od 90 minuta. 
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U većini skupina odgojitelji motiviraju djecu da izabiru samoinicirajuće aktivnosti, a u 

manjem broju skupina uočeno je grupno organiziranje aktivnosti.  

Ukoliko odgojitelj ima situaciju neprimjerenog ponašanja djece u skupini, reagira na način da:  

 

U većini skupina odgojiteljice objašnjavaju djeci koje je ponašanje neprimjereno, te kroz 

preusmjeravanje utječu na dječje ponašanje. Odgojiteljice primjenjuju tehnike ''Ja'' poruka te 

kroz Nenine korake pozitivno upozoravaju djecu na ponašanje koje je prihvatljivo.  

Priprema djece za konzumiranje popodnevne užine uglavnom je organizirano na način da se 

primjenjuje individualni pristup 62%, te se djecu potiče na samostalnost u oblačenju i 

obavljanju njege  te postupno konzumiranje užine. U 4 skupine (19%) posebnog Montessori 

programa  djeca konzumiraju užinu u isto vrijeme, uvažavajući smjernice zajedništva koje se 

njeguje prema kurikulumu programa.  

Odgojitelj motivira djecu na 
uključivanje u aktivnost u 13 

skupina (62% ) 

Ponudom poticaja omogućuje 
djetetu nastavak započete 

individualne aktivnosti u 15 
skupina  (71%) 

Ne primjećuju 
se nepoželjna 

ponašanja 

8 skupina 

Objašnjava i 
preusmjerava dječje 

ponašanje   

(12 skupina) 

Pozitivno upozorava 

(8 skupina)  

Pozitivno ignorira   

(2 skupine) 

Postupci odgojitelja u odnosu 
na djecu koja se ne uključuju 

u aktivnost: 
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Protokol provedbe dnevnog odmora i popodnevnog rada zahtijeva: 

 utvrđivanje inicijalnog stanja provedbe rutinskih poslova u odgojnim skupinama 

neposrednim promatranjem i dokumentiranje uočenog 

 zajednička refleksija odgojiteljica i stručnih suradnica u cilju utvrđivanja standarda 

kvalitete i indikatora postignuća u obavljanju rutinskih poslova,  

 optimalna organizacija obroka, edukacija kuhinjskog i tehničkog osoblja u cilju 

utvrđivanja standarda kvalitete njihovih poslova,  

 brifinzi i radni sastanci  ravnateljice, stručnog tima, odgojiteljica i tehničkog osoblja  
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4.6.  RAZVIJANJE PROGRAMA EKO-ŠKOLE/VRTIĆA JABUKA ODGOJ I 

OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ 

OPĆI CILJ: Kroz sve segmente odgojno-obrazovnog procesa ostvarivati podržavajući i 

odgovoran odnos prema sebi, drugim osobama, materijalnom okruženju,  prirodi i očuvanju 

nematerijalne baštine lokalne zajednice.  

 

 

 

Snimiti stanje- okoliša  vrtića, škole, kuće, 
naselja, mjesta.  

Utvrditi postojeće probleme u okolišu i 
mogućnosti rješenja. 

Predvidjeti i upozoriti na nove probleme 
okoliša, djelovati s ciljem sprječavanja 
nastanka novih. 

 

Dati prednost održivom razvitku.  

Unaprijediti kakvoću življenja  osiguravajući i 
održavajući visoku kakvoću okoliša za život, 
rad, kretanje. 

Organizirati akcije s ciljem promicanja 
životnih i radnih uvjeta. 

 

 

 

 

 

Zaštititi prirodu i očuvati prirodne izvore. 

Upoznati i štititi biološku raznolikost 
ekosustava.  

Poticati i osmišljavati rad u okolišu.  

 

 

 

 

 

 

Nastojati ispraviti štete počinjene u okolišu. 

 Upozoravati javnost o problematitici okoliša. 

Osigurati uvjete za trajno i pravodobno 
informiranje javnosti i sudjelovanje u svim 
predviđenim aktivnostima.  

Ciljevi zaštite okoliša u 
programu Ekoškole 
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OČEKIVANI ISHODI:   

Sustavna podrška roditeljima i sinergijsko djelovanje u razvijanju zdravih prehrambenih 

navika djece (promoviranje važnosti konzumiranja  sezonskih i namirnica iz lokalnog uzgoja-

ključnih elemenata održivosti ekosustava u cjelini). Ostvareni odgojno-obrazovni ishodi 

vezani uz upoznavanje i skrb o  biološkoj  raznolikosti ekosustava, poticanje  i osmišljavanje 

rada u okolišu.  Daljnjim  aktivnim sudjelovanjem  u provedbi inovativnog projekta „Veliki 

lov na biljke“ potaknuti djecu i odrasle na pozitivno djelovanje (učenje kroz rad: upoznati i 

povećati broj autohtonih vrsta i raznolikost vrsta u okolišu vrtića).  Kroz povezivanje   s 

lokalnom zajednicom  omogućiti bolje upoznavanje i  njegovanje   tradicijske i kulturne 

baštinu lokalne zajednice. Motivirati roditelje na  učestalije sudjelovanje  u vrtićkim eko-

akcijama i provedbi pedagoških projekata odgojno-obrazovnih  skupina. Kontinuitet u  

Uvažavajući interes i razvojnu dobrobit za dijete omogućiti  različite oblike 
komuniciranja s hrvatskom nematerijalnom i materijalnom baštinom u mjeri 

djetetova interesa 

Ovisno o interesu djece i odgojiteljica  implementirati elemente tradicijske i kulturne 
baštine lokalne zajednice u odgojno obrazovni proces 

Nastaviti   provedbu Akcijskog plana vezano uz biološku raznolikost  

Nastavak rada na   projektu „Veliki lov na biljke" 

 

Funkcionalno razvrstavanje otpada    prema vrsti i zbrinjavanje  u odvojena 
odlagališta,  uporaba  u novoj funkciji,  osvještavanje  svih sudionika procesa za  

racionalno korištenje materijala kako bi se količine otpada smanjivale 

Odmjereno    korištenje vode,  proširivanje postojećih i stjecanje novih  spoznaja o 
životnoj važnosti vode 

Odgovorno  korištenje dnevne svjetlosti i promišljeno   korištenje električne  i 
toplinske energije 

SPECIFIČNI CILJEVI 
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dokumentiranju tijeka aktivnosti primjenom  različitih modela:  etnografske i anegdotske 

bilješke, fotografije djeteta i djece u radu, video zapisi, crteži,   mape projekata,   zabilješke 

Eko patrole- mapa, Mapa Eko škole/vrtića Jabuka, Mapa projekta „Veliki lov na biljke“. 

Tijekom pedagoške godine najintenzivnije aktivnosti Programa realizirane su u odgojno-

obrazovnim skupinama djece u godini pred polazak u školu,  u skupini djece uključene u kraći 

program odgoja za okoliš i održivi razvoj i skupinama djece u petoj godini života koje su bile 

uključene u provedbu projekta „Veliki lov na biljke“. U ostalim skupinama raznovrsne 

aktivnosti ostvarene su tijekom projektnog tjedna u listopadu 2019. godine.  teme kojima smo 

se bavili bile su:  Voda,  Energija, Otpad,   Biljni i životinjski svijet u neposrednom 

okruženju.  

AKTIVNOSTI TIJEKOM PROJEKTNOG TJEDNA 

Tijekom listopada 2019. godine, u periodu od 14. - 19.10. ostvarili smo prvi dio aktivnosti 

vezan uz ostvarivanje ciljeva i zadaća Eko-vrtića Jabuka. Kroz jesenski projektni tjedan i dane 

otvorenih vrata vrtića realizirali smo sljedeće: obilježili smo Dane zahvalnosti za plodove 

zemlje, Dan kravate, Dan jabuka i imendan vrtića. Nastojali smo inicirati suradnju s tvrtkama 

koje promoviraju društveno odgovorno ponašanje: npr. Dm, Mueller, Lidl kako bi se uključili 

u aktivnosti našeg eko-vrtića. obilježili smo dan jabuka i imendan vrtića kroz raznovrsne 

zajedničke aktivnosti djece, odgojiteljica, roditelja i djelatnika vrtića.  

 

18. LISTOPADA OBILJEŽILI SMO  DAN KRAVATE 

Dan kravate poziva na univerzalnost, zajedništvo i povezivanje, ali i na susret i komunikaciju, 

podsjećajući pritom na prava, odgovornost i obveze. Kroz širenje poruka koje kravata sažima 

dokaz je prihvaćanja povijesti, nadovezivanja na nju graditeljskom odnosu prema sadašnjosti.  

Kroz raznovrsne igre i aktivnosti djeci našeg vrtića  omogućili smo   razumijevanje  ove 

poruke Dana kravate, a ujedno smo im približili  važnu povijesnu ulogu kravate. 
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Cilj obilježavanja Dana jabuka : 

jer stara poslovica kaže:  

'' Jedna jabuka na dan tjera doktora 
van'' 

uputiti na važnost jabuka  

O JABUKAMA SMO 
NAUČILI... 

jabuka sadrži do 
90% vode 

jabuka uspješno 
gasi žeđ i osvježava 

nakon  
napornog treninga 

Prema keltskoj predaji 
jabuka ima čudotvorna 

svojstva pa onaj tko 
uspije pojesti jabuku iz 
čarobnog vrta ne samo 
da više nikad neće biti 
ni gladan ni žedan, ni 
bolestan nego nikad 

neće ni ostarjetij 

Iz vremena Starog Rima 
potječe uzrečica ab ovo 

usque ad mala, što 
doslovno prevedeno 

znači ''od jajeta sve do 
jabuke''; tada je naime 
bilo uobičajeno obrok 

započeti jajetom, a 
završiti jabukom 

Karlo Veliki je naredio 
sadnju jabuka u 

njemačkim zemljama 
oko 800. godine, a oko 

1600. godine bilo je 
poznato gotovo 200 

sorti jabuka 

Jabuka sadrži  i 
serotonin, a u 

podizanju našeg 
raspoloženja uspješnija 

je čak i od čokolade 

Pitoma jabuka 
podrijetlom je iz 

južnog Sibira i 
Azije, a Grci i 

Rimljani uzgajali su 
različite sorte 

Jabuka 
opskrbljuje 
organizam 

energijom te 
sprječava umor i 

gubitak 
koncentracije 

20.10.2019. GODINE  

OBILJEŽILI SMO DAN 

JABUKA I IMENDAN VRTIĆA 
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Intenzivne aktivnosti tijekom pedagoške godine odvijale su se u odgojno-obrazovnim 

skupinama uključenim u projekt „Veliki lov na biljke“. Navodimo primjere aktivnosti u 

skupini Maslačak: Projekt je započeo  početkom pedagoške godine u  10.mjesecu. Primaran 

cilj ovog projekta je bilo proširiti postojeće spoznaje o suživotu biljnog i životinjskog svijeta 

te našu ulogu u cijelom eko sustavu. Prva faza projekta je bila saznati što djeca točno znaju o 

biološkoj raznolikosti. S obzirom da djeca sudjeluju u kraćem programu održivog razvoja već 

četiri godine u većoj mjeri su ekološki osviještena i imaju spoznaja o važnosti biljnog i 

životinjskog svijeta za biološku raznolikost i eko sustav. Na samom početku djeci je ponuđen 

slikovni materijal u formi malog eko kviza, koliko smo upoznati s biljkama i životinjama iz 

neposrednog okruženja. Gotovo 90%  djece prepoznalo je proljetnice i ptice stanarice iz 

kviza. Druga faza projekta podrazumijeva  eko patrolu na vanjskom dijelu, vrtićkom igralištu. 

Obilježili smo stabla i staništa ptica stanarica te smo kroz jesenski i zimski period promatrali i 

dokumentirali promjene na biljnom i životinjskom svijetu u neposrednoj blizini. Da bismo 

mogli proširiti biološku raznolikost na igralištu uz pomoć roditelja zasadili smo sljedeće  

sadnice stabala. Hrast, bukvu, vrbu te od biljaka paprat i vrbu Ivu (cica mace).  

Tijekom jeseni posadili smo žir koji nam je sazrijevao u sobi u vodi, te smo ga presadili u 

teglu, planiramo realizirati presađivanje na vrtićko igralište (šetnicu). Kroz godinu eko patrola 

Maslačak promatrala je ptice stanarice na našim stablima, izrađivala i postavljala kućice za 

ptice te smo uz pomoć roditelja i domara izrađivali hranilice za ptice. Od ptica stanarica 

brinemo se za vrapčiće, sjenice, vrane i kosove. Došli smo do spoznaje kako  u kori drveta 

žive kukci, a ispod zemlje krtice, mravi i gliste. Dokumentiranje svih novih spoznaja 

potaknulo nas je na daljnje istraživanje putem enciklopedija. Uz pomoć roditelja izradili smo 

maketu vrtićkog biljnog i životinjskog  svijeta te izradili  kartu staništa sa obilježenim 

stablima. Treća faza projekta bila je  kreiranje  „Laboratorija profesora Baltazara“ u kojem 

smo pomoću pokusa i ostalih istraživačkih aktivnosti dolazili do novih spoznaja te i putem tog 

načina širili našu ekološku svijest. Vidljivo je kod djece da uočavaju konkretne probleme i 

daju svoje ideje za njihova rješenja te da znaju važnost reciklaže svega što u prirodi postoji. 

                     

Tijekom proljetnog projektnog tjedna u travnju 2020. godine napravili smo plan aktivnosti 

koje zbog aktualne epidemiološke situacije nismo realizirali.  

Odgojno-obrazovne skupine trebale su  prema planu aktivnosti realizirati sljedeće tematske 

cjeline:  
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''Imam pravo jesti zdravo'': skupine Bubamare, Cvjetići, Lastavice, Ježići, Zvjezdice, 

Zvončići, Žabice 

 ''Veliki lov na biljke'': skupine Ježići, Leptirići, Maslačak, Ptičice 

 Promet: istraživačko-spoznajne aktivnosti Zagađenost zraka… skupine Loptice, Pužići, 

Vrapčići, Bumbari 

Pčele: Jagodice, Smokvice 

Izrada ''Taktilne staze'': (u suradnji s Hrvatskim šumama iz Karlovca (donacija drvene građe-

oblutci):  Loptice, Maslačak, Mišići, Pčelice, Ribice, Trešnjice 

''Vertikalni vrt'': Ježići, Lastavice, Ptičice, Žabice 

Povrtnjak: sadnja povrća u suradnji s roditeljima: Leptirići, Lastavice, Ptičice, Žabice 

''Mirisni vrt'', uređenje kamenjara: Maslačak, Pužići, Vjeverice, Vrapčići, Zečići 

Poligon za istraživanje zvukova: Cvjetići, Dupini, Zvjezdice, Zvončići  

Sadnja medonosnih biljaka, aktivnosti vezane uz proradu tematske cjeline Pčele: Jagodice, 

Smokvice 

Interaktivne radionice djece, roditelja, odgojiteljica: vezane uz proradu tematske cjeline 

''Imam pravo jesti zdravo'': Bubamare, Cvjetići, Lastavice, Ježići, Zvjezdice, Zvončići, Žabice 

Interaktivne radionice djece, roditelja, odgojiteljica: Promet: zagađenost zraka, kako mi 

možemo pridonijeti smanjenju zagađenosti: Bumbari, Loptice, Pužići, Vrapčići 
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AKTIVNOSTI EKO PATROLA DJEČJEG VRTIĆA JABUKA 

Pedagoška godina 2019./2020. 

Tema: Bioraznolikost 

 

   

Nakon što su djeca skupina Maslačak  i Ptičice utvrdila inicijalno stanje biljnog i životinjskog 

svijeta na vrtićkom dvorištu potaknula su rad svakodnevnih eko patrola kao bi upozorila djecu 

ostalih odgojno-obrazovnih skupina na važnost zaštite biljnih vrsta koje se nalaze u našem 

neposrednom okruženju.  Bilježila su uočene nedostatke i davala ideje kako nam roditelji i 

ostali djelatnici mogu pomoći u obogaćivanju biljnih vrsta na vrtićkom dvorištu.    

   

                             

        Izrađen je plakat                                     Finalna karta staništa u svibnju 2020. godine 

  „Što sve raste na vrtićkom dvorištu“ 

  

Karta staništa u centralnom vrtu 

Trnava: inicijalno stanje u 

studenom 2019. godine 

 

Kroz poster prezentacije djeca su bilježila uočeno na 

vrtićkom dvorištu. Njihovo aktivno sudjelovanje 

ogledalo se kroz zajedničke rasprave i primjenu 

metode „oluja ideja“ kako bi ublažili uočene 

nedostatke u okolišu vrtića i učinili naše vrtićko 

dvorište bogatijim s autohtonim biljnim vrstama. 
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Projekt „VELIKI LOV NA BILJKE:  u pedagoškoj godini 2019./2020. nastavak provedbe 

projekta kroz pet koraka, izrada Akcijskog plana za biološku raznolikost (okvirni kalendar 

aktivnosti po mjesecima). U projekt su uključena djeca 5 odgojno-obrazovnih skupina ( četiri 

skupine u centralnom vrtiću Trava: Ježići, Leptirići,  Maslačak i Ptičice   i jedna  skupina u 

područnom vrtiću Čulinec: skupina Jagodice). Dvije  skupine čine  Darwinove  promatrače i 

tri Darwinove pronalazače. Tijek rada na projektu: Za Darwinove promatrače (djeca u dobi od 

5-6 godina) ishodi učenja su slijedeći: sposobnost prepoznavanja i nabrajanja nekih 

uobičajenih biljaka, sposobnost opisivanja izgleda biljke i mjesta gdje ona raste crtežom ili 

jednostavnim riječima, prepoznavanje naziva dijelova biljke, usvajanje činjenice da su biljke 

živi organizmi i da se za njih treba brinuti,  sposobnost uporabe rezultata istraživanja u svrhu 

dokazivanja činjenice da je biljkama za život potrebna voda. Za Darwinove pronalazače 

(djeca u dobi od 6-7 godina) ishodi učenja su slijedeći: sjeme nastaje u voćki,  a voćka nastaje 

iz cvijeta, sjeme prenosi sve informacije potrebne za razvoj biljaka, biljke izrastaju iz bezbroj 

različitog sjemenja, sjemenju je za rast potrebna voda, dijete može prepoznati i nabrojiti neke 

uobičajene biljke, može prepoznati dijelove biljke i uočiti njihove međusobne razlike, može 

prepoznati razlike između dva staništa i utvrditi razlog nastanka tih razlika. Očekivani ishodi:  

upoznavanje i skrb o  biološkoj  raznolikosti ekosustava, poticanje  i osmišljavanje rada u 

okolišu.  Daljnjim  aktivnim sudjelovanjem  u provedbi navedenog inovativnog projekta 

potaknuti djecu i odrasle na pozitivno djelovanje (učenje kroz rad: upoznati i povećati broj 

autohtonih vrsta i raznolikost vrsta u okolišu vrtića).   
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REZULTATI INICIJALNE ANKETE O RAZINI ZNANJA O BIOLOŠKOJ 

RAZNOLIKOSTI 

Pedagoška godina 2019./2020. 

Naziv Ekoškole: Dječji vrtić Jabuka, Zagreb, Resnički put 88 
 
Ukupan broj djece/učenika po dobnim skupinama koji su sudjelovali u anketi: 

Darwinovi 
promatrači (5-

6) 

Darwinovi 
pronalazači (6-

7) 

Darwinovi 
mislioci (7-8) 

Darwinovi 
sakupljači (8-

9) 

Darwinovi 
istraživači (9-10) 

Darwinovi 
detektivi za 

biljke (10-11) 

8 40     

 
REZULTATI 

Pitanja Brojčani 
rezultati 

Postotak 

Koliki je broj djece/učenika odgovorilo DA na 1. pitanje? 
(SVE DOBNE SKUPINE) 

20 41,67% 

Koliki je broj djece/učenika odgovorio DA na 2. pitanje? 
(SVE DOBNE SKUPINE) 

15 31,25% 

Koliki je broj djece/učenika odgovorio točno na pitanje „Biološka 
raznolikost je…“? 
(SVE DOBNE SKUPINE) 

21 51,22% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao 1 biljku iz upitnika? 
(SVE DOBNE SKUPINE) 

24 50% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao obje biljke iz upitnika? 
(SVE DOBNE SKUPINE) 

30 62,5% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao 1 pticu iz upitnika? 
(SVE DOBNE SKUPINE) 

25 52,08% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao obje ptice iz upitnika? 
(SVE DOBNE SKUPINE) 

20 41,67% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao 1 životinjicu ili kukca iz 
upitnika? 
(SVE DOBNE SKUPINE) 

45 93,75% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao obje životinjice ili kukca iz 
upitnika? 
(SVE DOBNE SKUPINE) 

37 77,08% 

Koliki je broj djece/učenika uspio nabrojiti 3 načina kojima možemo 
pomoći biološkoj raznolikosti ? 
(DOBNE SKUPINE 6-7, 7-8, 8-9, 9-10 i 10-11) 

28 70% 

Koliki je broj učenika uspio nabrojiti 3 stvari koje ugrožavaju 
biološku raznolikosti ? 
(DOBNE SKUPINE 7-8, 8-9, 9-10 i 10-11) 

  

Koliki je broj učenika uspio nabrojiti 3 razloga zašto su ptice, biljke 
i životinje, te naš okoliš toliko važni? 
(DOBNE SKUPINE 9-10 i 10-11) 

  

 
Datum anketiranja: 4.11.2019. 
Osoba koja je provodila anketu: Lidija Pavelić 
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Interpretacija rezultata inicijalnog ispitivanja: U studenom 2019. godine provedeno je 

inicijalno ispitivanje 48 djece (8 u dobi od 5-6 godina i 40 u dobi od 6-7 godina). Na pitanje 

„Biološka raznolikost je …“ točno je odgovorilo 51,22% djece.  Većina djece prepoznala je 

jednu biljku, jednu pticu i jednu životinju ili kukca (93,75%). Gotovo 70% djece  uspjelo je 

nabrojiti tri načina kojima možemo pomoći biološkoj raznolikosti.  

Zaključak: Inicijalno anketiranje ukazalo je kako je gotovo 51,22% djece  informirano o 

pojmu biološka raznolikost, a u većem postotku su  uspjeli nabrojiti tri načina kako možemo 

pomoći očuvanju biološke raznolikosti.  

 

PRIMJERI AKTIVNOSTI  

Skupina Jagodice 

Ped. god. 2019/2020.  

U sklopu projekta ,,Veliki lov na biljke“ počeli smo otkrivati tajni život pčela i njihovu 

važnost u prirodi. U ranu jesen imali smo prilike promatrati pčele na našem dvorištu koje je 

bogato raznovrsnim cvijećem, drvećem i ljekovitim biljem.  

U razgovoru djeca iznose što znaju o pčelama: 

KARLA: Ima crno žute pruge po tijelu, ticala i naravno ima šest nogu. 

PETAR B.: Žalac im služi da obrane kraljicu koja je u košnici. 

TIN: Tijelo joj je prekriveno malom dlakama. 

MIHAEL: Ima dva para krila. 

MATIJA: Ima i ticala na vrhu glave. 

GDJE PČELE ŽIVE... 

MAJA: U košnici. 

PETAR B.: U košnici, tamo ima puno pčela i meda. 

MATIJA: I nektara. 

TIN: U košnici žive pčele radilice, a jedna je kraljica (matica). 

DENIAL: Matica nese jajašca. 

KARLA: Muška pčela se zove trutek. 

MATIJA: Mislim da se zove trut. 

Nakon razgovora na tu temu radimo plakat... 
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Majka Petra Bokulića boravi u skupini, te prenosi svoje iskustvo i znanje o pčelama. 

Razgovara s djecom o karakteristikama pčela, upoznaje ih sa vrstama pčela, ulogom pčelara.  

Uz edukativnu slikovnicu ,,Priča o pčelama“ upoznaje nas o životu pčela kroz različita 

godišnja doba. Donosi saće koje upoznajemo različitim osjetilima. Promatramo oblik saća, 

osjećamo njihov miris i okus. 
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Nova iskustva i spoznaje potakle su dječju maštu i tako je nastala priča: 

                                                                  Pčelice  i  medo 

 

Jednom je došla jedna pčelica u košnicu koja je sakupljala med. Ona se zvala pčelica Maja. 

Išla je od cvijeta do cvijeta i sakupila je puno praha i rekla je drugim pčelicama gdje ima tog 

praha na cvijeću. Onda su i druge pčelice otišle do tog cvijeća i skupile su puno praha. Vratile 

su se u košnicu i napravile su puno meda. Stavile su med u saće i zatvorile su saće i otišle su 

po još praha. Došao je medo i pitao je pčele da li može dobiti malo meda. Pčele su mu dale 

meda, a medo je rekao: Hvala! Otišao je kući i pojeo je med. Poslije je uzeo košaru i otišao je 

na livadu i nabrao puno cvijeća i donio je cvijeće pčelama da mogu napraviti još meda. Pčele 

su rekle da malo pričeka da napravemed. I onda je medo pričekao i dobio med. Pojeo je još 

malo meda i otišao spavati. 

                                                                                             Autori priče: Petar B., Nikol, 

Marko 
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Na našem vrtićkom dvorištu boravi mnogo ptica stanarica koje smo promatrali kroz različita 

godišnja doba. Sjenica i siva vrana su ptice koje smo bolje upoznali putem mnogih kjiga i 

enciklopedija. Djeca su otkrivala njihove karakteristike, sličnosti i razlike. Sve te aktivnosti 

potakle su dječju maštu i nastale su zanimljive priče o pticama. Svako dijete stvorilo je svoju 

priču koju je i ilustriralo. Priče slikovito prikazuju dječje iskustvo, stečeno znanje, te 

odražavaju neposredne situacije iz obiteljskog okruženja. 

 

 

 

 



 

 

77 

 

 

IZVJEŠĆE PROJEKTA  

„VELIKI LOV NA BILJKE“ 

Ove pedagoške godine (2019./2020.) naša skupina „Ježići“ (5-T) sudjelovala je u projektu 

„Veliki lov na biljke“koji se odvija u sklopu programa Eko škole.  

Realizacija projekta započela je anketiranjem djece o poznavanju biljnih i životinjskih vrsta 

nakon čega smo svoju pažnju posvetili pticama, naglasak je posebice bio na pticama kos i 

vrabac. 

Planirane su aktivnosti vezane uz promatranje i brigu o pticama. 

Zamolili smo i roditelje da za vrijeme šetnje s djecom ili prilikom samog dolaska u vrtić, 

ukoliko dolaze pješice, promatraju prirodu oko sebe te krovove kuća i eventualne pernate 

stanovnike na krovovima ili na drveću kako bi nam sva ta zapažanja mogla prepričati i sama 

djeca, a to nam je ujedno bila vodilja u daljnji proces. 

Također su zamoljeni da kod kuće, kao i mi ovdje, vode brigu o malim ptičicama, bilo da 

izrade u suradnji s djetetom kućicu za ptice ili samo povremeno na prozorsku dasku odlože 

mrvice kruha. 

Djeca su proučavala slikovnice i enciklopedije, a na temelju proučenog izradili smo plakate 

na kojima smo prenjeli sva svoja znanja o pticama i podijelili ih s drugom djecom i 

roditeljima. 

Prikaz procesa izrade plakata na temu ptice KOS i ptice VRABAC 

 

 Proučavanje fotografija  

(ptice kos). 

 Dogovor između djece koje će 

fotografije zalijepiti na plakat. 

 Djeca su obratila pozornost da 

se obuhvate različite fotografije 

(primjerice kako ptica izgleda, čime se hrani, gdje živi i sl.). 

 Međusobno su si pomagali i  

davali svoje ideje i savjete. 
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 Izjave djece tijekom izrade plakata: 

D. B.: „Tu živi.“ (pokazuje prstom na fotografiju šume) 

M. G.: „Ima ga i u našem gradu.“ 

Odg.: „Kako se zove naš grad?“ 

M. G.: „E, vrtić.“ 

T. S.: „Ima i crvi i puževa.“ 

M. G.: „Vole kopati gliste.“ 

Odg.: „Prepoznajete li tatu i mamu kos?“ 

K. L.: „Tata je crni.“ 

M. G.: „Mama je smeđa kao i medvjed 

 i ima bijele točkice tu, i šarene.“ 

I. F.: „I mali plaču zato jel je ovdje tata,  

a kad je mama došla oni su plakali.“ 
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Tijekom izrade plakata istražili smo stanište, prehranu, izgled,karakteristike i životni ciklus 

ptice i pri tome smo degustirali sjemenke, odnosno hranu koja je prikladna i za prehranu ljudi 

(primjerice sezam i suncokret). Evo kako je to izgledalo… 

 

     

- Do novih spoznaja smo dolazili i 

putem različitih poticaja na već  

spomenutu temu. 

- Primjerice, spajanje dijelova slikovne  

aplikacije, pronalaženje iste slikovne  

kartice (jedna uvećana ptica i jedna  

umanjena ptičica – istraživanje uz  

pomoć povećala) i sl. 

 

 

-  Djeca su sama dolazila do ideje 

kako na različite načine kroz igru 

 iskoristiti slikovne kartice.  

- Uočavanje istih slikovnih kartica 

putem pomagala (povećalo). 

- Pronalaženje para u krugu.  

- Pričanje priča o pticama  
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Nadalje smo za igru iskoristili sjemenke koje smo razvrstavali po obliku uz pomoć kvačica 

(razvoj fine motorike). Na samom početku nije bilo lako pravilno držati kvačicu i uzimati 

sjemenke, ali smo s vremenom to jako dobro uvježbali. 
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U suradnji s roditeljima, prikupljali smo grančice kako bi zajedno mogli napraviti gnijezdo. 

Djeca su bila oduševljena tom aktivnošću te smo na kraju uspjeli izraditi čak tri velika 

gnijezda za ptice. Međusobnog pomaganja i suradnje bilo je na pretek, djeca su uvježbavala 

pravilno držanje škarica, rezanje te baratanje grančicama, što također bitno utječe na razvoj 

motorike. 
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-Vodili smo računa da nakon svake  

aktivnosti počistimo sve za sobom. 

 

- Radnim navikama čuvamo prirodu. 

 

 

 

 

 

- Nakon jutarnje aktivnosti  

okupljamo se u  

slobodnom  prostoru  

sobe dnevnog boravka. 

 

- Razgovaramo o protekloj  

aktivnosti te planiramo daljnje  

aktivnosti s kojima ćemo 

još više proširiti naše znanje. 

 

- U likovnom centru djeci smo  

nudili raznolike materijale  

kroz koje im je bilo omogućeno  

likovno izražavanje na istoimenu temu. 

 

- Izrada kućice za ptičice od  

kartonskih kutija. 
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- Zatim smo kaširali naše kućice. 

- Pojedinoj djeci ova aktivnost na 

na samom početku nije odgovarala 

jer im se smjesa (voda i brašno)  

koju smo zajedno napravili nije  

svidjela (lijepljiva je i gusta). 

- No, ubrzo su promijenili svoje  

mišljenje – promatrajući kako 

su se pojedina djeca zaista 

posvetila  kaširanju  

svojih kućica. 
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Kada su  se kućice dobro osušile uslijedio je i posljednji dio izrade, a to je oslikavanje kućica  

temperama. 
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Kućice su sada spremne za upotrebu, a mi smo spremni za novu aktivnost. 

Sadnja sjemenki, briga o rastu i razvoju sjemenki, praćenje te bilježenje i razgovor o uočenim 

promjenama (evaluacija).  

 

Istraživali smo i opipavali zemlju te je mirisali. Kada smo posadili sjemenke, T. T. se dosjetio 

uzeti vrč, iz kojeg točimo vodu za piće, kako bi mogao zaliti sjemenke da brže narastu. 
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- Dogovorili smo se da ćemo 

jednu posudicu zalijevati svaki  

dan (plava posudica). 

- Jednu posudicu uopće nećemo 

zalijevati (crvena posudica). 

- Jednu posudicu ćemo  

zalijevati na vati 

(bijela posudica). 

- Žutu posudicu smo poklopili 

kako do nje ne bi mogla doći 

sunčeva zraka kako bismo  

mogli uvidjeti što će se s tim  

sjemenkama dogoditi. 
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Dolazili smo do mnogih zaključaka, primjerice da je najpogodnije za rast i razvoj sjemenke 

sunce i voda. Dječak D.B. rekao je kako sjemenka u zatvorenoj posudici raste 13 sati 

(odnosno da jako sporo raste u odnosu na ostale), a L. K. je temeljito pratio rast i drugoj djeci 

govorio gdje i na koji način mogu zabilježiti uočene promjene. 

 

Tijekom realizacije svih planiranih aktivnosti, uočili smo potrebu za proširenjem centra 

istraživanja u sklopu projekta te smo napravili izmjene u našoj sobi dnevnog boravka.  
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Izmjena sobe dnevnog boravka po uočenim potrebama djece i njihovom interesu za daljnji 

razvoj aktivnosti:  

 

* Projekt smo planirali nastaviti istraživanjem kukaca i biljaka, no s obzirom na novonastalu 

situaciju, tj. na otežavajući faktor za daljnje praćenje i dokumentiranje (pojava pandemije 

COVID-19), trenutno ne možemo planirati daljnji rad. 

 Za kraj, izdvojili smo neke stečene zadaće i dobrobiti za dijete u samom projektu: 

 Podigli smo svijest i stvorili nove spoznaje o važnosti biološke raznolikosti kod djece 

 Potaknuli promišljanje o očuvanju prirode usvajanjem pozitivnih vještina i stavova 

 Shvaćanje funkcije biljnog i životinjskog svijeta 

 Interakcijom s prirodom razvili smo kod djece ljubav prema prirodnom okruženju 

 Podigli smo nivo kritičkog razmišljanja i razgovora uz evaluaciju 
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Ptice selice 

U skupini Leptirići izniman interes djece bio je usmjeren na ptice koje obitavaju u okruženju 

vrtića. Tijekom dolaska u vrtić i svakodnevnog boravka na zraku djeca su uočavala razne 

vrste ptica. Naše aktivnosti usmjerili smo na  prepoznavanje, imenovanje i uočavanje 

karakteristika ptica u vrtićkom okruženju : promatrali su vrapce,  grlice, vrane i  sjenice. 

Najviše pitanja bilo je uz pojam ptice selice. Ptice selice, sto to znači, kuda sele? Izučavali su  

rodu i  lastavicu,  proučavali  knjige i enciklopedije. Provedene su raznovrsne aktivnosti 

izražavanja i stvaranja, kao što su: ptičje pero - crtanje tušem i perom, crtanje ptica. Veliki 

interes djece bio je i za raznovrsne igre, posebice društvene kao što su  memory "Ptice" i sl. 

Provedbom projekta Ptice selice ostvareni su očekivani odgojno-obrazovni ishodi: djeca su 

spoznala što znači pojam selice i zašto se navedeni pojam koristi za životinje općenito koje 

pojedina godišnja doba provode u različitim područjima. Također su upoznala rodu  i 

lastavicu, kamo i kada najčešće odlaze  i kada se vraćaju. Naučila su kako odlaze u toplije 

krajeve u Afriku i da se na svom putovanju orijentiraju pomoću vida. 

  

 

Kroz raznovrsne aktivnosti poticali smo razvoj sposobnosti prepoznavanja i nabrajanja nekih 

uobičajenih biljaka, što podrazumijeva:  opisivanje izgleda biljke i mjesta gdje ona raste 

crtežom ili jednostavnim riječima, prepoznavanje naziva dijelova biljke, usvajanje činjenice 

da su biljke živi organizmi i da se za njih treba brinuti, sposobnost uporabe rezultata 

istraživanja u svrhu dokazivanja činjenice da je biljkama za život potrebna voda. 
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VELIKI LOV NA BILJKE 

Projekt je započeo u skupini Maslačak početkom pedagoške godine,u  10.mjesecu. Primaran 

cilj ovog projekta je bilo proširiti postojeće spoznaje o suživotu biljnog i životinjskog svijeta 

te našu ulogu u cijelom eko sustavu. Prva faza projekta je bila saznati što djeca točno znaju o 

biološkoj raznolikosti. S obzirom da djeca sudjeluju u kraćem programu održivog razvoja već 

četiri godine u većoj mjeri su ekološki osviještena i imaju spoznaja o važnosti biljnog i 

životinjskog svijeta za biološku raznolikost i eko sustav. Na samom početku djeci je ponuđen 

slikovni materijal u formi malog eko kviza, koliko smo upoznati s biljkama i životinjama iz 

neposrednog okruženja. 90 posto djece prepoznalo je proljetnice i ptice stanarice iz kviza. 

Druga faza projekta podrazumijeva  eko patrolu na vanjskom dijelu, vrtićkom igralištu. 

Obilježili smo stabla i staništa ptica stanarica te smo kroz jesenski i zimski period promatrali i 

dokumentirali promjene na biljnom i životinjskom svijetu u neposrednoj blizini. Da bismo 

mogli proširiti biološku raznolikost na igralištu uz pomoć roditelja zasadili smo sljedeće  

sadnice stabala. Hrast, bukvu, vrbu te od biljaka paprat i vrbu Ivu(cica mace). Tijekom jeseni 

posadili smo žir koji nam je sazrijevao u sobi u vodi, te smo ga presadili u teglu, planiramo 

realizirati presađivanje na vrtićko igralište (šetnicu). Kroz godinu eko patrola Maslačak 

promatrala je ptice stanarice na našim stablima, izrađivala i postavljala kućice za price te smo 

uz pomoć roditelja i domara izrađivali hranilice za ptice. Od ptica stanarica brinemo se za 

vrapčiće, sjenice, vrane i kosove. Došli smo do spoznaje kako  u kori drveta žive kukci, a 

ispod zemlje krtice, mravi i gliste. Dokumentiranje svih novih spoznaja potaknulo nas je na 

daljnje istraživanje putem enciklopedija. Uz pomoć roditelja izradili smo maketu vrtićkog 

biljnog i životinjskog  svijeta te izradili  kartu staništa sa obilježenim stablima. Treća faza 

projekta bila je osmišljavanje  „Laboratorija profesora Baltazara“ u kojem smo pomoću 

pokusa i ostalih istraživačkih aktivnosti dolazili do novih spoznaja te i putem tog načina širili 

našu ekološku svijest.  

Vidljivo je kod djece da uočavaju konkretne probleme i daju svoje ideje za njihova rješenja te 

da znaju važnost reciklaže  svega što u prirodi postoji.     
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Karta staništa centralnog vrtića Trnava 

          

             

 

Primjeri aktivnosti skupine Maslačak 

Dječji vrtić Jabuka ima veliko igralište i na njemu dosta stabala koje do sada djeca naše 

skupine nisu upoznala, kroz ovaj projekt naglasak smo dali na biološku raznolikost stabala na 

našem igralištu,  ciljanim šetnjama igralištem počeli smo s upoznavanjem, imenovanjem 

biljaka i stabala, te izradom staništa vrtićkog okoliša. 

U dogovoru s roditeljima željeli smo povećati broj autohtonih vrsta te u suradnji s njima 

dobili smo sadnice hrasta lužnjaka, bukve, breze i  vrbe  te crnogoričnu smreku. Te iste smo s 

djecom u studenom mjesecu i posadili. 

Kroz raznovrsne pokuse pokušavali smo djeci dočarati i osvijestiti važnost  kisika,  da bez 

kisika nema života, nešto što je djeci apstraktno ali jako važno da usvoje.  Uz to u našem 
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malom reciklažnom dvorištu svakodnevno  smo razvrstavali različite vrste materijala a jedna 

od djeci najzanimljivijih aktivnosti je izrada novog papira od starog. 

Primjeri pokusa/eksperimenta: 

1.Pokus „žir s vodom,  žir u zemlji i žir bez vode“ 

2. Svakodnevne vježbe disanja 

3. „Priča na leđima“, crtamo prstima po leđima djetetu ispred nas, djeca paralelno sama 

izmišljaju tekst na temu „biljke i životinje na vrtićkom igralištu“. 

 

Ptice u neposrednom okruženju vrtića 

 

U skupini Ptičice sustavno provodimo istraživačko-spoznajne aktivnosti kako bismo bolje 

upoznali biološku raznolikost našeg malog eko sustava. Uz biljni svijet, poseban interes 

usmjerili smo na životinjske vrste, posebice kukce i ptice. Uz provedbu raznovrsnih životno-

praktičnih, radnih i istraživačko-spoznajnih aktivnosti na sustavnom upoznavanju biološke 

raznolikosti u neposrednom okruženju vrtića,  najveći interes djeca su pokazala za 

proučavanje ptica.  Tijekom svakodnevnog boravka na zraku promatrali su ptice. Kroz 

raznovrsne  aktivnosti upoznali su pojedine vrste ptica, posebice su ih zanimale vrane. Ključni 

ciljevi navedenih aktivnosti bili su uočavanje biološke raznolikosti u okruženju vrtića i 

edukacija djece o važnosti djelovanja ljudi na svakodnevnoj brizi za biološku raznolikost. 

Primjenjujući načelo učenje kroz rad ostvarena je viša razina osviještenosti djece o 

autohtonim i raznolikim vrstama u okolišu vrtića, posebice vezano uz važnost ptica u 

hranidbenom lancu.  
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Veliki lov na biljke 

Edukativni projekt o biološkoj raznolikosti Ekoškola i Toyote 

Izviješće za 2019/2020 pedagošku/školsku godinu 

  

Naziv Ekoškole Dječji vrtić Jabuka, Zagreb, Resnički put 88 

Ukupan broj djece/učenika koji su 
izravno bili uključeni u projekt 

115 

Ukupan broj djece/učenika koji su 
neizravno bili uključeni u projekt 

152 

Ukupan broj odgojitelja/učitelja 
uključenih u projekt 

10 

Opišite jedan uspješan događaj, 
priču ili zanimljivost koju bi izdvojili 
kao vrhunac vaših aktivnosti na 
projektu „Veliki lov na biljke“  

Dječji vrtić Jabuka ima veliko igralište i na njemu dosta 
stabala koje do sada djeca naše skupine nisu upoznala, kroz 
ovaj projekt naglasak smo dali na biološku raznolikost stabala 
na našem igralištu, ciljanim šetnjama igralištem počeli smo s 
upoznavanjem, imenovanjem biljaka i stabala, te izradom 
staništa vrtićkog okoliša. U dogovoru s roditeljima željeli smo 
povećati broj autohtonih vrsta te u suradnji s njima dobili smo 
sadnice hrasta lužnjaka, bukve, breze i  vrbe  te crnogoričnu 
smreku. Te iste smo s djecom u studenom mjesecu i posadili. 
Kroz raznovrsne pokuse pokušavali smo djeci dočarati i 
osvijestiti važnost  kisika,  da bez kisika nema života, nešto 
što je djeci apstraktno ali jako važno da usvoje.  Uz to u 
našem malom reciklažnom dvorištu svakodnevno  smo 
razvrstavali različite vrste materijala a jedna od djeci 
najzanimljivijih aktivnosti je izrada novog papira od starog. 
Primjeri pokusa/eksperimenta: 
1.Pokus „žir s vodom,  žir u zemlji i žir bez vode“ 
2. Svakodnevne vježbe disanja 
3. „Priča na leđima“, crtamo prstima po leđima djetetu ispred 
nas, djeca paralelno sama izmišljaju tekst na temu „biljke i 
životinje na vrtićkom igralištu“. 

Navedite koje ste sve aktivnosti 
proveli tijekom projekta (npr. Anketa 
o biološkoj raznolikosti, šetnja za 
razmišljanje, stvaranje novih 
identifikacijskih kartica, izrada 
memory igre… i sl.) 

Provedba ankete o biološkoj raznolikosti u studenom 2019. 
godine. Inicijalnim anketiranjem obuhvatili smo 48 djece, od 
toga 8 Darwinovih promatrača i 40 Darwinovih pronalazača. 
Prikupljeni podatci pomogli su nam u daljnjem planiranju tijeka 
aktivnosti kao što su bile: šetnja za razmišljanje (uočavanje 
vrsta stabala i šuma), izrada početnih karti staništa u 
centralnom i područnom vrtiću,  izučavanje ključnih obilježja 
kolutićavaca-gliste, projekti Ptice u neposrednom okruženju 
vrtića i  Ptice selice, izrada finalnih karti staništa obogaćenih 
autohtonim biljnim vrstama, poster prezentacije postignuća 
djece u odnosu na očekivane  ishode učenja u provedbi 
aktivnosti navedenog projekta.  

Ako ste naišli na poteškoće u 
provođenju projekta Veliki lov na 
biljke, opišite koje su to poteškoće 
bile i na koji način ste ih riješili 

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju poteškoće su 
bile  u provedbi drugog kruga anketa. Kako su ankete 
prebačene u digitalni oblik telefonski smo kontaktirali roditelje,  
zamolili ih za suradnju i proslijedili poveznice. U drugi krug 
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ankete uključili smo 39 roditelja i djece (9 Darwinovih 
promatrača i 30 Darwinovih pronalazača). Vjerujemo kako su 
pomogli djeci u ispunjavanju anketa i proslijedili ih.   

 

S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju završne aktivnosti projekta „Veliki lov na 

biljke“ realizirali smo on line.  Drugi krug anketiranja djece proveden je u digitalnom obliku. 

Zamolili smo 39 roditelja da pomognu djeci u anketiranju i proslijede ih Udruzi Lijepa Naša. 

Odgojitelji odgojno-obrazovnih skupina uključenih u projekt također su pripremili online 

izvješća o provedbi projekta. Možemo zaključiti kako su ostvareni očekivani odgojno-

obrazovni ishodi:  

 Za Darwinove promatrače (djeca u dobi od 5-6 godina):  sposobnost prepoznavanja i 

nabrajanja nekih uobičajenih biljaka, sposobnost opisivanja izgleda biljke i mjesta 

gdje ona raste crtežom ili jednostavnim riječima, prepoznavanje naziva dijelova biljke, 

usvajanje činjenice da su biljke živi organizmi i da se za njih treba brinuti,  sposobnost 

uporabe rezultata istraživanja u svrhu dokazivanja činjenice da je biljkama za život 

potrebna voda.  

 Za Darwinove pronalazače (djeca u dobi od 6-7 godina): sjeme nastaje u voćki,  a 

voćka nastaje iz cvijeta, sjeme prenosi sve informacije potrebne za razvoj biljaka, 

biljke izrastaju iz bezbroj različitog sjemenja, sjemenju je za rast potrebna voda, dijete 

može prepoznati i nabrojiti neke uobičajene biljke, može prepoznati dijelove biljke i 

uočiti njihove međusobne razlike, može prepoznati razlike između dva staništa i 

utvrditi razlog nastanka tih razlika.  

 Držimo kako su globalni očekivani ishodi kao što su  upoznavanje i skrb o  biološkoj  

raznolikosti ekosustava, poticanje  i osmišljavanje rada u okolišu tijekom  

dvogodišnjeg rada na navedenom projektu ostvareni.   

Tijekom  ožujka, travnja i svibnja 2020. godine intenzivirali smo aktivnosti vezane uz 

obnavljanje statusa Ekoškole - 12. generacija srebrni status. Početkom lipnja 2020.  godine 

dobili smo obavijest o obnovi statusa -  Dječji vrtić Jabuka sada ima srebrni status.  

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA:  

Sustavno poticati sinergijsko djelovanje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa u 

njegovanju koncepta održivog življenja kroz poticanje zdravih prehrambenih navika djece 

(konzumiranje namirnica iz sezonskog i lokalnog uzgoja) i skrb o biološkoj raznolikosti 

ekosustava. Važno je  nastaviti koristiti primjere dobre prakse  vezane uz poticanje 

odgovornog odnosa prema biljnom i životinjskom svijetu u neposrednom okruženju (resursi 

skupina uključenih u inovativni projekt „Veliki lov na biljke“). Potaknuti djecu i odrasle na 

pozitivno djelovanje (učenjem kroz rad: upoznati i povećati broj autohtonih vrsta i raznolikost 

vrsta u okolišu vrtića).  
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4.7. PROGRAM PREVENCIJE U CILJU POVEĆANJA SIGURNOSTI I ZAŠTITE 

DJECE U DJEČJEM VRTIĆU “JABUKA“ 

 

SPECIFIČNI CILJEVI:  

 

 

 

 

• Osigurati optimalnu sigurnost i zdravlje djece kroz poticanje samozaštitnog 

odgovornog ponašanja i svjesno izbjegavanja rizika. Pravodobnim i 

učinkovitim reagiranjem svih zaposlenika vrtića prevenirati potencijalno 

rizične situacije.   Osnaživati dijete za sigurno ponašanje, afirmirati 

potencijale djeteta i izgrađivanje osobe koja poštuje ljudska prava i humane 

vrijednosti. 

OPĆI CILJ 

Jačanje svijesti djece o njihovoj sigurnosti, odgovornom i samozaštitnom 
ponašanju tijekom boravka u vrtiću (razvoj pozitivne slike o sebi, stjecanje 
socijalnih vještina u smislu samozaštite, odupiranje nasilnom ponašanju, 
odgoj za i o dječjim pravima, odgoj za zdrave stilove života itd.). 

Primjena optimalnih načina povećanja fizičke i psihosocijalne  sigurnosti 
djeteta u vrtiću. 

Sustavna integracija preventivnog programa sigurnosti u svakodnevnu 
odgojno-obrazovnu praksu. 

Kontinuirano osvještavanje svih zaposlenika o važnosti modeliranja 
sigurnosnih ponašanja kod djece vlastitim primjerom. 

Osvještavanje  roditelja za probleme sigurnosti djeteta u vrtiću.  

Osnaživanje roditelja  u području odgoja i poticanja dječjeg razvoja s ciljem 
sigurnog i sretnog odrastanja. 
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OČEKIVANI ISHODI:  

Sustavna  prevencija potencijalno rizičnih situacija i  unaprjeđivanje  sigurnosnih uvjeta na 

vrtićkim igralištima. Primjerena organizacija rada i optimalno korištenje svih ljudskih resursa 

za povećanje nadzora nad sigurnošću djece. Nizak pobol i ozljeđivanje djece. Primjerena 

komunikacija, podržavajući postupci i poruke odgojiteljica,  modeliranje sigurnosnih 

ponašanja. Donošenje grupnih pravila zajedno s djecom. Primjena Preventivnih programa, 

protokola sigurnosti i sklopova aktivnosti za djecu. Angažiranost i zadovoljstvo roditelja 

mjerama sigurnosti u vrtiću. 

Tijekom pedagoške godine 2019./2020. kontinuirano  smo skrbili o  pravodobnoj  

identifikaciji potencijalno rizičnih mjesta, situacija i događanja. Proveli smo   etapne i finalna 

procjenu sigurnosnih uvjeta u vrtiću. Poduzimali smo  mjere za unaprjeđivanje  materijalnih, 

organizacijskih i kadrovskih uvjeta (intervencije i popravci zgrada vrtića, igrališta, pješčanika, 

igrala, ograda, svakodnevna pomoć  u odgojnim skupinama djece rane dobi tijekom priprema 

za boravak na zraku u cilju prevencije potencijalno rizičnih situacija i sl.). U radu s djecom 

kreirali  smo grupna pravila sigurnosti i proradili tematske sklopove aktivnosti, poticali smo 

provedbu aktivnosti i  sadržaja za razvoj samozaštite djece,  educirali smo djecu za zaštitu i 

spašavanje (posebice tijekom elementarnih nepogoda, kao što je   potres). Modelirali smo 

sigurnosna ponašanja, posebice prema preporukama za rad s djecom rane i predškolske dobi u 

dječjim vrtićima, što podrazumijeva proučavanje i primjenu Uputa za sprječavanje i 

suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 

(Upute HZZJ-a). Sukladno preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja izradili smo 

Provedbeni plan i program rada tijekom epidemije COVID-19.  U radu s odgojiteljima i 

tehničkim osobljem proradili smo protokole djelovanja u potencijalno rizičnim situacijama, 

kao i u navedenoj situaciji epidemije i elementarnih nepogoda. Rad s roditeljima obuhvatio je 

upoznavanje roditelja novoupisane djece s kućnim redom i pravilima ponašanja u vrtiću na 

plenarnom roditeljskom sastanku  i iskustvene radionice vezane za  razvoj životno važnih 

znanja, vještina i navika djece i  prevenciju rizičnih ponašanja djece, kao i modeliranje 

sigurnosnih ponašanja.  

Podatci praćenja provedbe boravka na zraku 

 

6 

11 

4 

Prisutnost djece tijekom praćenja provedbe 
boravka na zraku 

5-10 11-15 16-20
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Vremensko trajanje boravka na zraku: 

 

Priprema za boravak na zraku 

Prije izlaska, odgojitelj s djecom dogovara:  

 

 

Ponuda sredstava tijekom boravka na zraku 

 

 

•3 skupine 

30-40 minuta 

•13 skupina 

40-50 minuta 

•5 skupina 

Boravak na zraku prekinut zbog vremenskih uvjeta 

Sadržaj – igre i aktivnosti 
u kojima će sudjelovati Sredstva koja će koristiti 

Prostor gdje će se 
aktivnosti odvijati 

Gotova 
sredstva; 16 

Neoblikovani 
materijal; 5 

Vrsta sredstava 
Gotova sredstva Neoblikovani materijal
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Prema podatcima praćenja zamjetno je kako su najčešće ponuđena gotova sredstava (76%), a 

neoblikovani materijal 24%. U 43% (9 skupina) slučajeva je ponuda sredstava tijekom 

boravka na zraku raznovrsna, dok je u 57% stereotipna.  Navedeni podatci ukazuju na potrebu 

sustavnog unaprjeđivanja aktivnosti tijekom boravka na zraku i promoviranja životno važnih 

kompetencija i prirodnih prava djece.  

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA: Kontinuitet u   djelovanju svih sudionika odgojno-

obrazovnog procesa na  primjeni protokola sigurnosti i učinkovitom  korištenju  resursa 

važnih u primjeni programa prevencije ogleda se u osiguravanju visokih sigurnosnih uvjeta u 

okruženju vrtića. Posebice značajnim držimo sustavno unaprjeđivanje planiranja i provedbe 

aktivnosti tijekom boravka na zraku, što podrazumijeva višu razinu odgovornosti odgojitelja u 

sljedećim segmentima:   

 Prije izlaska is SDB odgojitelj zajedno s djecom dogovara pravila i granice korištenja 

igrališta, nudi sadržaje i aktivnosti koji motiviraju djecu na kvalitetnu igru na igralištu 

 Odgojitelji borave na dvorištu prema unaprijed dogovorenom rasporedu  

 U dnevnom planu navode poticaje i aktivnosti za igru djece na vanjskom prostoru 

 Za djecu svoje odgojno-obrazovne skupine odgojitelj planira optimalan omjer 

strukturiranih i nestrukturiranih aktivnosti 

 Potreban je sustavan nadzor odgojitelja kod svakog igrala koji koriste djeca na 

dvorištu 

 Sustavno razvijati svijest djece o važnosti zaštite i samozaštite 

 Potrebno je poticati životno-praktične i radne aktivnosti, posebice spremanje sredstava 

korištenih za igru 

  Povratak  s boravka na zraku u podskupinama prilagoditi broju i dobi djece 
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4.8. PROGRAM ODGOJA ZA PROMETNU KULTURU I SIGURNOST DJECE U 

PROMETU  

 

 

OČEKIVANI ISHODI:  

Kontinuitet u  primjeni preventivnog programa povećanja sigurnosti djece u prometu u godini 

prije polaska u školu. Usvojene praktične informacije, spoznaje i znanja djece o budućem 

sigurnom sudjelovanju  u prometu. Pozitivan utjecaj na eventualna pogrešna ponašanja 

njihovih roditelja. Uspješnost djece u primjeni znanja i vještina kao sudionika u prometu. 

Roditelji su svojim uzornim ponašanjem prvi primjer djeci i glavni doprinos sigurnosti na 

cestama.  

U pedagoškoj godini 2019./2020. program smo provodili u odgojno-obrazovnim skupinama 

djece   u godini pred polazak u školu. Aktivnosti smo realizirali  od rujna 2019. godine do 13. 

ožujka 2020. godine. 

Strategiju djelovanja usmjerili smo na: 

 osvještavanje   odgojitelja  o   važnosti  sustavne  primjene preventivnog programa 

povećanja sigurnosti djece u prometu u godini prije polaska u školu 

  kreiranje optimalnih kontekstualnih uvjeta  i ponuda razvojno primjerenih poticaja za 

provedbu programa 

 informiranje roditelja o važnosti prometne kulture i razvoja kompetencija koje će im 

omogućiti da budu primjeren model ponašanja djeci u prometu (uzorno ponašanje 

roditelja je prvi primjer djeci i glavni doprinos sigurnosti na cestama) 

• Osposobiti djecu za odgovorno i sigurno  
sudjelovanje u prometu OPĆI CILJ 

SPECIFIČNI 
CILJEVI 

Naučiti djecu 
prepoznati i 

vidjeti opasnost u 
prometu, te kako 

ih učiniti 
vidljivim za 

vozače 

Učenje kroz 
činjenje, što 

podrazumijeva 
usvajanje 
praktičnih 

informacija, 
spoznaja i 

znanja 
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  isticanje važnosti obveznih fizičkih mjera sigurnosti i zaštite djece u prometu (djeca 

kao pješaci, putnici u vozilima i biciklisti) 

  educirali smo  roditelje o mogućnostima pripreme djeteta za samostalno sudjelovanje 

u prometu 

 

Aktivnosti s djecom i za djecu: 

 djeca su usvojila  elementarne pojmove o prometu 

 kontinuirano smo provodili aktivnosti  vezane uz učenje kroz činjenje, rad, igru, 

osobno iskustvo-pokazivanje i vježbanje 

 nudili smo raznovrsne didaktičke igre s elementima prometnog odgoja 

 ponuda raznovrsnih pokretnih igara  s elementima prometnog odgoja 

 istraživačko-spoznajne aktivnosti u okruženju vrtića (istraživanje konkretnih 

prometnih situacija u neposrednoj okolini vrtića) 

 uvježbavali  smo ponašanje djece u najčešćim situacijama pri prelasku kolnika 

 

 

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA:  Kroz protekli period  primjena preventivnog programa 

povećanja sigurnosti djece u prometu u godini prije polaska u školu uvelike je utjecala na 

ostvarivanje očekivanih ishoda učenja:  

 djeca kao pješaci usvojila su elementarna znanja o pravilnom korištenju nogostupa, 

upoznali su prometne znakove i pravilno prelaženje ceste 

 djeca kao putnici u automobilu naučila su propisno i pravilno ulaženje u automobil i 

sjedenje, korištenje sigurnosnih pojaseva u automobilu, kao i potencijalne rizike zbog 

nepropisnog i nepravilnog sjedenja i nekorištenja sigurnosnih pojaseva 

 pozitivan utjecaj djece na eventualna pogrešna ponašanja njihovih roditelja 
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4.9. PROGRAM PREDŠKOLE 

 

 

 

 

SPECIFIČNI CILJEVI:  

 

 

 

OPĆI CILJ 

Oblikovati organizacijski, materijalni i socijalni kontekst usmjeren na poticanje djetetova 

cjelovitog razvoja, odgoj i učenje i razvoj temeljnih kompetencija u cjelini.  

Pratiti dijete, potrebe i interese, reakcije i ponašanje, razvojna obilježja. 

Identificirati djetetove jake strane i izazove, moguće specifične potrebe, 
interese i/ ili rizike. 

Razvoj temeljnih kompetencija  na razini praktičnih znanja, vještina i stavova, 
te podrška djetetu u ostvarivanju kompetencijskih ishoda. 

Poticanje cjelovitog razvoja stjecanjem raznovrsnih odgojno-obrazovnih 
iskustava djece. 

Poticanje samoiniciranog učenja djece i osposobljavanje djece za planiranje i 
evaluaciju vlastitog učenja,  te upravljanje tim procesom. 

Poticanje i osnaživanje istraživačkih interesa djece. 

Poticanje djece na iskazivanje i realizaciju vlastitih interesa i ideja, razvoj 
kritičkog mišljenja. 

Razvoj sposobnosti djece za aktivno sudjelovanje u društvenim i kulturnim 
događanjima. 

Razvoj sposobnosti djece za komunikaciju u multikulturnoj i višejezičnoj 
međunarodnoj zajednici. 
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OČEKIVANI ISHODI:  

Usvojenost  temeljnih kompetencija djece na razini praktičnih  znanja,  vještina i stavova.  

Optimalna pripremljenost djeteta za polazak u školu. Viša razina uključenosti obitelji u 

planiranje i ostvarivanje Programa predškole, osvještavanje o  suodgovornosti za djetetov 

razvoj. Ostvarivanje kvalitetnije suradnje s osnovnim školama osiguravajući razvojni 

kontinuitet djeteta i odgojno-obrazovni kontinuitet sustava.   

 Naš Program predškole osmišljen  je prema specifičnostima okruženja u kojem Dječji 

vrtić Jabuka djeluje. 

 Program je realiziran  kao integrirani  u sklopu redovitog programa s djecom u godini 

prije polaska u osnovnu školu – u centralnom  vrtiću Trnava i u područnim vrtićima 

Čulinec i Resnik (78 djece)  i kao  kraći program predškole u centralnom vrtiću 

Trnava (26 djece uključeno).  

 U cjelokupnoj organizaciji odgojno-obrazovnog procesa skrbili smo o kreiranju  

optimalnog modela dnevne organizacije odgojno-obrazovnog procesa u skupinama 

djece u godini pred polazak u školu i u kraćem programu predškole, sukladno 

suvremenom gledanju na dijete, osobito njegovu ulogu u vlastitom razvoju  i igru kao 

način učenja. 

  Oblikovali smo   ukupne uvjete za optimalno ostvarivanje procesa u cjelini, 

usmjerenog na dijete i njegovu dobrobit. 

 Odgojitelji u skupinama djece u godini pred polazak u školu sustavno su opažali, 

prepoznavali  i bilježili   potrebe djece,  razvojna obilježja (znanja, vještine, 

sposobnosti), interese koje dijete iskazuje u svom ponašanju i na druge načine.  

 Analizirana je  dokumentacija o  praćenju djeteta. 

 Korištene su  strategije i metode koje doprinose: 

- upoznavanju sebe jačanju uspješnosti  nošenja sa samim sobom i s vlastitim 

izazovima u različitim situacijama 

- jačaju  umijeće upuštanja u zadovoljavajuće interakcije i aktivnosti s 

vršnjacima i odraslim osobama 

- unaprjeđuju umijeća demokratskog odlučivanja 

 

 Uporaba   strategija i i metoda koje potiču:  

- korištenje složenijih misaonih operacija (promatranje, uspoređivanje, 

klasificiranje, zamišljanje, postavljanje hipoteza, predviđanje rješenja, 

prikupljanje i uređivanje podataka, traženje i preispitivanje pretpostavki, 

sažimanje, kodiranje, tumačenje, rješavanje problema 

- stvaranje, razvoj i primjenu matematičkog mišljenja u različitim aktivnostima i 

svakodnevnim životnim situacijama 

- osposobljenost za upotrebu znanja i metodologije kojima se objašnjava svijet 

prirode i razumijevanje promjena uzrokovanih ljudskom djelatnošću 

- podupiru, potiču i razvijaju jezičnu kompetenciju – vještinu slušanja, rječnik, 

gramatiku, vještinu pripovijedanja 
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- fonološku svjesnost 

- koncept o tisku 

- poznavanje slova 

- predvještine pisanja 

Prema Hodogramu aktivnosti  vrtića u programu predškole realizirali  smo:   

- u  listopadu 2019. godine  održan je sastanak  s odgojiteljima starijih i mješovitih 

dobnih skupina na temu Program predškole, ciljevi i zadatci, suradnja s roditeljima, 

ishodi učenja 

- sustavno smo pratili provedbu aktivnosti s djecom školskim obveznicima u redovitom 

i posebnim programima 

- 7 djece bilo je integrirano  u Program predškole u skupinama djece u godini pred 

polazak u školu (1 dijete u centralnom vrtiću Trnava i 6 djece u područnom vrtiću 

Resnik) 

- provedeno je trijažno ispitivanje predčitačkih vještina 

- provedena je procjena po razvojnim listama praćenja djece školskih obveznika 

- provedeno je  testiranje djece školskih obveznika 

- provedeni su individualni razgovori s roditeljima u cilju optimalne pripremljenosti 

svakog djeteta za polazak u školu 

- održani  su  komunikacijski roditeljski sastanci  na temu „Spremnost za školu“  

- na radnim sastancima i brifinzima s odgojiteljima analizirali smo i revidirali 

ostvarivanje ciljeva i zadaća Programa predškole,  kroz analizu  dnevnih pedagoških 

situacija potaknuli smo refleksiju i samorefleksiju odgojitelja o svojim ulogama u 

poticanju razvoja temeljnih kompetencija djece na razini praktičnih znanja, vješti i 

stavova 

 

Prema podatcima finalne procjene praćenja djece po razvojnim listama zamjetna je visoka 

razina ostvarivanja očekivanih odgojno-obrazovnih ishoda kao što su:  usvojenost razvojnih i 

ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje (pravilno usmeno izražavanje, bilježenje 

vlastitih misli, osjećaja, doživljaja i iskustava u različitim aktivnostima, razvijanje i primjena 

matematičkog mišljenja u rješavanju problema,  postavljanje pitanja, istraživanje, otkrivanje i 

zaključivanje o zakonitostima u svijetu prirode,  upoznavanje informacijsko-komunikacijske 

tehnologije i mogućnosti njezine uporabe u različitim aktivnostima, osvještavanje procesa 

vlastitog učenja, planiranje i organiziranje procesa vlastitog učenja, poticanje odgovornog 

ponašanja, pozitivan i tolerantan odnos prema drugima, poticanje samopoštovanja i 

poštovanja drugih, sposobnost iznošenja vlastitih ideja i ostvarivanja u različitim aktivnostima 

i projektima).  

Sustavno smo skrbili o osiguravanju  cjelovitosti utjecaja na kvalitetu ranog razvoja djece s 

posebnim potrebama/teškoćama (izrađeni su individualizirani programi, revidirani nakon 

tromjesečnog praćenja postignuća djece,  kontinuirano su vođene bilješke, korišteni su 

raznovrsni oblici  dokumentiranja i procjenjivanja djetetovih postignuća i razine razvoja). 
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Godišnje izvješće skupine "Točkice" 

Program predškole 

Pedagoška godina 2019./ 2020. 

Djeca skupine programa predškole "Točkice" prilagodila su se na novi prostor sobe dnevnog 

boravka. Osim sobe dnevnog boravka koriste predprostor, vrtićko dvorište, malu i veliku  

dvoranu. U kraći program predškole upisano je 26 djece. Od 26 upisane djece,   13 je dječaka 

i 13 djevojčica u skupini. Kraći program predškole redovito se provodio u centralnom objektu 

Trnava, u trajanju 3x tjedno od 1.10.2019.g. do 13.03.2020.g. zbog novonastale situacije 

(Covid-19)  od 23.03.2020.g. do 31.05.2020.g odgojiteljica je u suradnji s ravnateljicom i 

stručnim timom organizirala online program predškole. Online program predškole provodio 

se 3x tjedno na način da je odgojiteljica roditeljima putem grupe i maila slala vježbe 

grafomotorike, predčitalačke i predmatematičke zadatke, online zadatke, razne kvizove i 

likovne radove te smo na taj način uspješno odradili planirane aktivnosti.  

Spremnost za školu podrazumijeva tjelesnu i motoričku, spoznajnu, govorno-jezičnu 

spremnost i komunikaciju, emocionalnu i socijalnu spremnost te motiviranost djeteta za 

polazak u prvi razred osnovne škole.  

Grafomotorika 

Djeca su kroz zadatke u crtančicama, radne listiće i igru s pedagoški neoblikovanim 

materijalima razvijali fleksibilnost šake i prstiju, pravilno držanje olovke. U skupini 

"Točkice" kod dva dječaka su uočene poteškoće u grafomotoričkim zadacima, teško im je bilo 

povezati odnos ruka-oko te su krenuli s jednostavnijim zadacima, rad im je olakšan s 

iscrtavanjem točkica, kako su pokazivali napredak tako su im i zadaci postajali zahtjevniji te 

su uspješno savladali vježbe. Po uzorku djeca su pokazala uspješnost u  povlačenju linija od 

crte do crte, od točke do točke, ravne kružne i valovite linije. Sva djeca mogu precrtati likove: 

krug, trokut, kvadrat i romb. U skupini je uočeno da dvoje djece ne zna napisati svoje ime 

velikim tiskanim slovima. 

Prostorni odnosi 

Razumiju prostorne odnose: gore, dolje, ispred, iza, na, u, ispod, iznad.  

Usvojili su orijentaciju: 

-na tijelu (desna/lijeva ruka, desna/lijeva noga, desno/lijevo oko) 

-u prostoru (što je desno od njega, a što lijevo, zna odrediti smjer kretanja) 

-na papiru (što je na desnoj strani papira, a što je na lijevoj). 

 

 



 

 

106 

 

 

Vremenski odnosi 

Kroz aktivnosti i zadatke djeca su usvojila vremenske odnose: prije, poslije, jutro, podne, 

večer, jučer, danas i sutra. Sva djeca mogu nabrojati dane u tjednu po redu, nekoliko djece 

treba pomoć s prvim početnim glasom. 

Matematičke vještine 

Zajedničkim brojanje djeca su usvojila brojiti  do 20 te brojanje unatrag od 10 do 0. Snalaze 

se u pojmovima više, manje, oduzmi, dodaj. Razumiju pojam skupa: što sve spada u neki 

skup, a što ne (klasifikacije po obliku, veličini, težini, boji), uspoređuje dva skupa (gdje ima 

više, a gdje manje elemenata), zna da se dodavanjem skup povećava, a oduzimanjem 

smanjuje. Povezuju brojku uz količinu (npr. brojka 9 = devet elemenata) uz pomoć kartica.  

Govor i jezik 

Većina djece u skupini pravilno izgovara sve glasove, kod 4.djece uočene su teškoće u govoru 

i nepravilno izgovaranje određenih glasova (troje je uključeno u program kod logopeda izvan 

ustanove). Pravilno se gramatički izražavaju, koriste množinu, jedninu, zamjenice. Sva djeca 

znaju verbalno definirati jednostavne pojmove. Aktivno slušaju priču, nakon priče sudjeluju u 

razgovoru i odgovaraju na zadana pitanja. Znaju prepričati kraću priču uz pomoć slika, u 

dramskom centru samostalno oponašaju odgojiteljicu u izvođenju kraćih igrokaza. 

Predčitalačke vještine 

Kroz razne jezične igre i pripremljene kartica sa slikama i slovima djeca prepoznaju i imenuju 

kojim glasom počinje i kojim glasom završava riječ. Znaju imenovati riječi na zadani glas. 

Troje djece u skupini su čitači i bez pomoći čitaju velika tiskana slova, ostala djeca 

prepoznaju slova ali ne spajaju ih u riječ, manji broj djece ne prepoznaje simbole slova dok su 

simbole brojeva svi savladali.  

Koncentracija i pažnja 

Kod djece u predškoli očekivano vrijeme koncentracije na zadatak je od 15-20 min a trajanje 

igre može biti i 60 min. Kroz sva područja djecu smo poticali na razvoj koncentracije, kod 

manjeg broja djece uočene se poteškoće zadržavanja pažnje te ih je bilo potrebno usmjeravati 

na završetak aktivnosti i usmeno navoditi ih. Djeca su kroz razne zadatke vježbala pažnju i 

koncentraciju: slagalice, umetaljke, nastavi niz, što nedostaje, traženje po opisu. 

Opći pojmovi o sebi i drugima oko sebe 

Sva djeca iz skupine kroz ponavljanja usvojila su pojmove o sebi (ime i prezime, adresa, 

mjesto stanovanja, koliko imaju godina, koji su članovi njihove uže obitelji). 

Ove pedagoške godine imali smo dva od planiranih četiri roditeljska sastanka i jednu 

radionicu  s djecom i roditeljima (humanitarna radionica za Božić).  Prvi roditeljski sastanak 
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održan je 30.09.2019.g. sastanak su provodili članovi stručnog tima s ravnateljicom te 

odgojiteljicom. Roditelji su bili upoznati s planom i programom predškole. Drugi roditeljski 

sastanak održan 21.11.2019.g. bio je u dva dijela, prvi dio je bio prezentacija psihologinje 

"Aspekti spremnosti za školu", a drugi dio u suradnji s pedagoginjom Lidijom Pavelić održali 

smo komunikacijski roditeljski sastanak i radionicu na temu „Spremnost za školu“. 

Postignuća djece dokumentirali smo kroz osobne mape likovnih radova, kutić za roditelje, 

individualne razgovore i roditeljske sastanke. 

Odgojitelj Željka Đurđević 

 

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA:  

Od 78 djece školskih obveznika u pedagoškoj godini 2019./2020. većina je postigla očekivane 

odgojno-obrazovne  ishode i pokazuje  optimalnu pripremljenost  za polazak u školu. 3  djece 

dobilo je odgodu polaska u školu. Troje djece polaznika Kraćeg programa predškole također 

je dobilo odgodu polaska u školu.  Primjerena potpora kroz sustavno promišljanje i 

unaprjeđivanje  organizacijskih, materijalnih i socijalnih uvjeta  preduvjet je  razvoju  

temeljnih kompetencija svakog djeteta za cjeloživotno učenje. Važno je senzibilizirati 

roditelje o njihovoj suodgovornosti za djetetov razvoj i poticanje budućih akademskih vještina 

njihova djeteta.  
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4.10. IZVJEŠĆE O RADU DV JABUKA U PERIODU 13.03.2020. DO  19.06.2020. 

 

Dječji vrtić Jabuka  je do 13.03.2020. ostvarivao svoj plan i program rad za pedagošku godinu 

2019./2020. Na sjednici odgojiteljskog vijeća koja je održana 04.03.2020. dali smo osvrt na 

realizaciju godišnjeg plana i programa rada za period 01.09.2019. do 01.03.2020. kroz sve 

segmente rada . Na istoj sjednici istaknuli smo područja rada  koja  ćemo do kraja pedagoške 

godine nastaviti unaprjeđivati. Članice stručnog tima su izradile prijedlog plana 

unaprjeđivanja u vremenskom i sadržajnom slijedu. Na brifinzima s tandemima odgojiteljica 

planirano je odgojiteljice detaljnije upoznati s konkretnim aktivnostima unapređivanja za rad s 

djecom u skupini. Navedeni plan nije realiziran zbog COVID-19.  

 

U skladu s Odlukom o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim 

školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na 

daljinu, koju je 13. ožujka 2020. godine donijela Vlada RH,  Dječji vrtić Jabuka prestao je s 

provedbom redovitog i posebnih programa odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske 

dobi. Cijeli  navedeni period  u vrtiću je organizirano dežurstvo. Kako je 21.ožujka Zagreb 

pogodio i katastrofalan potres što je utjecalo na  U vrijeme kada, zbog novonastalih okolnosti, 

vrtić nije bio u mogućnosti provoditi redoviti program odgoja i obrazovanja  naših polaznika, 

uspostavljen je rad na daljinu putem online web stranice, putem koje  stručni suradnici i 

odgojitelji kontinuirano nude edukativne sadržaje i osmišljene aktivnosti uz predložene 

materijale koje roditelji mogu provoditi sa svojom djecom kod kuće. Sadržaj na web stranici 

također sadrži savjete za roditelje kako bi im se osigurala psihosocijalna podrška u ovo, za sve 

nas, teško i zahtjevno vrijeme. Proglašenjem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. 

travnja 2020. o mjerama za pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u 

uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19, 11. svibnja 2020. godine, planirano je 

omogućavanje rada dječjeg vrtića Jabuka, isključivo prema  Uputama za sprječavanje i 

suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te 

osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i 

predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu., propisanim od Hrvatskog 

zavoda za javno zdravstvo. Ovaj provedbeni plan odnosi se na prva dva tjedna od otvaranja 

vrtića, u periodu od 11. do 22. svibnja, tijekom kojih će se pratiti proces i napraviti njegova 

evaluacija s pedagoškog, ali i epidemijskog stajališta te će se nakon toga izraditi promjena 

uvjeta, ukoliko to bude potrebno. Rad vrtića organiziran je  na temelju Uputa za sprečavanje i 

suzbijanje epidemije epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece 

rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu. Na mrežnoj stranici vrtića 

objavljene su Upute  i  obrazac izjave koju su roditelji prije polaska djeteta u vrtić trebali 

ispunjenu poslati na a-mail vrtića. 

Ispitivanje potreba roditelja/skrbnika za uključivanjem djece u dječji vrtić 

obzirom da boravak u vrtićima i školama potencijalno može predstavljati veći rizik za zarazu 

djece s covid-19 nego je to obiteljski dom odnosno kućanstvo, posebno ako su ukućani 

uključeni u takav tip dnevnih obaveza da mogu dosljedno izbjegavati situacije povećanog 

rizika za zarazu covid-19, hrvatski zavod za javno zdravstvo i ministarstvo znanosti i 

obrazovanja  izdali su preporuku o uključivanju djece onih roditelja koji su zaposleni te 

nemaju druge mogućnosti osigurati zbrinjavanje djece kod kuće. 
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u svrhu pravovremenog planiranja i zadovoljavanja materijalno-tehničkih, kadrovskih i 

zdravstveno higijenskih uvjeta i smjernica propisanih od strane zavoda i ministarstva, dječji 

vrtić jabuka proveo je anketu o potrebama roditelja za uključivanjem djece, polaznika dječjeg 

vrtića jabuka, od 11. svibnja 2020., u dvije faze.inicijalno ispitivanje potreba roditelja 

provedeno je prije objave uputa i epidemioloških mjera, čime su prikupljeni sljedeći podaci:

 
Nakon objave uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije covid-19 za ustanove ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana 

mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu 

nastavu, ravnateljica i stručne suradnice telefonski su stupile u kontakt s 

roditeljima/skrbnicima djece/korisnika usluga vrtića te ih uputile na informiranje o istima. 

roditelji su ponovno anketirani i zamoljeni da dostave pisanu izjavu o potrebi dovođenja 

djeteta u ustanovu (prilog 1). ponovljenim anketiranjem dobiveni su podaci koji su se koristili 

za planiranje organizacijskih i drugih uvjeta rada. podaci su sljedeći 

 

 
Grafički prikaz u nastavku prikazuje odnos broja djece koja će polaziti dječji vrtić Jabuka u 

vrijeme epidemije COVID-19 i ukupnog broja upisane djece/polaznika dječjeg vrtića u 

pedagoškoj godini 2019./2020. 

 

 
 

39 
jasličke 
djece  

78 
vrtićke 
djece 

117 
djece 

25 
jasličke 

dobi 

43 
vrtićke 
dobi 

68 
djece 

25 43 68 

132 

355 

487 

Jaslice Vrtić Ukupno

Broj polaznika od 11.5.

Broj upisane djece u ped. God. 2020./2021.
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Prema prikupljenim podacima od roditelja, dječji vrtić Jabuka će, u periodu od 11.5. do 15.5. 

2020. godine, pohađati ukupno 68 djece, od čega 25 djece jasličke dobi i 43 djece vrtićke 

dobi. Sukladno Uputama HZJZ-a i Preporukama MZO-a, boravak djece u prostorima  

odgojno-obrazovnih skupina biti će organiziran na sljedeći način: 

- odgojno-obrazovnim skupinama boraviti će najviše 9-ero uvijek iste djece i jedan 

odgojitelj,  što ukupno daje po mogućnosti 10 osoba  

- nakon formiranja skupine djece, 14 dana od 11. svibnja, uključujući neradne dane, 

neće se  primati  nova djeca u skupinu 

- za jednu grupu djece brinu dva odgojitelja, bez „preklapanja“, 

- izbjegava se fizički kontakt (bliski kontakt) djece iz jedne odgojno-obrazovne skupine 

s drugom djecom, roditeljima/starateljima druge djece i drugim djelatnicima vrtića, 

- svaka odgojno-obrazovna skupina boravi u jednoj odgovarajućoj prostoriji, 

- odgojitelj s djecom provodi što je više moguće vremena na otvorenom, 

- krevetići za dnevni odmor djece i stolovi za jelo klupe razmiču se tako da djeca leže 

odnosno sjede na udaljenosti od 2 metra i to svako dijete uvijek na istom mjestu. 

  

U periodu 11.05.-18.05. djerca su bila u 8 odgojno-obrazovnih skupina sa planiranih 9 djece u 

svakoj skupini. U većini skupina dnevna polaznost djece bila je u prosjeku 7 djece.  

od 18.05.-22.05.2020. na temelju prijave roditelja za potrebom boravka djeteta u skupini 

organizirali smo rad u još jednoj skupini te je ukupno bilo 9 skupina s planiranim brojem 

djece od 9 djece po skupini. Tijekom rada u tom periodu roditelji su aktivno sudjelovali u 

provođenju mjera suzbijanja i sprečavanja širenja covid-19 i rad vrtića u tom periodu protekao 

je bez problema i poteškoća.svi zaposlenici koji su radili u tom periodu također su odgovorno 

postupali u svim situacijama. za djecu koja nisu boravila u vrtiću nastavljeno je rad na daljinu  

s prijedlogom aktivnosti za djecu  i podrška roditeljima pod motom ''vrtić dolazi u vaš dom'' . 

Rad na daljinu i Program predškole 

Djeci, polaznicima Programa predškole DV Jabuka, omogućen je završetak njegove  

realizacije  organizacijom rada na daljinu. Stručne suradnice vrtića i odgojiteljica, 

izvoditeljica Programa predškole, ostvaruje kontinuiranu komunikaciju s roditeljima djece 

polaznika programa, planira, priprema i izrađuje materijale kojima se nastoje osigurati uvjeti 

za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i 

zadovoljavanje interesa koji će im pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u 

školskom okruženju. Pristup edukativnim sadržajima, radnim materijalima, on-line 

kvizovima, digitalnim slikovnicama i mnogim drugima, koje osmišljavaju i izrađuju stručne 

suradnice i odgojiteljice, u vrijeme epidemije COVID-19,  dostupan je svoj  djeci, 

polaznicima dječjeg vrtića Jabuka, preko web stranice Vrtića, putem pristupnog linka:  

https://djecjivrticjabuka.wordpress.com/  

hrvatski zavod za javno zdravstvo i ministarstvo znanosti i obrazovanja  20.05.2020. donijelo 

je nove upute za sprečavanje i suzbijanje covid-19 a odnose se na rad predškolskih ustanova i 

https://djecjivrticjabuka.wordpress.com/
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razrednu nastavu od 1.do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama 

koja imaju pomoćnika u nastavi rad dv jabuka  od 25.05.2020. organiziran je u skladu s tim 

novim uputama.  

za rad u tom periodu preporuka je bila da se organizira rad na slijedeći način: 

 uključivanje približno između 15 i 20 djece po odgojnoj skupini ( što ne znači da je 

20 djece  maksimalni broj po skupini); kod većih skupina djece treba razmotriti 

mogućnost organiziranja rada u odgovarajućoj prostoriji veće površine kao i 

mogućnost razdvajanja djece u dvije skupine ili osnivanje nove skupine jer je 

neophodno omogućiti uključivanje sve djece; za pomoć u rješavanju specifičnih 

organizacijskih pitanja pojedinih okruženja, ustanova se treba javiti nadležnom 

stožeru Civilne zaštite. 

 do daljnjeg su zabranjeni svi posjeti vrtićima i školama ( primjerice kazališne 

predstave, izvannastavne aktivnosti i sl). 

 vezano za organizaciju rada ustanova nove mjere su gotovo identične prethodnim 

osim što roditelji nisu više obvezni slati ispunjene obrasce  izjava.  

ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je  21.05.2020. preporuke za rad s djecom rane i 

predškolske dobi u dječjem vrtiću od 25.05.2020. na kojima se temelji rad našeg vrtića   

slijedom navedenog rad u vrtiću organiziran je u rad vrtića za period 25.05.do 29.05.2020. 

Broj prijavljene djece za taj period bio je 168 te smo rad organizirali u  12 odgojno-

obrazovnih skupina.  

ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE RADNO VRIJEME 

6-T,RIBICE I  30-T, CVJETIĆI 6.30-12.00 11.00-16.30 

23-T, MIŠIĆI  6.30-12.00 11.00-16.30 

29-T, DUPINI 6.30-12.00 11.00-16.30 

9-T, PČELICE 7.00-12.30 11.00-16.30 

2-T, LEPTIRIĆI I 3-T, PTIČICE 7.00-12.30 11.30-17.00 

7-T, ŽABICE I 10-T, ZVJEZDICE 6.30-12.00 11.00-16.30 

12-T, PUŽIĆI I  28-T, VJEVERICE 7.00-12.30 11.00-16.30 

18-T, ZEČIĆI I 27-T, VRAPČIĆI 7.00-12.30 11.30-17.00 

1-T, ZVONČIĆI I  4-T, LOPTICE 7.00-12.30 11.00-16.30 

8-T, MASLAČAK 7.00-12.30 11.30-17.00 

5-T, JEŽIĆI I 17-T, LASTAVICE 6.30-12.00 11.00-16.30 

ČULINEC I RESNIK 6.30-12.00 11.00-17.00 

 

Na redovitim tjednim brifinzima koje smo održavali ponedjeljkom i petkom razmatrali smo 

aktualnu problematiku i vršili potrebne korekcije.  

kako bi zadovoljili kriterije koje se nalaze u uputama hzjz rad svih skupina organizirali smo u 

centralnom vrtiću trnava te su područni vrtići resnik i čulinec i nadalje zatvoreni. 

od 01.06.2020. broj prisutne djece se znatno povećao te smo u skladu s tim i organizirali rad u 

18 odgojno-obrazovnih sklupina pri čemu smo nastavili poštivati preporuke ministarstva i 

hzjz. 
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4.11. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD S DJECOM U VRIJEME COVID-19  

INFEKCIJE PUTEM WEB STRANICE 

 

Suočavajući se s posebnom organizacijom rada  i strogim epidemiološkim mjerama prema 

preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  krajem 3. mjeseca nakon što je 

obustavljen redovni rad vrtića, kreirali smo web stranicu  na kojoj smo započeli s radom 

vrtića od kuće pod nazivom'' Vrtić je dom-dom je vrtić''.  Uvažavajući specifičnu situaciju u 

kojoj su se našli roditelji su zasigurno razmišljali kako i što raditi s djecom kod kuće, a da se 

zadovolji njihova potreba za igrom i učenjem. Dječja potreba za igrom i učenjem ne prestaje i 

trebalo ju je svakodnevno učiniti zabavnom, stimulativnom, maštovitom i kreativnom. 

Kreirajući web stranicu  bila nam je želja da se naš rad  kontinuirano provodi i za vrijeme 

pandemije, te da se roditeljima olakša ovaj period, da dobiju korisne savjete i nove ideje kako 

da kvalitetno provedu vrijeme sa svojom djecom u vremenu kad su morali ostati doma/kod 

kuće. Promišljajući o načinu na koji ćemo izvoditi ovakav on-line rad bilo nam je važno da 

web stranica bude autentična i da na njoj ne budu kopirani materijali, razni linkovi i 

poveznice, već smo željeli da sadržaji na njoj budu odraz zajedničkog rada i odgojitelj i 

članova stručnog tima i roditelja i da svi aktivno sudjelujemo u njezinoj izradi. Stručne 

suradnice su u suradnji s odgojiteljicama pripremile niz korisnih savjeta, aktivnosti, igara i 

materijala za rad s mališanima kod kuće. Sam početak stranice i njezin vizualni identitet 

osmislila je edukacijska rehabilitatorica.  

S obzirom da nas je u ovoj specifičnoj situaciji zadesio i potres u prvom smo redu dali 

podršku roditeljima u nošenju sa stresom i postupanje u odnosu na djecu u kriznim 

situacijama. Pripremljeni su  materijali Podrška djeci rastavljenih roditelja u vrijeme 

zdravstvene  krize, Kako poticati vještine suočavanja i mentalno zdravlje djece, Kako biti 

podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa. Članice stručnog tima pripremile su i 

materijale  Kako poticati kreativnost djeteta,   Govorno-motoričke igre  za poticanje govora 

kod najmlađih, Društvene igara u razvoju djeteta predškolske dobi, materijale za rad s 

predškolcima i djecu s govorno-jezičnim teškoćama. Osmislili smo i način kako kroz digitalni 

medij koji je djeci najzanimljiviji vježbati predmatematičke i  predčitalačke vještine i 

spoznaju kroz razne kvizove, igre memory i puzlle,  digitalne slikovnice, te multisenzoričke 

priče.  Odgojiteljice i stručne suradnice su svakodnevno izrađivale različite materijale i to na 

vrlo kreativan način uz jačanje i svojih digitalnih kompetencija. Na zanimljiv način 

odgojiteljice su kroz kratke video lekcije: prikazale kako prati ruke „Zbogom virusi i 

bakterije“, zabavne tjelesne igre za djecu i roditelje – „Sport u domu“, „Joga za djecu“ , kako 

uvježbavati ritmičke vještine u igri “Prati ritam“, „Sačuvaj kućicu“ i sportske vježbe uz 

pripremu palačinki. Odgojiteljice su djeci na ovaj način pripremile i neke  eksperimente koje 

su djeca mogla izraditi kod kuće, pokazale kako izraditi kućicu za ptice, domaći kruh, zečiće 

od čarapa, domaći plastelin i razne slikovne zagonetke. Na našoj web stranici djeca su mogla 

slušati priče koje su čitale odgojiteljice ili gledati digitalne slikovnice: „Pogodi koliko te 

volim“, „Evo nas, tu smo“, „Miffy u kući“, „Priča o mački i mišu“, „Dar za uskrsnog zeca“..., 

a sve ovo je bilo i dopunjeno raznim dodatnim radnim materijalom uz koji su djeca mogla 

proraditi ono što su čula i naučila. Stručne suradnice pripremile su i materijale koji su bili 

prilagođeni i za rad s djecom s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama iz područja 

spoznaje, motorike, komunikacije, govora i jezika: kviz – prostorni odnosi, kviz- zanimanja, 
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materijali Pronađi razlike, Izbaci uljeza, materijali za vježbanje fonematskog sluha – što se 

rimuje, koji je prvi glas, križaljke , zabavna matematika, grafomotoričke vježbe i još mnogi 

drugi. Trudili smo se biti aktualni i pratiti događanja, pa smo tako s djecom od kuće obilježili 

Uskrs, Međunarodni dan planete Zemlje, Međunarodni dan obitelji,  Praznik rada, 

Međunarodni dan plesa, Majčin dan...  Izradili smo materijale čija je vrijednost trajna i  

koristiti će nam i u budućem radu s djecom. 

Djeci polaznicima Programa predškole omogućen je završetak njegove realizacije također  

organizacijom rada na daljinu. Odgojiteljica, voditeljica Programa predškole, ostvarila je 

kontinuiranu komunikaciju s roditeljima, planirala je, pripremala i izrađivala materijale 

kojima su se nastojali osigurati uvjeti za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i 

kompetencija, te stjecanja spoznaje potrebnih za kvalitetan početak u školi. Pristup 

edukativnim sadržajima, radnim materijalima, on-line kvizovima, digitalnim slikovnicama i 

drugim sadržajima dostupan je bio i svoj ostaloj djeci.  
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5. POSEBNI PROGRAMI 

 

5.1. CJELODNEVNI MONTESSORI PROGRAM 

 
Godišnje izvješće montessori skupine „Vjeverice“ (28- T) 

Pedagoška godina  2019./2020. 

 

Montessori skupina „Vjeverice“ mješovita je odgojna skupina u dobi od 2-7 godina. U 

skupinu je upisano 22 djece. Prosječan broj dolazeće djece tijekom godine bio je 14. Kroz sva 

Montessori područja vodili smo brigu da su podjednako zastupljena sva područja dječjeg 

razvoja.Vodeći se Montessori načelima, fazama posebne osjetljivosti, interesima i potrebama 

djece  kreirali smo poticajnu Montessori okolinu za aktivno učenje djece. Pri planiranju i 

osmišljavanju novih Montessori vježbi uzimali smo u obzir dječja iskustva i kompetencije. 

Poticanjem dječje autonomije, omogućavanjem međusobne suradnje i kvalitetne interakcije 

djeca su stjecala nova znanja i vještine povezujući ih sa prethodnim znanjima i iskustvima. 

Koristeći pitanja otvorenog tipa, jasne i pozitivne poruke doprinijeli smo da djeca jačaju 

pozitivnu sliku o sebi, samopouzdanje, inicijativu i autonomiju. Prateći aktualni kalendar 

događanja planirali smo tjedne aktivnosti za veću skupinu djece, manju skupinu i pojedino 

dijete. U skupinu je upisano  3 djece s poteškoćama u razvoju. Upravo zbog njih intenzivnije 

se radilo i na razvoju socijalne i građanske kompetencije s naglaskom na senzibiliziranje djece 

za poštivanje i prihvaćanje različitosti. Stvaranjem tople socio-emocionalne klime, poticanjem 

empatije i prosocijalnog ponašanja među ostalom djeca djeca s navedenim poteškoćama 

razvila su osjećaj sigurnosti, povjerenja i prihvaćanja. Također su provođeni individualizirani 

programi izrađeni prema njihovim razvojnim potrebama. I nadalje treba raditi na pružanju i 

prepoznavanju  primjerene stručne pomoći djetetu s poteškoćama i pronalaženju  primjerenih 

odgojnih i terapijskih postupaka, u čemu smo imale veliku podrsku edukacijske 

rehabilitatorice i logopedinje  s kojima smo započele edukaciju vezanu uz poticanje 

komunikacije u radu s djecom s autizmom primjenom PECS kartica. U skupini se osim 

socijalne i građanske kompetencije poticao i spoznajni razvoj .Gotovo sva djeca(njih 80% ) 

napredovalo je u spoznajnom razvoju. Djeca u dobi od 2-4 godine sve su duže u stanju 

zadržati pažnju, opažati svijet oko sebe svim senzornim modalitetima, uočavati probleme u 

svakidašnjim situacijama i rješavati ih aktivnim isprobavanjem. Djeca u dobi od 5-7 godina 

lako su se koncentrirali na zadatke i vježbe, dovršavali su započetu aktivnost, mogli su pratiti 

zbivanja oko sebe. Mlađa djeca postala su samostalnija i neovisnija dok su starija usavršila 

sva stečena znanja. Većina djece ovladala je osnovnim samozaštitnim vještinama i naučila su 

kako se ponašati u potencijalno opasnim situacijama.U program predškole bilo je uključeno je 

5-ero djece. S njima se intenzivno radilo na poticanju cjelovitog razvoju kroz sva Montessori 

područja. Djeca se služe svim temeljnim misaonim operacijama, znaju, razumiju i koriste 

pojmove za označavanje vremena, uočavaju uzročno-posljedične veze medu pojavama, 

uočavaju i rješavaju probleme, vladaju procesima uspoređivanja i brojanja, razumiju logiku 

osnovnih računskih operacija, pokazuju veliki interse za čitanje i pisanje slova i brojki. Djeca 

su kroz program predškole maksimalno razvila sve svoje osobne potencijale. Tijekom cijele 

pedagoške godine rad djece praćen je listama praćenja za svako pojedino Montessori 
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područje, a u suradnji s psihologinjom izrađene su i razvojne liste koje su nam bile pokazatelj 

kako bolje prilagoditi, organizirati i planirati aktivnosti. Prateći interes djece ove godine 

odlučili smo se za projekt „ Godišnja doba “. Kroz projekt djeca su razvijala sljedeće 

kompetencije : opažanje i doživljavanje prirodnih pojava i promjena u prirodi kao posljedica  

vremenskih mijena ali i djelatnosti čovjeka,razvijala spoznaje o osnovnim životnim pojavama 

i životnim uvjetima te zakonitostima u prirodi, poticali smo razumjevanje prirodnih procesa i 

njihove međusobne povezanosti i ovisnosti, te izgradnju pozitivnog stava i odnosa prema 

okolišu. Kroz primjerene različite aktivnosti, djeca su imala priliku  razvijati 

inicijativnost/proaktivnost ( interes za novo i drugačije, znatiželju za zbivanje oko sebe),  

unaprijeđivati suradničko učenje. Vrlo smo zadovoljne postignutim rezultatima među djecom.  

Prateći i poznavajući interese djece u predprostoru smo osmislile obiteljski centar s kuhinjom, 

te manipulativno-spoznajni centar . Kroz navedene centre djeca su imala priliku istraživati i 

uvježbavati nove sposobnosti, reprezentirati nove ideje, misli i emocije, stupati u interakciju s 

drugom djecom, rješavati probleme i razvijati i usavršavati svoje kompetencije te razvijati 

imaginaciju i kreativnost. Suradnja sa stručnim timom odvijala se kroz svakodnevne izmjene 

informacija  vezane uz odgojno-obrazovni rad, savjetovanje i izmjena iskustava vezano uz 

djecu s poteškoćama u razvoju. Za kvalitetnu provedbu kurikuluma skupine i Montessori 

programa najviše su nam koristili sljedeći oblici stručnog usavršavanja: edukativne skupine, 

pedagoško-psihološke radionice, sastanci za timsko planiranje i refleksiju, prorada stručne 

literature. Sve prorađene teme koristile su nam za što kvalitetnije planiranje odgojno-

obrazovnog rada.. U sklopu Montessori programa integrirano je i početno učenje engleskog 

jezika čime su djeca svladala osnove kompetentnosti komunikacije na stranom jeziku. 

Spontanim učenjem jezika kroz pjesmice, slikovnice, brojalice, različite igre, kartice za 

imenovanje (flashcards) djeca su usvojila osnove jezičnog vokabulara i komunikacije kroz 

svakodnevne situacije. Suradnju s roditeljima ocjenjujemo vrlo uspješnom. Održana su 3 

roditeljska sastanka .Od toga su dva komunikacijska s temama: Spremnost za školu  i Odgojni 

stilovi. Roditelje smo poticali i pozivali na individualne razgovore putem kojih smo saznali 

vrlo bitne informacije koje su nam olakšavale pravovremeno i kvalitetnije zadovoljavanje 

djetetovih razvojnih potreba. Roditelji su sudjelovali i u organiziranim radionicama: likovna 

radionica povodom Božića,  te  neposrednim boravkom u skupini gdje su zajedno s djecom 

sudjelovali u realizaciji odgojno-obrazovnog rada. I nadalje imamo namjeru unaprijeđivati  

partnerski odnos s roditeljima kao najviši oblik suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja-

cjelovitog razvoja djeteta. Zbog Covida-19 od 16.3.2020. nismo bili u mogućnosti realizirati u 

potpunosti  redovni odgojno-obrazovni rad. Stoga su stručne suradnice i odgojiteljice  

skupina, pripremale za roditelje savjete, prijedloge aktivnosti i igara i radne materijale, koje 

su mogli koristiti kako bi kvalitetnije mogli provoditi  vrijeme sa svojom djecom kod kuće, 

pod sloganom ˝Vrtić je dom-dom je vrtić˝ putem naše web stranice  klikom na link: 

https://djecjivrticjabuka.wordpress.com/.  

           Odgojiteljice:  Tanja Krajačić 

                                                                                                           Marija Pranjić  

                                                                                                           Ema Beganović      

                                                                                                                                                                   

https://djecji/
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IZVJEŠĆE MONTESSORI SKUPINE "VRAPČIĆI" 

PEDAGOŠKA GODINA 2019./2020 

Montessori pedagogija poznata je kao metoda koja se temelji na učenju kroz igru uvažavajući 

osobnost djeteta. Djeca potpuno koriste svoj potencijal te ga razvijaju. Jaki se usavršavaju, 

slabi jačaju, poštuju se međusobne razlike, mlađa djeca uče od starije djece, a starija utvrđuju 

znanja i usavršavaju vještine. Kontinuiranim promatranjem, pomaganjem i vođenjem poticali 

smo cjeloviti razvoj djeteta. Djeca su napredovala vođena vlastitim potrebama te su prema 

tome izabirala područje svog interesa. Zbog većeg broja mlađe djece u skupini posebnu 

pažnju posvetile smo razvoju osnovne i socijalne kompetencije. Stvaranjem ugodne atmosfere 

i poticanje materijalne sredine sva djeca u skupini razvila su osjećaj sigurnosti, povjerenja i 

prihvaćanja. Mlađa djeca su postala samostalnija i neovisnija, dok su starija usavršila stečena 

znanja i vještine. Starija djeca naučila su opisivati, imenovati svoje osjećaje, kontrolirati 

emocije te imaju povjerenja u sebe i svoje sposobnosti. Spremni su savladati izazove i 

prepreke. Kod dvoje mlađe djece te dvoje djece s teškoćama u razvoju treba i dalje raditi na 

međusobnoj interakciji i socijalnim vještinama. Gotovo kod sve djece uočen je napredak na 

području spoznajnog razvoja. Djeca u dobi od 3-4 god. sve su duže u stanju zadržati pažnju, 

opažati svijet oko sebe svim senzornim modelitetima, razlikovati prostorne odnose, uočavati 

probleme u svakidašnjim situacijama, rješavati ih aktivnim isprobavanjem. Djeca u dobi od 4-

5 god. lakše se koncentriraju na vježbe i zadatke, dovršavaju započete aktivnosti te prate 

različita zbivanja oko sebe. Djeca u godini pred polazak u školu (četvero) služe se svim 

temeljnim misaonim operacijama, znaju i razumiju te koriste pojmove za označavanje 

vremena, uočavaju uzročno-posljedične veze među pojavama, uočavaju i rješavaju probleme, 

razumiju logiku osnovnih računskih operacija. Kod svih dobnih skupina i dalje treba raditi na 

osvještavanju procesa vlastitog učenja kako bi bili spremni na samoorganizaciju i 

samoevaulaciju. Na govornom području kod mlađe djece vidljiv je napredak u odnosu na 

početak godine. Kod dvoje djece i dalje je prisutna neverbalna komunikacija (djeca s 

teškoćama u razvoju). Kod jednog od njih započeta je komunikacija pomoću kartica (PECS 

komunikacija). Kod jednog djeteta prisutan je problem vrlo slabe komunikacije na relaciji 

odgojitelj-dijete. Djeca pred polazak u školu u potpunosti razumiju govor odraslih, usvojili su 

glasovnu analizu i sintezu, koriste sve vrste rečenica, verbalno rješavaju konflikte, pokazuju 

interes za čitanje (dvoje djece čita) i pisanje simbola brojki i slova. 

Tijekom godine djeca su usavršavala osnovne motoričke sposobnosti, koordinaciju i 

ravnotežu. Mlađa djeca savladala su osnovne oblike kretanja, dok su stariji usavršili složenije 

motoričke vještine. Djeca su napredovala sukladno svojim razvojnim mogućnostima, ali ipak 

kod neke djece i nadalje treba raditi na usavršavanju istih. U suradnji s rehabilitatorom 

organizirane su i planirane aktivnosti vezane za rad s djecom s teškoćama (rađeni su 

individualni planovi za dvoje djece) te s ostalim članovima stručnog tima ostvarena je 

uspješna suradnja s ciljem kvalitetnije realizacije odgojno-obrazovnog rada. U sklopu 

Montessori programa integrirano je i početno učenje engleskog jezika čime su djeca savladala 

osnovne kompetentnosti komunikacije na engleskom jeziku. Učenjem jezika kroz pjesmice, 

brojalice, slikovnice, različite igre, kartice za imenovanje djeca su usvojila osnove jezičnog 



 

 

117 

 

 

vokabulara i komunikacije kroz svakodnevne životne situacije. Potrebno je dodatno poticati 

djecu na pravilan izgovor naglaska i samopouzdanje prilikom imenovanja na stranom jeziku. 

Tijekom ove pedagoške godine započeli smo projekt "Odrastanje djeteta u prostoru i vremenu 

koje ga okružuje". Cilj projekta je bio omogućiti djeci razvijanje sposobnosti boljeg shvaćanja 

vremenskih pojmova i praktičnog snalaženja u vremenskim odnosima (godišnja doba, mjeseci 

u godini, dani u tjednu, jučer, danas, sutra). 

      Odgojiteljice: Marina Pribanić 

                 Andreja Vedrina Panić  
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Izvješće Montessori skupine „Pužići“ (12-T) 

 

Montessori odgojiteljice: Biserka Bunčić i Anita Šoda;  

Odgojiteljica:  Ivana Pajtler Minić  

Datum:  26.lipnja 2020.godine 

U Montessori skupinu „Pužići“ na početku pedagoške godine 2019./2020. Upisano je 22 djece 

u dobi od 2,4 - 7 godina. Sa četvero djece provodili smo individualizirani program izrađen 

prema njihovim potrebama (pojačani rad na razvoju spoznajnih i govornih kompetencija, 

socio-emocionalnih kompetencija te motoričkih). Jedno dijete je tijekom pedagoške godine 

započelo s individualnim logopedskim tretmanom van vrtića te je u liječničkoj obradi zbog 

ostalih poteškoća. S jednim djetetom koji ima poteškoće s uobičajenim načinom komunikacije 

nastavili smo i ove godine koristiti PECS metodu (metoda komunikacije kroz slike). 

Montessori program obuhvaća pet područja djelovanja: 

- praktični život 

- senzomotorika 

- matematika 

- jezik 

- kozmički odgoj 

Svakom djetetu omogućili smo da razvije sve svoje sposobnosti i ostvari cjelovitu, potpunu 

slobodu, neovisnu i odgovornu ličnost putem svih pet osjetila, ne samo slušanjem, gledanjem 

ili čitanjem. Zbog uočenog interesa djece veliki naglasak stavile smo na kozmički odgoj gdje 

smo kontinuirano skrbile i nadopunjavale kozmički centar  prirodninama iz okoline putem 

kojih je dijete imalo mogućnost učenja kroz sva osjetila, svojom vlastitom aktivnošću i 

upoznavajući svoju okolinu kroz geografiju (globusi, puzzle-karte), zastave, oblici kopna i 

vode; biologiju – botaniku (biologijski ormarić), zoologija, antropologija; povijest; kemija; 

fizika. 

Kroz cijelu godinu radili smo na projektu „Dom“. Započeli smo s domom u kojem mi 

stanujemo (kuća, grad,država…), a dalje nastavile sa staništima životinja obrađujući domaće i  

šumske životinje (nastambe). U projekt su bili uključeni roditelji kroz donošenje različitih 

prirodnina. 

Življenje djece u našoj skupini osim provođenja Montessori programa obogaćivali smo 

posebnim programom učenja stranog jezika (engl.j.), kulturno – umjetničkim, športsko-

rekreativnim i društveno-zabavnim događanjima. 

Radili smo na tri velika područja važna za odgojno – obrazovni proces skupine: 

- dijete u prostorno-materijalnom kontekstu 

- suradnja s roditeljima 

- profesionalni rast i razvoj 
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Kontinuirano smo radile na razvojnim kompetencijama u odnosu na dob djece. Poticali smo 

socio-emocionalni razvoj, spoznajni razvoj, govorno-jezični razvoj te radili na razvoju  

motoričkih kopmetencija. Zbog specifičnosti skupine pojačano smo radili tijekom cijele 

godine na usvajanju i poštivanju pravila skupine kao i razvoju samostalnosti (oblačenje, 

svlačenje, hranjenje  i obavljanje fizioloških potreba).  Uz razvojne kompetencije skrbili smo 

o sigurnosti i zaštiti zdravlja djece kroz obrađivanje tematskih cjelina ovisno o individualnim 

potrebama djeteta. Usvajali smo i njegovali zdrave životne navike. 

Kontinuirano smo obogaćivali Montessori pripremljenu okolinu u skladu s dječjim potrebama 

i interesima. Postignuća djece dokumentirale smo izradom radne mape (digitalna), 

bilježenjem dječjih izjava, dječjih radova, plakata, bilježenjem  Montessori individualnih lista 

praćenja, te analizom i refleksijom na timskim sastancima (odgojitelji, stručni tim). 

U početku pedagoške godine u predprostoru sobe dnevnog boravka formirali smo centar 

kuhinje u sklopu s obiteljskim , a u drugom dijelu predprostora „Životinje i njihova staništa“ – 

vezano za projekt skupine. 

U suradnji sa skupinom „Vjeverice“ i roditeljima obogaćivali smo i  kontinuirano 

nadopunjavati centre aktivnosti te prema interesu djece  mijenjati.  

Zadovoljne smo postignutom suradnjom s roditeljima kroz individualne razgovore, roditeljske 

sastanke (informativni, komunikacijski na temu „Odgojni stilovi roditelja; „Spremnost djeteta 

za školu“. Tijekom mjeseca travnja planiran je komunikacijski roditeljski sastanak u suradnji 

sa zdravstvenom voditeljicom s. Anom „Odgovornost roditelja prilikom bolesti djeteta“ koji 

nije realiziran zbog Covida – 19.  Roditelji su se aktivno uključivali u  prikupljanje potrebnih 

materijala za realizaciju planiranih aktivnosti.  

Obrađivali smo sklopove aktivnosti vezano za Jesen, Dane jabuka, Došašće, Božić (prema 

knjizi Blagdani djetinjstva), Zima, Proljeće.  

Zbog Covida - 19 od  16.03.2020. godine kada nismo bili u mogućnosti realizirati redovni 

odgojno-obrazovni rad, stručne suradnice i odgojiteljice skupina pripremale su za roditelje 

savjete, aktivnosti, igre i materijale kojima su roditelji mogli kvalitetno provoditi vrijeme sa 

svojom djecom kod kuće pod sloganom „Vrtić je dom – dom je vrtić“ putem naše WEB 

stranice klikom na link: https://djecjivrticjabuka.wordpress.com/. 

Nadalje ćemo poticati sposobnost djeteta da vlastite ideje iznosi i ostvaruje u različitim 

aktivnostima i projektima. Njegovati dječju osobnost, neizravno poticati zanimanje za 

različita područja i učenje pretvoriti u igru imajući na umu moto Marije Montessori: “Pomozi 

mi da to učinim sam“. Na taj će se način jaki usavršavati, a slabi jačati. 

 

 

 

 

 



 

 

120 

 

 

MONTESSORI IZVJEŠĆE SKUPINE ZEČIĆI (18-T) 

PED.GOD. 2019./2020. 

Montessori odgojiteljice: Lucija Rostohar 

        Ana Bejić 

 

Broj upisane djece u skupinu je 24, od toga 10 dječaka, 14 djevojčica, u životnoj dobi od 

jedne do pet godina. Prosječan broj prisutne djece svakodnevno tijekom godine bio je 15. 

U provođenju  Montessori  programa vodeći se Montessori načelima, fazama posebne 

osjetljivosti i interesima djece, odgojno- obrazovni rad provodili smo prema kurikulumu 

skupine, a kroz Montessori područja (područje samostalnosti, osjetilnosti, matematike, 

područje za razvoj govora i jezika te područje kozmičkog odgoja). 

Naglasak je bio na razvoju samostalnosti kod novo upisane djece mlađe dobi (slobodno 

kretanje u pripremljenoj okolini, orijentacija u prostoru, shvaćanje vlastitog radnog prostora, 

obazrivost prema djeci i predmetima u okolini), razvoju osjetilnosti, matematičkog uma te 

kozmičkom odgoju. 

Djeca su savladala početne montessori vježbe za poticanje samostalnosti u svakodnevnom 

životu (nošenje stolca, odmatanje/ zamatanje saga, nošenje poslužavnika, vrča, otvaranje/ 

zatvaranje kutija...), vježbe brige o sebi (prenošenje, prelijevanje, presipavanje, pranje ruku, 

češljanje...), vježbe brige za okolinu (metenje, pranje, šivanje, zabijanje). Potrebno je kod 

mlađe djece poticati kontrolu i koordinaciju pokreta, razvoj fine i grube motorike, razvijati 

osjećaj težine, usklađivanje okulo- motorne koordinacije. 

Primijećeno je kod mlađe djece i nekolicine starije djece da teško usmjeravaju pažnju na rad 

te je potrebno daljnje praćenje te poticanje usredotočenosti na izvođenje vježbi bez obzira na 

događaje iz okoline. 

Kod starije djece (4+) je potrebno i dalje raditi na specifičnim montessori vježbama za razvoj 

samostalnosti u cilju razvoja fine motorike te pripremi za pisanje (baratanje pincetama, 

hvataljkama, štapićima, vježbe šivanja...). 

Sljedeće godine razvoj samostalnosti je potrebno proširiti s vježbama uljudnog ophođenja, 

vježbama za razvoj brige za sebe i okolinu za stariju dob djece (slaganje odjeće, slaganje 

kreveta, guljenje i rezanje voća, postavljanje stola...). 

Djeca su veliki interes pokazala za vježbe iz područja osjetilnosti (otkrivanje dimenzija i 

međusobnih odnosa, upoznavanje geometrijskih tijela i oblika). Većina djece pokazuje dobru 

usvojenost osnovnih pojmova iz područja osjetilnosti. Razlikuju i imenuju boje, veličine, 

dužine, imenuju geometrijska tijela i oblike, uočavaju razlike u težini. 

Dalje je potrebno kroz specifične montessori vježbe osim vizualne percepcije razvijati i ostala 

osjetila (okus, miris i sluh). 
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Montessori vježbama za razvoj jezika i govora poticali smo dijete na izgradnju znanja koja 

mu omogućavaju nesmetanu komunikaciju s vršnjacima i odraslima. Razvijali smo govor i 

jezik pomoću kartica i predmeta za imenovanje, usvajanje novih riječi, ponavljanje i 

utvrđivanje poznatih naziva za predmete biljke i životinje. Razvijali smo opažanje, pamćenje i 

mišljenje. 

Djecu u dobi od 3,5-4,5godina smo poticali na ovladavanje vještinom držanja olovke te 

pripremali za grafomotoričko izražavanje i pisanje. Kod većine dječaka je primijećeno krivo 

držanje olovke te poteškoće pri izvođenju Montessori vježbi za razvoj fine motorike i 

grafomotorike. 

Djeca pokazuju veliki interes za učenje simbola (slova). Starija djeca prepoznaju početno 

slovo svog imena, a neka i pišu. Djeca ne povezuju simbol s glasom. Potrebno je i dalje 

razvijati predčitalačke vještine te razvijati grafomotoriku. 

Kroz Montessori pribor za razvoj matematčkog uma djeca su naučila mehanički brojati do 

10 i više. Starija djeca povezuju količinu i simbol te prepoznaju brojke do 10 a neka djeca i do 

20. Nekolicina djece se upoznala sa računalnim operacijama (zbrajanje). Dalje je potrebno 

upoznati djecu s dekadskim sustavom, te nuditi im lance za brojanje većih količina. 

Kroz kozmički odgoj djeca su upoznala globus, razvijala svijest da se Zemlja sastoji od vode, 

zraka i zemlje, slušala o postanku svijeta. U skupini smo kroz projekt iz kozmičkog odgoja 

(životinje i njihova staništa) pojačano radili na razvoju spoznaje tj. razvoju informiranosti o 

svijetu oko sebe. Upoznali smo različite vrste i skupine životinja, njihova staništa, razne 

kontinente, obradili životinje i njihove obitelji, prehranu životinja, izgled krzna i kože raznih 

životinja, život raznih životinja kroz godišnja doba. Djeca su pokazala interes za projekt te 

samostalno imenuju razne životinje. Bez poteškoća razvrstavaju životinje prema staništu. 

Većina djece pokazuje da ne razumiju što su to kontinenti i ne znaju ih imenovati te je 

potrebno projekt nastaviti u smjeru istraživanja planete Zemlje i kontinenata. 

Aktivnostima u vrijeme kruga smo poticali uvažavajuće interakcije i prijateljstvo, razmjenu 

znanja, iznošenje mišljenja. Razvijali smo strpljenje i pažnju, poticali smo suradničko učenje 

kako bi mlađa djeca učila od starije. U vrijeme kruga prezentirali smo nove vježbe, ponavljali 

montessori pravila, pričali priče kroz senzoričke poticaje, učili engleski jezik kroz igre, 

pjesme, kartice i priče. 

Osigurali smo poticajno, stimulirajuće, estetski privlačno okruženje te redovitom izmjenom 

vježbi i aktivnosti doveli do općenito pozitivne i opuštajuće atmosfere u skupini. 

Razvoj i napredak pratili smo putem lista usvojenih vježbi, razvojnim listama, mapi skupine i 

digitalnim mapama djece koje su nam bile pokazatelj kako bolje pristupiti i prema potrebama 

organizirati aktivnosti za pojedino dijete. Digitalne mape ispunjavali smo početkom i 

sredinom godine. Zbog epidemije uzrokovane COVID-19 nismo bili u mogućnosti pratiti 

napredak krajem godine. 
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IZVJEŠĆE O RADU U MONTESSORI PROGRAMU SKUPINE PČELICE (9-T) U 

PEDAGOŠKOJ GODINI 2019./2020. 

 

Montessori odgojiteljice:  Sanja Svaguša 

          Josipa Carek 

 

Ove pedagoške godine u skupinu je bilo upisano ukupno 17 djece, od toga 10 dječaka i 7 

dječaka u dobi od 1 do 3 godine. S obzirom na kontinuiranu prilagodbu tokom cijele godine, a 

i nekoliko ispisa iz skupine, prosječan broj djece je varirao, pa je tako na početku pedagoške 

godine prosječan broj djece u skupini bio 6, dok je sada, na kraju godine, prosječan broj 

dolazeće djece bio 9 čemu je dodatno pogodovala i epidemiološka situacija u kojoj smo se 

našli. U provođenju posebnog Montessori programa vodile smo se načelima Montessori 

pedagogije, fazama posebne osjetljivosti, kao i potrebama, mogućnostima i interesima djece s 

obzirom na njihovu dob. Odgojno-obrazovni rad u skupini provodile smo bazirajući se na 

trima Montessori područjima razvoja: razvoju samostalnosti, osjetilnosti i govora i jezika, ali i 

vodeći se kurikulumom skupine. S obzirom na dob djece najveći smo naglasak stavile na 

razvoj samostalnosti, kao i brigu o sebi, drugima i okolini. Većina djece je vrlo uspješno 

usvojila osnove kretanja u Montessori okolini pri čemu su najveći napredak ostvarila starija 

djeca, no ni mlađa nisu zaostajala. Samostalno uzimaju pribor s polica, te ga nakon završene 

vježbe vraćaju na mjesto. Mlađoj je djeci i nadalje potrebna pomoć i usmjeravanje odgojitelja, 

no vidljivo je da su i ona usvojila principe rada i funkcioniranja u pripremljenoj Montessori 

okolini. S mlađom je djecom i nadalje potrebno raditi na pravilnom izvođenju pojedinih 

vježbi, dok su starija djeca većinski to savladala i usavršila. Također, gotovo sva djeca su 

pokazala značajan napredak na području samostalnosti prilikom obavljanja higijenskih 

navika, te samoposluživanja i odlaganja pribora za jelo za vrijeme obroka. Kod starije je djece 

i ove godine osobito vidljiv napredak na području brige o okolini. Samostalno uzimaju i 

pospremaju pribor nakon rada s njime, a također i ostale poticaje i materijale pospremaju na 

njihovo mjesto nakon završenih aktivnosti. Kod starije je djece i nadalje potrebno raditi na 

pojedinim vježbama iz područja samostalnosti kao što su metenje poda, pranje i brisanja stola, 

biljaka i lutaka. S mlađom je djecom potrebno i nadalje raditi na usvajanju i usavršavanju 

gore navedenih vještina. Na području brige o sebi starija djeca ponovno pokazuju značajan 

napredak, iako ne sva djeca od kojih se napredak na tom području očekivao. Većina 

samostalno po potrebi odlaze i peru ruke, odlažu otpad na za to predviđeno mjesto, 

samostalno se hrane žlicom, odijevaju i svlače jednostavnije predmete, te se obuvaju i 

izuvaju, iako je pojedinu djecu, uglavnom dječake, i nadalje potrebno intenzivno poticati i 

usmjeravati na usvajanje nekih od navedenih vještina, kao i svu ostalu mlađu djecu. I nadalje 

je potrebno intenzivno raditi na razvoju sposobnosti odgovornog ponašanja u prirodnom i 

materijalnom okruženju. Ove smo se godine kod djece osobito posvetile radu na području 

osjetilnosti s obzirom na dob djece u skupini. Tematska cjelina kojom smo se bavile, 

„Istraživanje boja i oblika“, omogućila je djeci spoznavanje svijeta koji nas okružuje 

prepoznavanjem i imenovanje osnovnih boja, svrstavanje predmeta prema jednoj osobini 

(boja, oblik), prepoznavanje osnovnih svojstava predmeta neposrednim baratanjem i 

uočavanje različitosti među predemtima, poticanje razvoja govorne komunikacije. Također, 
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težile smo tome da poglavito starija djeca dobiju neka od temeljnih znanja s područja 

osjetilnosti poput imenovanja boja, veličina, oblika i geometrijskih tijela u čemu su ostvarili 

djelomični uspjeh. Montessori vježbama za razvoj jezika poticale smo govorno-jezični razvoj 

kod sve djece, te možemo zaključiti da su djeca na ovom području ostvarila možda i najveći 

uspjeh. Putem raznih aktivnosti i Montessori vježbi u svakodnevnom radu poticale smo djecu 

na imenovanje predmeta, oponašanje govora odraslih, te ponavljanje pjesmica i kratkih 

recitacija. Također, poticale smo djecu na razumijevanje i izražavanje vlastitih tjelesnih, 

emocionalnih i socijalnih potreba, kao i potreba druge djece, te njihovo zadovoljavanje na 

društveno prihvatljive načine. Tokom cijele godine nastojale smo osigurati poticajno, 

stimulirajuće i estetski privlačno okruženje u skladu s Montessori načelima. Kontinuiranom 

izmjenom i nadogradnjom postojećih vježbi i aktivnosti nastojale smo pružiti svakom djetetu 

optimalne uvjete za usvajanje novih znanja i sposobnosti. Također smo naglasak stavile na 

socio-emocionalni razvoj, razvoj pozitivne slike o sebi, kao i na razvoj samostalnosti. Razvoj 

i napredak djece pratile smo putem razvojnih lista, bilješki, te različitih etnografskih zapisa 

(foto i video zapisi) koji su nam davali bolji uvid u trenutnu situaciju u skupini, te nas 

usmjeravali na područja i vještine kojima trebamo bolje pristupiti u svrhu još kvalitetnijeg 

unapređenja rada i planiranja aktivnosti. 
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Godišnje izvješće sportske skupine “Loptice” za 2019/2020 

 

U sportskom programu sudjelovala su djeca u dobi od 3-7 godina, 13 djevojčica i 9 dječaka. 

U provedbi programa sudjelovale su dvije odgojiteljice i kineziolog. Program se provodio 

četiri puta tjedno od rujna 2019. godine do polovice ožujka 2020.godine.  

U provođenju sportskog programa kontinuirano smo primjenjivale suvremene modele 

provedbe tjelesnih aktivnosti te djelovali preventivno na njegovanje zdravog stila življenja u 

vrtićkom i obiteljskom ozračju.  

Kroz različite aktivnosti poticale smo shvaćanje vrijednosti tjelesnog vježbanja što je kao 

rezultat pokazalo pozitivan stav prema vježbanju. Testiranje početkom listopada 2019. 

godine(inicijalno testiranje) koristi se kao pokazatelj koje programske sadržaje je potrebno 

individualno i grupno unaprjeđivati. Krajem siječnja tranzitivno testiranje pokazuje manje 

pomake u nekim varijablama(koordinacija i fleksibilnost). Finalno testiranje nije realizirano 

zbog pandemije COVID-19. Napravljeno je i antropometrijsko mjerenje tjelesne težine i 

visine.  

Poticali smo razvoj pozitivne slike djeteta o sebi, usvajanje osnovnih normi sportskog 

ponašanja: poštivanja pravila, timski rad i zdrav natjecateljski duh.  

S obzirom na dob djece u ovoj godini smo više pažnje posvetili pravilima ponašanja, 

slijeđenju uputa, te motoričkim igrama za koje djeca pokazuju najveći interes.  

Kod mlađe djece(3-4 god.) vidljiv je pomak u razvoju ravnoteže i koordinacije pokreta , dok 

je kod starijih (6-7 god.) najviše pomaka u sposobnosti ritmičkih pokreta.  

Djecu osobito motivira pohvala trenerice, te primjena suradničkog učenja(stariji podučavaju 

mlađe kako pravilno vježbati).  

U sobi dnevnog boravka u sportskom centru materijali su djeci na raspolaganju, pravila i 

dogovori su jasno definirani s ciljem samostalnog dječjeg rukovođenja, samoaktivnosti. 

Primjećujemo kako mlađa djeca vrlo brzo prihvaćaju pravila i imaju dugotrajni interes za 

takav način vježbanja.  

Osigurale smo vježbanje u skupinama vodeći brigu o različitim razinama koncentracije i 

pažnje, različitim stilovima učenja i razini složenosti zadatka, a kompeticiju s minimumom 

vrijednosnog procjenjivanja.  

Kroz vježbanje u skupinama utjecali smo na usklađivanje opterećenja i zahtjevnosti pojedinog 

zadatka s obzirom na mješovitu dob.  
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1. SKOK U DALJ S MJESTA 

 
2. TRČANJE NA 10 METARA 

 
3. POLIGON U NATRAG 6 METARA 

 

4. DOHVAT IZ SJEDA SA NOGAMA POD 90 STUPNJEVA 

 

Snježana Gojak, odgojiteljica 

Zorica Vuzem, mag.praesc.educ 

 

 

 

 

Test za procjenu eksplozivne 

snage nogu. Iz prikazanog grafa i 

legende vidljivo je da su sva 

djeca u ovome testu napredovala. 

 

Iz prikazanog grafa i legende 

vidljivo je da su sva djeca u 

ovome testu napredovala. 

 

Test za procjenu koordinacije. Iz 

prikazanog grafa i legende 

vidljivo je da je većina djece u  

ovome testu napredovala, dok je 

manji broj neznatno stagnirao. 

 

Test za procjenu fleksibilnosti 

kukova. Iz prikazanog grafa i 

legende vidljivo je da su gotovo  sva 

djeca u ovome testu napredovala ili 

su ostala na istoj razini. 
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5.3. KRAĆI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ 
2019./2020.       

Kraći program odgoja i obrazovanja za okoliš provodi se četvrtu  pedagošku godinu. Glavni 

cilj kurikuluma naše skupine je i nadalje poticanje razvoja ekološki osvještenog djeteta koji 

aktivnim učenjem i djelovanjem razvija pozitivna ponašanja i stavove prema sebi, drugima i 

prirodi. Posebnost kurikuluma skupine Maslačak je promovirati kulturu našeg eko vrtića 

njegovanjem podržavajućih uvjeta za cjeloviti razvoj svakog djeteta. Poseban naglasak smo 

dali na pažljivo i bogato strukturiranom okruženju u prostoru te poticajnoj materijalnoj sredini 

koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu. U ovom segmentu posebno 

se veliki napredak vidi u dječjoj inicijativi i proaktivnosti te metakogniciji kod starije djece 

koja su u programu predškole.  Neke od naših eko tematskih cjelina su: 

 Naš zeleni vrtić, reciklažno dvorište 

 Hrana kao preduvjet zdravog života (sadnja ljekovitog bilja) 

 Briga o sebi i drugima 

Najveći napredak kod djece vidljiv je u istraživačkom odnosu prema okolini, prosocijalnim 

ponašanjima te u stjecanju znanja o načinima skrbi za okoliš, te postupanju s otpadom. I 

nadalje smo posebno ponosni na kontinuitet u dobroj suradnju s roditeljima vezanim uz 

odgovorno ponašanje prema prirodnim i materijalnim dobrima, te štedljivom odnosu prema 

prirodnim resursima. Glavna vizija našeg programa „Mali ekolozi" je na taj način ostvarena. 

Izuzetno važnim u senzibilizaciji roditelja i ostalih djelatnika vrtića za ekološku problematiku 

recikliranja raznovrsnih materijala te spremnost na praktično djelovanje pokazao se čest 

dolazak i aktivno sudjelovanje u samom radu grupe kako roditelja tako i ostalih stručnih 

suradnika. Ove godine novost je u nadogradnji reciklaže u našem novom centru „radionici 

tekstila“ te „ stolarskom“ centru u kojemu su djeca tijekom cijele godine uživali, učili kroz 

osjetila, razvijali finu i preciznu motoriku te maštovitost i kreativnost. Kako starija djeca, tako 

i mlađa,  vidjljivo suradničko učenje među djecom. Posebnost ove godine bila je i sadnja 

ljekovitog bilja te sadnja drveća u suradnji s roditeljima koji se se rado odazivali na sve 

trenutne akcije u skupini, u sklopu projekta „Veliki lov na biljke“. Nadalje smo veliki 

ljubitelji prirode i životinja te smo nadopunjavali naš hotel za kukce na igralištu, izrađivali i 

punili hranilice za ptice na našoj terasi, za što su djeca posebno pokazala interes, suosjećanje i 

empatiju.Najučinkovitijim modelima dokumentiranja koji su se do sad pokazali izvrsnim te ih 

i  dalje prakticiramo su  mape projekta, digitalne mape, plakati i  video zapisi.       

                                                                        Odgojiteljica:Mirjana Dakić 
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5.5. GODIŠNJE IZVJEŠĆE RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA 2019./2020. 

 

Skupina ''Lastavice'' (17-T) 

 

Skupina „Lastavice“ je u pedagoškoj godini 2019/2020 nastavila s programom Ranog učenja 

engleskoga jezika . U skupinu je upisano 23 djece, u 4-oj i 5-oj godini života. 

Program se provodio prema ugovoru koji su potpisali roditelji upisane djece, dva puta tjedno 

po 45 minuta. Načelo fleksibilnosti odgojno-obrazovnog procesa u učenju stranog jezika, 

nastojala sam implementirati kroz svakodnevne aktivnosti. U planiranim kao i 

samoinicirajućim aktivnostima djece, usvajali su se i ponavljali pojmovi vezani za : boje, 

brojeve, godišnja doba, obitelj, životinje, biljke,dane u tjednu, vremenske prilike, obitelj i 

odjeću. Primjećen je sve veći interes i znatiželja djece za engleski jezik. U  svakodnevnoj igri 

dolazi do spontanog razgovora na engleskome jeziku. Iako je kod pojedine djece izgovor 

riječi nepravilan, vidljivo je da djeca uživaju u takvoj komunikaciji, što je posebno vidljivo u 

simboličkim igrama. Kod pojedine djece javlja se interes za upoznavanjem znamenitosti 

Londona, stoga smo napravili mali projekt London-Zagreb. Prezentacije djece -djeci vezano 

uz upoznavanje gradova bile su veoma uspješne. Kao poticaj za razvoj ove teme poslužila je 

slikovnica o medvjediću Paddingtonu, koja je potaknula djecu na istraživanje. U tom projektu 

sudjelovali su i roditelji, koji su djecu upoznali sa znamenitostima našega grada. Važno je 

istaknuti da su djeca uočila mnoge razlike u znamenitostima, što ih je dodatno potaknulo na 

istraživanje o Londonu (građevine i dvorci). Zanimljivost u našoj skupini je slušanje glazbe 

na engleskom, pop –rock grupe Beatles.  Slušajući  Beatlese pojedina djeca „ispituju“ što 

znače pojedine riječi u pjesmama.  

Na temelju tih pitanja, organizirani su sklopovi aktivnosti vezani za: 

- promet i boje  „Yellow submarine“  „You can drive my car“ 

- emocije „All you need is love“, „I want to hold your hand“ 

Pjesma „Imagine „ potaknula je na proradu humanih vrijednosti.  

U sljedećoj pedagoškoj godini nastojat ćemo implementirati pjesme Beatlesa u dječje projekte 

i sklopove aktivnosti.Organizirana su i „otvorena vrata“ za roditelje, gdje su imali priliku 

vidjeti i aktivno sudjelovati u aktivnostima vezanim za engleski jezik. Takav oblik suradnje s 

roditeljima, pokazao se kao uspješan poligon za njegovanje partnerskog odnosa, kao jednog 

od načela Nacionalnog kurikuluma.Zbog izvanredne situacije vezano za epidemiju COVID-

19, program se nije provodio od sredine 3 mjeseca. 

         Odgajateljica Eva Luketić 
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Godišnje izvješće Programa ranog učenja engleskog jezika skupine „Zvjezdice“ 

Skupina Zvjezdice počela je s kraćim Programom ranog učenja engleskog jezika ove 2019-

2020 pedagoške godine. U skupinu je upisano 21 dijete u  2, 3 i  4 godini života.  Program 

sam provodila u skladu s potpisanim ugovorom s roditeljima, pet puta tjedno po 45 minuta no 

imajući na umu da je ovo prva godina učenja  engleskog jezika za većinu djece( imamo jednu 

djevojčicu koja je izvorni govornik engleskog jezika s Australijskog područja) nastojala sam 

koristiti situacijske poticaje što je to bilo više moguće npr. obavljanja osobne higijene, 

objedovanja i dr. jer djeca tako najlakše usvajaju riječi. S obzirom da su djeca različite 

kronološke i razvojne dobi aktivnosti koje sam koristila bile su prilagođene interesu i dobi 

djece s promjenama tempa 5, 10, 15 min .Koristila sam aktivnosti s mnoštvom pokretnih igara 

(TPR-Total Physical Response) koristeći auditivne, vizualne i kinetičke poticaje.Bitne zadaće 

u odnosu na dijete su bile stvoriti poticajno i ugodno okruženje te sam promatrajući djecu i 

njihove interese i vodeći se njihovom dobi i interesima igrovne centre nadopunjavala s 

materijalima koji su bili povezani za tematskim cjelinama koje smo obrađivali. Poticala sam 

komunikaciju na stranom jeziku u svakodnevnim situacijama i u igri potičući stvaranje i 

obogaćivanje fonda riječi na engleskom jeziku izrađujući i pripremajući razne igre, poticaje, 

plakate i dr.. Koristila sam zajedničke aktivnosti za cijelu skupinu (pokretne igre, igre s 

pjevanjem, pjesme, društvene igre, brojalice, recitacije); organizirane aktivnosti u manjim 

skupinama (stolne igre, slikovnice, kutije pričalice, bingo, rad s scenskim lutkama, pokretne 

igre, igre s kartama- flash cards, puzzle, memory cards); situacijsko učenje u svakodnevnim 

životnim situacijama; individualni rad (stolne igre, kraće rečenice, fraze, loto igre, plakate) 

Planirane aktivnosti odnosile su se na tematske cjeline: 

 All about me: my name is …, I am a boy/girl 

 My family: mum, dad, brother, sister 

 My body- body parts- parts of my head 

 Emotions: happy, sad, angry, scared 

 Animals: farm animals, forest animals 

 Colours, numbers 

 Spring 

 Seasons: summer, autumn, winter, spring 

 U radu sam koristila slikovnice i kutije pričalice: 

 From head to toe 

 Do you want to be my friend 

 Brown bear, brown bear what do you see 

 Spider and the rain 

 The little red han 

 The mitten  

 Gingerbread man 

 The wolf who wanted to change his colour 

  Very hungary caterpillar 

 Bear about the town 
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Nursery rhaymes- pjesmice koje mogu izdvojiti  su: 

 Finger family 

 Head shoulders kneas and toes 

 Incy wincy spider 

 Old Mcdonald had a farm 

 Wheals on the bus 

 Round and round the snowman 

 Colous song 

 Rain rain go away 

 If you are happy and you know it 

 This is the way 

 Apples and bananas 

 Five little ducks 

Neke od igara koje bih izdvojila: 

 Memory - body parts, colours, godišnja doba i dr. 

 Pokrivaljke vezane uz tematsku cjelinu  

 Simon says 

 Colour of the mitten 

 Bingo – numbers 

 Feed the caterpillar 

 Who is missing 

 

Tijekom godine nastojala sam poticati kod djece svijest o različitim kulturama koje nas 

okružuju kroz razne slikovne i audio poticaje. Ova pedagoška godina je specifična po tome 

što je bila skraćena zbog zdravstvene situacije u svijetu tako da neke aktivnosti koje su bila 

planirane u ovoj pedagoškoj godini nisam bili u mogućnosti ostvariti. Djeca su jako dobro 

reagira na poticaje i aktivnosti, smatram da je motivacija bila jako dobra, uključivala su se u 

sve aktivnosti. Napredak je kod djece bio vidljiv ali u skladu s tim s dobi kao i s njihovim 

osobnim interesima. Izdvojila bih djevojčicu Enu koja je iznimno uspješna u svladavanju svih 

pjesmica, priča, igara i fraza. Rado je sudjelovala u svim zajedničkim aktivnostima. Najveći 

interes sam primijetila kod igara s pjevanjem te igara s karticama tijekom zajedničke igre u 

krugu. Starija djeca su pomagala mlađoj djeci no to je nekad znalo biti malo i otežavajuće s 

obzirom na dužinu pažnje koju manja djeca mogu imati. Rad u manjim grupama se pokazao 

kao jako dobro rješenje za tu situaciju. Aktivnosti su uspješno realizirane. Planirana video 

prezentacija nije održana zbog Zdravstvene situacije u svijetu. Roditelji su informirani o 

aktivnostima u skupini te napretku djece kroz individualne sastanke, tjedne planove u 

kutićima  za roditelje, Mape događanja skupine te izložbom dječjih radova i aktivnosti. 

         Odgajateljica Mirjana Prgić  
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6. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST VRTIĆA 
 

CILJ: osigurati poticaje izvan vrtića  kroz koje  će djeca razvijati svoje kompetencije, 

posebice socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo te kulturnu svijest 

i izražavanje.  

 Kazališne  predstave u vrtiću : 

 
Od ponuđenih predstava u prostoru organizatora  realizirana je,   

 

• Prosinac, 2019.  "Majka guska" , Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski -  Hrvatska 

glazbena mladež 

•  

Zbog epidemija COVID-19 nismo uspjeli realizirati, 

• Travanj, 2020.      "Bubamarac"   , ZKL Zagreb  

 

Športsko-rekreativni programi: 

 

- Obuka klizanja u suradnji sa Zagrebačkim klizačkim zavodom, veljača 2020., djeca 

skupine Loptice 

- Planirana obuka plivanja , lipanj 2020. - nije realizirana 

Raznovrsnim aktivnostima  obilježili smo : 

•  Tjedan  mobilnosti ,     16.-22.09.2019.  

 Hrvatski  olimpijski  dan 10.09.2019. HOP 

 Svjetskog dana sporta, 25.05.2020.- nije realizirano 

U suradnji s Hrvatskim društvom matematičara, 5.prosinca 2019. realizirali smo „Večer 

matematike“. U aktivnostima su sudjelovala djeca i roditelji  vrtićkih skupina: Jagodice, 

Leptirići, Ptičice, Maslačci, Ježići, Lastavice, Zvončići. 

 

Realizirane su planirane aktivnosti u prosincu kojima smo obilježili blagdane: Sv.Nikolu, 

Sv.Luciju . Na  kreativnim radionicama  u kojima su sudjelovala djeca i roditelji izrađena su 

raznovrstan materijal za   Božićni sajam. Božićni sajam održan je 11.-13.12.2019.na sajmu su 

prikupljena novčana sredstva koja smo uplatili jednoj obitelji s više djece koja je u potrebi.   

Listopad, 2019. "Šumska priča" Produkcija "Z" 

Studeni ,2019. "Zika, zika  muzika" Hrvatska  glazbena mladež 

prosinac,2019."Božični darovi" pripremila  dramska skupina  našeg  vrtića 

Ožujak,  2020. " Tri mačke "  Produkcija "Z"                          

 NIJE REALIZIRANO ZBOG COVID-19  
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Športsko-rekreativni 
programi 

•Petodnevni boravak u 
Gradu mladih:   

•23.-27.09.2019.- djeca i 
odgojiteljice skupina: 
Maslačci, Ptičice, Loptice, 
Leptirić 

•NIJE REALIZIRANO: 

 

•20.-24.04.2020.- djeca i 
odgojiteljice skupina: 
Bumbari, Jagodice, Pužići, 
Vjeverice, Vrapčići  

Cjelodnevni izleti 

•NISU REALIZIRANI ZBOG 
COVID-19: 

Poludnevni izleti 

•NISU REALIZIRANI ZBOG 
OVID -19 
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7.  STRUČNO   USAVRŠAVANJE   I PROFESIONALNI RAZVOJ 

 
Kvalitetno inicijalno obrazovanje i kontinuirani profesionalni razvoj stručnih djelatnika vrtića 

imaju izravni utjecaj na implementaciju Nacionalnoga kurikuluma za rani i predškolski odgoj 

i obrazovanje. Kvalitetna odgojno-obrazovna praksa vrtića i kurikulum koji se iz nje generira 

ostvaruje se i razvija „iznutra“, od odgojitelja i drugih stručnih djelatnika vrtića, za što im je 

potrebno osigurati primjereno kontinuirano profesionalno učenje i razvoj. 

 

Stručno usavršavanje provodilo se na dvije razine:  

 

 
 

 

SJEDNICE  ODGOJITELJKIH  VIJEĆA, održano 5 sjednica na kojima su 

realizirane  teme:  

- Kako kvalitetno provoditi aktivnosti kroz koje djeca upoznaju svoja prava- 

prezentacija  iskustva  DV Sopot 

 

SASTANCI ZA TIMSKU REFLEKSIJU : Svaki tjedan odgojiteljice srijedom i četvrtkom 

nakon jutarnje smjene ostaju na timskom planiranju i refleksiji. Jedanput mjesečno sastanci 

bili su   organizirani u manjim grupama . Članica stručnog tima koordinirat su rad na  

sastancima  za timsko planiranje i refleksiju  u odnosu na problematiku koja je bila na 

dnevnom redu.  

 

EDUKATIVNE SKUPINE - cilj je izgraditi i/ili poduprijeti rast znanja, vještina i uvjerenja 

potrebnih za oživotvorenje  kurikulumskih vrijednosti, načela i ciljeva. 

• Edukativne skupine, Sjednice odgojiteljskih 
vijeća 

• Sastanci za timsko planiranje Na razini  zajedničkog 
iskustvenog učenja  

• Rad na stručnoj literaturi 

• Stručno usavršavanje izvan ustanove 

Na razini osobnog  
angažmana odgojitelja   
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U ovoj pedagoškoj godini edukativne skupine nastavile su svoj rad u istom sastavu te svoj 

plan i program rada uskladile s obrazovnim potrebama svojih članica. 

 

Ostali oblici u svrhu unaprjeđivanja odgojno-obrazovne prakse: 

 
NAČINI  VREDNOVANJA 

 

Evidencija individualnog stručnog usavršavanja i dokumentiranja timskog rada odgojiteljica  

na provedbi programa rada edukativnih skupina, timskih sastanaka i drugih oblika stručnog 

usavršavanja u vrtiću. 

Evidencija sudjelovanja na stručnom usavršavanju u ustanovi (zapisnici odgojiteljskih vijeća, 

iskustvenih radionica, pedagoških radionica, zapisnici radnih sastanaka za planiranje i radnih 

dogovora).  Evidencija stažiranja pripravnika i ostvarenja pedagoške prakse studenata 

učiteljskog fakulteta. 

 

OČEKIVANI ISHODI 

Svi stručni djelatnici (odgojiteljice i stručne suradnice koriste različite prilike za svoj 

profesionalni i osobni  razvoj i time pokazuju da prepoznaju važnost cjeloživotnog učenja. 

Odgojiteljice i ostali stručni djelatnici promišljaju, evaluiraju i traže povratnu informaciju o 

kvaliteti svoje vlastite pedagoške prakse i razina profesionalnog znanja i u skladu s tim čine 

odgovarajuće promjene. 

Kontinuirano unaprjeđivanje svojih kompetencija kako bi  svi stručni djelatnici postigli i 

održali visoku kvalitetu profesije u skladu s promjenljivim zahtjevima suvremenog svijeta. 

Uspješnost polaganja stručnih ispita odgojitelja pripravnika.  

Uspješnost ostvarivanja studentske prakse. 

 

 

 

 

INDIVIDUALNE KONZULTACIJE ODGOJITELJICA  I STRUČNIH 
SURADNICA 

PEDAGOŠKA PRAKSA 
STUDENATA 

RADNI DOGOVORI 

STAŽIRANJE ODGOJITELJA 
PRIPRAVNIKA 
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8. PARTNERSTVO VRTIĆA S RODITELJIMA I ŠIROM ZAJEDNICOM 

 SURADNJA VRTIĆA I OBITELJI 

 

 

 

 

 

 

 
Oblici suradnje 

RODITELJI U SKUPINI 

 
RODITELJI U SKUPINI 

 
 

 
U periodu rujan,2019. do ožujka,2020. u svim skupinama realizirani su planirani oblici 

suradnje s roditeljima.  Aktivnosti planirane od ožujka 2020. do kraja pedagoške godine nisu 

realizirane zbog pojave epidemije COVID-19. 

U vrijeme primjene Uputa i mjera za sprečavanje širenja epidemije COVID-19  suradnja 

roditelja i vrtića bila je jako važna. Kako nam je svima bilo važno sačuvati zdravlje djece i 

odraslih svatko je nastojao dati svoj doprinos tome. 

Komunikacija s roditeljima  nastavljena je jednim dijelom  putem  telefona , mrežne stranice 

vrtića  i drugim oblicima pisane komunikacije, a u manjoj mjeri kroz navedene oblike 

suradnje. 

  

 

 

RODITELJSKI SASTANCI 

 ( zajednički i po 
skupinama) 

KOMUNIKACIJSKI 
RODITELJSKI SATANCI  

RODITELJI U SKUPINI 
DRUŽENJE DJECE 

RODITELJA I ODGOJITELJA 

INDIVIDUALNI RAZGOVORI  
RADIONICE 

(kreativne i edukativne) 

Za dječji razvoj i učenje  od velikog je značaja snažno partnerstvo vrtića i obitelji. 

Uvažavajući ulogu obitelji kao prve odgojno-obrazovne i socijalne sredine od izuzetne je 

važnosti povezivati vrtić i obitelj i stalno unaprjeđivati dvosmjernu komunikaciju. Također je 

važno kontinuirano promicati djetetove interakcije između obitelji, vrtića i zajednice i time 

se potiče razumijevanje zajedničke odgovornosti za odgoj, obrazovanje i budućnost djece. 
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SURADNJA S  LOKALNOM ZAJEDNICOM I OSTALIM ČIMBENICIMA U 

OKRUŽENJU VRTIĆA 

 Cilj: Vrtić je u svim prilikama poticao  senzibilitet lokalne zajednice za potrebe djece i 

roditelja  i    svojim djelovanjem promovirao  važnost zajedništva i suradnje u poticanju 

djetetova razvoja. 

Suradnja je i u ovoj pedagoškoj godini nastavljena sa svim ustanovama i institucijama kroz 

koju smo osiguravali uvjete za unaprjeđivanje svih segmenata rada vrtića ( prostorno-

materijalni uvjeti, zdravlje djece, odgojno-obrazovni rad i drugo.  

U pedagoškoj godini 2019./2020. ostvarena je planirana suradnja s lokalnom zajednicom 

posebice Gradskom četvrti Donja Dubrava i Gradskim uredom za obrazovanje. Prije pojave 

epidemije COVID-19  realizirana je suradnja s ustanovama i institucijama koja je dala svoj 

doprinos kvaliteti rada vrtića. 

- Udruga  Lijepa naša , kroz projekt „Veliki lov na biljke“ 

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja , 

-  Agencija za odgoj i obrazovanje 

Suradnja s vanjskim čimbenicima može se stalno unapređivati, još ima puno prostora za 

daljnje proširivanje suradnje u svrhu aktivnijeg sudjelovanja lokalne zajednice u životu i radu 

vrtića. Stručna i druga podrška vrtiću značajno doprinosi unapređivanju kvalitete rada. 

Nastavili smo primjenjivati strategije djelovanja: 

 Osigurati kontinuiranu suradnju s ustanovama koje mogu  osigurati uvjete za 

unaprjeđivanje i zaštitu zdravlja djece 

 Kontinuirano  surađivati s ustanovama koje pomažu cjelovitom razvoju djeteta  

( UNICEF za Hrvatsku, HAK, kazališta, muzeji, knjižnice, lokalna kulturno –

umjetnička društva i sl.) 

 Osigurati kontinuitet u odgoju i obrazovanju kroz  suradnja vrtića i škole što 

podrazumijeva zajedničko djelovanje svih sudionika, koje je usmjereno na dijete i 

njegovu dobrobit,  ponajprije skrbeći o psihofizičkim osobinama djece, njihovim 

potrebama i mogućnostima,  u cilju cjelovitog razvoja, odgoja i obrazovanja djece 

 Promovirati zdrave stilove života, surađivati u provedbi sigurnosnih i zaštitnih 

programa, programa  prevencije ovisnosti, promicati prometnu kulturu djece i 

odraslih.. 

Suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama na području djelovanja vrtića (škole , 

vrtići, fakulteti i sl.) društva i strukovne udruge , (edukacija i međusobna razmjena iskustava, 

zajednički rad na različitim područjima i problemima odgojne prakse, suradnja u okviru 

programa Djeca u prirodi. 

 Dječji vrtići u neposrednom okruženju 

 Osnovne škole: Retkovec i Vukomerec 
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 Učiteljski fakultet, 

 Filozofski fakultet, 

 Edukacijsko rehabilitacijski fakultet  

 HPKZ, HPD,    

 Društvo psihologa, 

 Sekcija predškolskih pedagoga, psihologa i logopeda 

 HUMS, 

  Udruga ravnatelja i odgojitelja 

 Suradnja  sa zdravstvenim  ustanovama, centrima  socijalne skrbi i policijskim 

postajama, HAK-om,  realizirat će se kroz  zajednički rad na zaštiti, skrbi za sigurnost i 

zdravlje djece, stručna pomoć u radu s djecom s posebnim potrebama i rizičnim faktorima u 

obiteljskom okruženju, provedbi aktivnosti s djecom vezanim za sigurnost u prometu i sl.  

 Hrvatski zavod za javno zdravsto 

 Zavod za zaštitu zdravlja majki i djece, Dječja bolnica u Klaićevoj, 

 Klinička bolnica „Sveti Duh“ 

 Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba, 

 Poliklinika SUVAG, 

 Dom zdravlja Dubrava 

 Centar za socijalnu skrb Dubrava 

  Policijska postaja Dubrava 

 Hrvatskim auto klubom,   

 Suradnja s kulturnim i   športskim  ustanovama , društvima i pojedincima ostvarivat će 

se kroz: organizaciju predstava, izložbi, posjeta, druženja i susreta, rekreativnih programa, 

izleta. 

 Kazališta  

 Muzeji, galerije, 

 Športsko-rekreacijski centri  

 Izletišta (turističke agencije) 
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9. RAD STRUČNOG TIMA 

 

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA 

RAVNATELJICE I STRUČNIH SURADNICA 

 

9.1. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA RAVNATELJICE 

LJILJANE PETRINEC 

 

 

U pedagoškoj godini 2019./2020. najvažniji realizirani poslovi i radne zadaće  iz Godišnjeg 

plana i izvedbenog programa rada ravnateljice u odnosu na : 

USTROJSTVO RADA : 

- Izrada prijedloga godišnjeg plana i programa rada ustanove  

- Organizacija kraćih programa i praćenje provedbe kroz sve segmente 

- u dogovoru sa voditeljima kraćih programa formirati skupine,  te određivanje termina i 

voditelja 

- sudjelovati na  roditeljskim sastancima po skupinama na početku pedagoške godine 

- praćenje organizacije rada tijekom godine i eventualne izmjene iste 

- organizacija poslova vezanih za novoprimljenu djecu (ugovori) 

- formiranje odgojnih skupina prema pedagoškim standardima 

- sudjelovanje na roditeljskim sastancima  

- raspored odgojnih djelatnika po skupinama 

- utvrđivanje radnog vremena svih uposlenih djelatnika 

- organizacija anketiranja roditelja i koordiniranje u realizaciji prijedloga roditelja  

- praćenje organizacije rada posebno u vrijeme dežurstva i zajedničkog rada po 

odgojnim skupinama i primjereno reagiranje u situacijama uočenim tijekom praćenja 

- organizacija rada u ljetnim mjesecima – sudjelovanje u izradi ankete 

- izrada rasporeda rada odgojnih djelatnika  i ostalih službi u ljetnom periodu 

- izrada plana godišnjih odmora  

 

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA : 

- izrada  izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i izvedbenog programa rada vrtića za 

radnu godinu 2019./2020. 

- izrada izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa ravnateljice  

 

KONTINUIRANO PRAĆENJE ORGANIZACIJE RADA I POSLOVANJA: 

- praćenje organizacije na nivou vrtića 

- praćenje pojedinih faza odgojno-obrazovnog rada 

- praćenje realizacije satnice odgojnih i ostalih djelatnika vrtića 

- praćenje realizacije godišnjih zaduženja 

- praćenje dinamike upisa i ispisa tijekom godine 

- zadovoljavanje potreba roditelja za upisom djece u jaslice, vrtić 

 

KADROVSKI POSLOVI 

- utvrđivanje potreba za zapošljavanjem djelatnika na određeno vrijeme 

- donošenje odluke o zapošljavanju djelatnika na određeno vrijeme 

- donošenje odluke o korištenju prava na odsustvo s rada 

- rješavanje aktualne problematike s odgojnim djelatnicima i članicama stručnog tima 

- praćenje efikasnosti rada i obavljanja poslova i radnih zadataka ostalih službi vrtića 
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MATERIJALNI UVJETI: 
 

Praćenje materijalnih uvjeta: 

- na osnovu financijskih kriterija  kontinuirano sam skrbila o  kvalitetnom  

funkcioniranju  djelatnosti 

- izradila sam  prioritet nabavki ovisno o namjenskim financijskim sredstvima  

- izradila sam  tekući plan održavanja 

- izradila sam  Plan nabave osnovnih sredstava,  te osigurala sredstva za nabavu istih 

- izradila sam  Plan tekućeg održavanja objekata i opreme u skladu s financijskim 

mogućnostima 

- izradila sam  Plana nabave didaktičkih sredstava, igračaka, slikovnica, stručne 

literature 

- skrbila sam o održavanju i nadopuni sredstava za boravak na zraku, te ozelenjavanje 

prostora 

 

DIJETE 

- sudjelovanje u timskom  praćenju i prikupljanju  podataka o aktualnim i razvojnim 

potrebama djece   (promatranje djece u različitim situacijama tijekom boravka u 

vrtiću, razgovori s roditeljima  i sl.), promišljanje o kreiranju  okruženja za razvoj i 

učenje kroz igru s ciljem poticanja cjelovitog razvoja svakog djeteta 

- sudjelovanje u timskom  radu  na daljnjoj primjeni standarda kvalitete unapređivanja 

odgojno-obrazovnog rada u cjelini i realizaciji ciljeva  redovitog i posebnih programa.   

Rad na osiguravanju uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti svakog djeteta usmjerili 

smo na kontinuirano unaprjeđivanje provedbe trajnih zadaća vezanih uz olakšavanje i 

praćenje  prilagodbe, skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, nastavak primjene strategija 

podrške razvoju i učenju kroz igru i razvijanje programa Eko-škole/vrtića.  

- redovito sam s ostalim članicama stručnog tima razmjenjivala informacije i zapažanja 

o djeci i pojedinom djetetu  i dogovarala daljnje aktivnosti 

- pratila sam i procjenjivala ostvarivanje prava djece u vrtićkom okruženju (PIU-i, 

zajedničke refleksije s odgojiteljicama i članicama stručnog tima) 

- pružala sam  stručnu pomoć odgojiteljicama i roditeljima s ciljem stimuliranja 

cjelovitog razvoja i razvoja kompetencija svakog djeteta 

- pružala sam stručnu pomoć i podršku odgojiteljicama u integraciji zaštitnih, 

preventivnih i razvojnih programa u neposrednom radu s djecom  

- rad na praćenju, unaprjeđivanju i vrjednovanju posebnog cjelodnevnog Montessori 

programa u četiri  odgojne skupine za djecu od treće godine života do polaska u školu,  

jednoj odgojnoj skupini za djecu u dobi  od 1 - 3 godine i jednoj skupini posebnog 

cjelodnevnog športskog programa 

- rad na praćenju, unaprjeđivanju i vrjednovanju posebnih kraćih  programa: Odgoj za 

okoliš i održivi razvoj u jednoj odgojnoj skupini i  ranog učenja engleskog jezika u 

dvije  skupine 

- sudjelovanje u planiranju i provedbi aktivnosti prema  kalendaru događanja, izbor 

vrijednih sadržaja koji obogaćuju neposredan odgojno-obrazovni rad s djecom,  

organizacija radnih dogovora s ciljem  primjerene  pripreme djece, provedbe i 
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evaluacije pojedinih događanja, aktivno sudjelovanje u različitim akcijama, 

zajedničkim druženjima djece i odraslih i drugim prigodnim događanjima  

-  

ODGOJITELJICE 

- pružanje stručne pomoći odgojiteljicama u stvaranju uvjeta za ostvarivanje kurikuluma 

vrtića  u svim odgojnim skupinama uvažavajući potrebe, prava i posebnosti djece,  

promovirajući   cjeloviti razvoj i razvoj kompetencija  

- stručna pomoć i potpora  u  kreiranju stimulativnog prostorno-materijalnog i 

socijalnog okruženja  koji potiče razvoj individualno različitih znanja, vještina i 

kompetencija djece  

- stručna pomoć odgojiteljicama u primjeni standarda kvalitete (planiranje, praćenje i 

evaluacija skrbi za sigurnost i zaštitu zdravlja djece, kreiranje okruženja, strategije 

podrške razvoju i učenju kroz igru, promatranje i praćenje djece u skladu s ishodima 

razvoja i učenja, unaprjeđivanje komunikacijsko-interakcijskih odnosa, vještina 

kvalitetne komunikacije u odgoju, individualizacija i diferencijacija, partnerstvo s 

obitelji i lokalnom zajednicom) u svim segmentima odgojno-obrazovnog procesa  

realizirana je  kroz individualni savjetodavni rad, individualne i  konzultacije s 

parovima odgojiteljica, zajedničke refleksije s ciljem definiranja učinkovitijih načina 

postizanja više razine primjene standarda kvalitete 

- sudjelovanje u  procjeni kvalitete različitih aspekata i cjeline odgojno-obrazovnog 

procesa u svrhu promoviranja životno važnih znanja, vještina i navika djece:  

inicijalno i finalno snimanje primjene standarda kvalitete u svim segmentima odgojno-

obrazovnog procesa,  snimanje kvalitete rada u ljetnom periodu, finalna procjena 

postignuća djece 

Tijekom pedagoške godine podršku i pomoć odgojiteljicama u daljnjem profesionalnom 

razvoju pružala sam i kroz druge oblike stručne pomoći:  

- kreiranje Akcijskog plana i koordiniranje provedbe aktivnosti vezanih uz sudjelovanje 

vrtića u projektu „Veliki lov na biljke“ 

- sudjelovanje u provedbi anketiranja odgojiteljica, obradi i interpretaciji podataka 

- pružanje stručne  pomoći i potpore s ciljem  daljnjeg  unaprjeđivanja suradnje s 

roditeljima 

- pružanje podrške i pomoći odgojiteljicama savjetnicima i mentorima sa svrhom 

daljnjeg osnaživanja refleksivnih kompetencija 

- zajednički rad na osmišljavanju  učinkovitih modela mentoriranja odgojiteljica-

pripravnica 

- sudjelovanje u radu s novoprimljenim odgojiteljicama (upoznavanje s obilježjima 

kurikuluma našeg vrtića i standardima kvalitete) 

Rad s odgojiteljima pripravnicima: 

- sudjelovala sam  u izradi programa stažiranja 

- pratila sam realizaciju programa po fazama 
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- realizirala sam uvide u odgojno obrazovni rad i  individualne razgovore  s 

pripravnicima i  mentorima 

 

RODITELJE I DRUŠTVENU SREDINU 

- sudjelovanje u neposrednom upoznavanju roditelja s obilježjima vrtićkog programa i 

načinom provedbe: informiranje roditelja novoupisane djece o obilježjima 

institucionalnog odgoja i o posebnostima vrtića i skupine kroz roditeljske sastanke i 

razgovore upoznavanja 

- sudjelovanje u prilagodbi organizacije i sadržaja rada vrtića specifičnim potrebama 

djece i roditelja 

- sudjelovanje u informiranju roditelja o uzrocima i obilježjima promjena izvršenih na 

razini vrtića i skupine 

- sudjelovanje u neposrednom upoznavanju roditelja s obilježjima vrtićkog kurikuluma, 

poticanje njihova aktivnog sudjelovanja u  aktualnim događanjima u vrtiću i 

mogućnostima uključivanja u kreiranje kurikuluma vrtića 

- sudjelovanje u grupnim i plenarnim roditeljskim sastancima, zajedničkim druženjima,  

različitim oblicima prezentacije programa, posebice posebnih cjelodnevnih i kraćih 

programa  

- sudjelovanje u individualnim razgovorima s roditeljima vezano uz problemske 

situacije u razvoju i odgoju djeteta u obitelji i vrtiću 

- stručna pomoć odgojiteljicama u pripremi za provedbu individualnih razgovora s 

roditeljima 

- sudjelovanje u pripremi upitnika i drugih instrumentarija za roditelje s ciljem 

anketiranja roditelja o zadovoljstvu radom vrtića  

 

 

 

OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 

- kontinuirano  praćenje recentne stručne literature i periodike 

- aktivno sudjelovanje u internim oblicima stručnog usavršavanja: Odgojiteljska vijeća 

- sudjelovanje u organiziranim eksternim edukacijama: predavanja, radionice, seminari, 

- aktivno sudjelovanje u radu Udruge ravnatelja dječjih vrtića Grada Zagreba 

 

PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE, PRAĆENJE, PROCJENJIVANJE, EVALUIRANJE, 

DOKUMENTIRANJE I PREZENTIRANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 

- sudjelovanje u kreiranju optimalnog   modela organizacije života i rada u vrtiću: 

raspored skupina i odgojiteljica, radno vrijeme, ranojutarnji i kasnopopodnevni rad, 

dnevni ritam, organizacija posebnih kraćih programa, plan godišnjih odmora 

odgojiteljica, ljetna organizacija rada 

- sudjelovanje u izradi i primjeni instrumentarija za praćenje, procjenjivanje i 

vrjednovanje postignuća djece i kvalitete odgojno-obrazovnog rada u cjelini, obrada i 

interpretacija podataka, definiranje smjernica za unaprjeđivanje pojedinih, manje 

uspješnih segmenata odgojno-obrazovnog procesa 
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- sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada vrtića,  Kurikuluma dječjeg 

vrtića Jabuka, Programa predškole 

- sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća o realizaciji odgojno-obrazovnog rada, Plana 

i programa rada ljeti,  Izvedbenih programa  stažiranja odgojitelja pripravnika 

- sudjelovanje u  radu Eko odbora  

- sudjelovanje u aktivnostima vezanim za projekt  

- aktivno sudjelovanje u pripremi i provedbi projektnog tjedna eko vrtića u periodu od 

08. - 12. 04. 2019. 

 

 RAD UPRAVNOG VIJEĆA: 
- sudjelovala sam  u pripremi sjednica i  provođenju odluka donešenih na sjednicama 

UV 

- djelatnike sam pravovremeno i točno informirala  o radu UV 

 OSTALI NEPREDVIDIVI POSLOVI: 

- skrbila sam o optimalnom rješavanju aktualne problematike vezane uz poslovanje 

vrtića, u cilju uspješnog obavljanja djelatnosti 

 

OSTALE POSLOVE 

- snimanje potreba za potrošnim materijalom, didaktikom, opremom i literaturom, 

sudjelovanje u nabavi i distribuciji  

- vođenje dokumentacije o radu vrtića 

- prikupljanje i objedinjavanje dokumentacije vezane za pojedine programe i modele 

rada 

- aktivno sudjelovanje u javnim prezentacijama postignuća odgojno-obrazovne prakse 

našeg vrtića 

- skrbila sam o optimalnom rješavanju aktualne problematike vezane uz poslovanje 

vrtića, u cilju uspješnog obavljanja djelatnosti 

 

ZAKLJUČAK 

Sustavno  promišljam i  aktivno sudjelujem   u provedbi  trajnih i  bitnih zadaća Godišnjeg 

plana i programa rada vrtića, posebice odgojno-obrazovnog.   U suradnji s članicama stručnog 

tima i odgojiteljima  primjenjujem kurikulumski pristup,  što podrazumijeva praćenje, 

dokumentiranje i vrednovanje svih segmenata odgojno-obrazovnog procesa. Prema 

prikupljenim  podatcima o razinama uspješnosti u  provedbi bitnih zadaća uočili smo potrebu  

primjene učinkovitijih modela ujednačavanja razine kvalitete u svim odgojno-obrazovnim 

skupinama. Držim kako je sustavna primjena standarda kvalitete  utjecala na optimalno 

promoviranje  cjelovitog razvoja svakog djeteta.  Na tragu navedenih pokazatelja nastavit 

ćemo poticanje razvoja profesionalnih suradničkih odnosa kako bismo omogućili življenje i 

kontinuirano učenje djece i odraslih.  
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9.2. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA PEDAGOGINJE  

LIDIJE PAVELIĆ 

 

U pedagoškoj godini 2019./2020. pedagoginja Lidija Pavelić je do 13. ožujka 2020.  

realizirala godišnji  plan i program rada kroz ostvarivanje specifičnih ciljeva i zadaća,  

primjenjujući različite  strategije djelovanja u odnosu na sve segmente i sudionike odgojno-

obrazovnog procesa.  U periodu od 13.ožujka 2020. do 11.svibnja 2020. godine   rad vrtića 

bio je obustavljen. U navedenom periodu većinu svojih aktivnosti ostvarila sam  kroz rad na 

daljinu.  Kada se rad vrtića u većoj mjeri normalizirao nastavila sam provedbu  plana i 

programa rada pedagoginje u odnosu na sudionike odgojno-obrazovnog procesa (od 

25.5.2020.).  

 

Zadaće  pedagoginje u odnosu na dijete: kroz sve segmente odgojno-obrazovnog procesa 

skrbiti o osiguravanju najboljih mogućih uvjeta, podrške za učenje i cjeloviti razvoj svakog 

djeteta i ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda:  

 Ishodi za dijete/djecu: viša razina  djetetovih osobnih i socijalnih kompetencija: 

praktična znanja (skrb o sebi), komunikacijske vještine, razumijevanje svojih prava, 

obveza i odgovornosti, kao i prava, obveza i odgovornosti drugih (život u zajednici). 

Kroz svakodnevni  boravak u odgojno-obrazovnim skupinama i sudjelovanjem u igri i 

aktivnostima djece  pratila sam   aktualni  interes djece i specifične sklonosti i interese 

pojedinog djeteta,   stilove učenja,  razinu uključenosti u aktivnosti i interakciju s drugom 

djecom i odraslima.  Primjenom različitog instrumentarija,  kao što su osobne bilješke i 

raznovrsni protokoli praćenja, opažala sam i dokumentirala djetetove neposredne aktivnosti. 

Na brifinzima s odgojiteljicama   razmjenjivala sam informacije i zapažanja o djeci i 

pojedinom djetetu s ciljem kreiranja uvjeta za sustavno promoviranje vrijednosti kao što su 

znanje, humanizam i  tolerancija, odgovornost, autonomija i kreativnost. Fokus djelovanja 

usmjerila sam na osobnu,  emocionalnu i tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit djeteta. Na 

tjednim sastancima s članicama stručnog tima razmjenjivala sam informacije i zapažanja o 

djeci i pojedinom djetetu i osmišljavala daljnje smjerove djelovanja na poticanju cjelovitog 

osobnog razvoja djeteta. Sudjelovala sam u organizaciji raznovrsnih radosnih doživljaja za 

djecu ( kazališne predstave,   poludnevne posjete, izleti i športsko-rekreativni programi) s 

ciljem obogaćivanja odgojno-obrazovnog rada s djecom u skupini i na razini vrtića.  

S obzirom na specifične životne situacije pojedine djece (razvod roditelja, smrt u obitelji) u 

suradnji s članicama stručnog tima i odgojiteljicama provodila sam aktivnosti iz akcijskog 

plana, pružala osobnu podršku djetetu/djeci  i obitelji, uz smjernice odgojiteljicama za 

primjerene postupke djelovanja. Boravak u odgojno-obrazovnim skupinama usmjerila sam na 

primjenu individualnog pristupa djeci s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (djeca s 

teškoćama u razvoju).  

U   suradnji  s Udrugom Lijepa Naša naš vrtić kao eko-vrtić je već drugu pedagošku godinu 

uključen  u   međunarodni projekt „Veliki lov na biljke“. U navedenom projektu sudjelovala 

su djeca  5 odgojno-obrazovnih skupina (Jagodice, Ježići,  Leptirići, Maslačak i Ptičice).  S 

obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju završne aktivnosti projekta „Veliki lov na 
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biljke“ realizirali smo on line.  Pokazatelji praćenja i vrednovanje postignuća ukazuju kako  

su velikoj mjeri  ostvareni  očekivani ishodi učenja vezani uz daljnje razvijanje programa 

Ekoškole-vrtića Jabuka i navedeni projekt.  Provedba aktivnosti eko-vrtića rezultirala je 

obnavljanjem statusa Ekoškole - 12. generacija srebrni status.  

 Pratila sam provedbu posebnih cjelodnevnih i kraćih programa. U suradnji s odgojiteljicama 

voditeljicama  programa   osmišljavale smo  daljnje smjerove djelovanja na   unaprjeđivanju 

provedbe istih. U proteklom periodu sudjelovala sam u kreiranju Programa produženog 

boravka djece u dječjem vrtiću Jabuka implementiranjem elemenata Reggio pedagogije,  

Programa produženog boravka djece u dječjem vrtiću Jabuka implementiranjem elemenata 

rada s potencijalno darovitom i darovitom djecom i Posebnog kraćeg programa ranog učenja 

njemačkog jezika.   

Sustavno sam pratila   ostvarivanje  općih i specifičnih ciljeva kurikuluma odgojno-

obrazovnih skupina i njihov utjecaj na pojedino dijete (njegove razvojne potrebe i interese). 

Na zajedničkim refleksijama  pružala sam  stručnu pomoć odgojiteljicama u   primjeni 

učinkovitijih  strategija djelovanja. Sudjelovala sam  u vrednovanju programa „Djeca u 

prirodi“ (zbog epidemije COVID-19 program su realizirala  samo djeca skupina Maslačci i 

Ptičice). Rad na  unaprjeđivanju obogaćivanja djetetova života u vrtiću ogledao se kroz  

poticanje aktivnog sudjelovanja u provedbi  raznovrsnih kulturno-umjetničkih i društveno-

zabavnih događanja, poludnevnih posjeta i cjelodnevnih izleta u prirodu, posjeta i susreta  s 

drugom djecom i odraslima. 

 

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA 

 Kontinuirana podrška djeci rane i predškolske dobi kroz praćenje osiguravanja najboljih 

mogućih uvjeta za učenje i cjeloviti razvoj  usmjerena je na opažanje, prepoznavanje i 

razumijevanje svakog djeteta.  Aktivno sudjelovanje u pedagoškom procesu  omogućilo mi je 

bolji uvid u načine učenja djece i korištenje raspoloživih resursa. Primjenjivala sam različite 

oblike   dokumentiranja svojih opažanja (osobne bilješke, protokoli praćenja, foto zapisi i sl.),  

iste sam  koristila tijekom zajedničkih analiza s tandemima odgojiteljica i članicama stručnog 

tima, što nam je  omogućilo višu razinu objektivnosti uvida  u trenutnu razinu usvojenosti 

temeljnih kompetencija djece i pojedinog djeteta. Sinergijskim djelovanjem promišljale smo o 

primjeni učinkovitijih strategija podrške i primjeni pristupa učenju usklađenih s dječjom 

prirodom.   Iz navedenog razvidno je kako je potrebito nastaviti sustavne aktivnosti  na 

promoviranju osobne, emocionalne i  tjelesne, obrazovne i socijalne dobrobiti djeteta. Kroz 

prezentaciju primjera dobre prakse svakodnevnog odgojno-obrazovnog rada i  inovativne 

pedagoške projekte  omogućiti višu razinu iskustvenog učenja djece.  Primjenjivati  različite 

oblike dokumentiranja s ciljem boljeg razumijevanja djeteta.,  pružanja optimalne  podrške  u 

samorefleksiji i samoevaluaciji procesa vlastitog učenja.  
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Zadaće pedagoginje u odnosu na odgojiteljice: senzibiliziranje odgojiteljica za sustavno 

primjenu suvremenog pristupa u odgoju i obrazovanju.  

Ishodi za odgojiteljice:  viša razina osobnih i profesionalnih kompetencija: znanja (uvid 

i samouvid, znanja o drugačijim obrascima ponašanja djece, praktična znanja u radu s 

djecom s PP), viša razina komunikacijskih vještina, osjetljivost za potrebe drugih, djece 

s PP i njihovih obitelji. 

S ciljem ostvarivanja očekivanih ishoda realizirala sam  sljedeće:  

 AKTIVNOSTI UVIDA: U periodu listopad-prosinac 2019. godine provedeni su 

cjelodnevni  i kraći pedagoško-instruktivni uvidi u rad s ciljem utvrđivanja inicijalnog 

stanja  odgojno-obrazovne prakse svake pojedine odgojiteljice. Zajedno s ostalim 

članicama stručnog tima propitivala sam   daljnje mogućnosti sinergijskog djelovanja 

za učinkovitiji rad s odgojiteljicama, posebice pojedinim, kako bismo sustavno 

unaprjeđivale njihovu razinu odgojno-obrazovne prakse.   

 AKTIVNOSTI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA: Sustavno  pružanje stručne 

podrške i pomoći  u definiranju razvojnih prioriteta za dob, individualizaciji pristupa, 

suradnji s obitelji djeteta (roditeljski sastanci, posjeti roditelja odgojnoj skupini s 

ciljem bolje informiranosti o specifičnostima kurikuluma odgojne skupine, kutići za 

roditelje, podrška roditeljima, timski razgovori s roditeljima i sl.), pomoć u 

optimalizaciji kreiranja optimalnog razvojnog ozračja. Osnaživanje unutarnjih resursa 

odgojiteljica  za samorefleksiju vlastitog djelovanja i samovrednovanje postignuća. 

Sudjelovanje u izradi planova pedagoških projekata odgojnih skupina i vrednovanju 

postignuća.   

 AKTIVNOSTI PROVEDBE: kontinuirano promatranje   djece u igri i aktivnostima u 

SDB i   tijekom boravka na zraku s ciljem sustavnog  unaprjeđivanja provedbe istih. 

Analiza i dekodiranje svih segmenata odgojno-obrazovnog procesa kroz zajedničku 

refleksiju odgojiteljica i članica stručnog tima. Prijedlozi daljnjih smjerova djelovanja 

na  unaprjeđivanju provedbe trajnih zadaća kao što su: zadovoljavanje organizacijskih 

uvjeta koji će biti fleksibilni i u skladu s potrebama djece i roditelja, organiziranje 

pedagoški i estetski oblikovanog prostora primarno u funkciji prava i potreba djece, 

poticanje razvoja profesionalnih suradničkih odnosa koji će omogućiti življenje i 

kontinuirano učenje djece i odraslih.  

 AKTIVNOSTI ANALIZE: Analiza prema dokumentaciji pedagoškog procesa, 

razvojnih lista za dijete, protokola praćenja provedbe bitnih zadaća i postignuća djece.  

Zajednička analiza, iznalaženje   učinkovitijih načina dokumentiranja. Individualni i 

brifinzi s  tandemima odgojiteljicama realizirani su u  periodu rujan-prosinac 2019. 

godine s ciljem utvrđivanja   trenutne razine profesionalnih kompetencija, ostvarivanja 

odgojno-obrazovnih ishoda, specifičnih ciljeva mikrokurikuluma skupina, provedbu 

tematskih cjelina i pedagoških projekata. Na sjednici Odgojiteljskog vijeća održanoj 

4.03.  2020. napravili smo cjelovitu analizu provedbe trajnih zadaća u svim odgojno-

obrazovnim skupinama. Kreiran je plan brifinga s tandemima odgojiteljica (za svaki 

tandem odgojiteljica pripremljene su pisane smjernice za daljnje unaprjeđivanje 

provedbe trajnih zadaća). Zbog epidemije COVID-19 brifinge nismo realizirali.  
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Radni dogovori s odgojiteljicama ostvareni su s  ciljem zajedničkog dogovora o 

provedbi aktivnosti prema kalendaru poslova.  Redovito su održavani  sastanci za 

timsku refleksiju  sa  svim  odgojiteljicama  jutarnje smjene. Prioritetne  teme  

sastanaka bile su prema aktualnoj problematici odgojno-obrazovnih  skupina. 

Individualne i grupne konzultacije vezano uz pojedine problemske situacije bile su 

najčešće na moju inicijativu, u vrlo malom broju slučajeva na inicijativu odgojiteljica.  

- AKTIVNOSTI UNAPRJEĐIVANJA: Izgrađivanje  kvalitetnog razvojnog ozračja i 

uzajamno razumijevajuće komunikacije, posebice za djecu s posebnim odgojno-

obrazovnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju i darovita djeca). Praćenje 

primjene strategija podrške razvoju i učenju kroz igru realizirala sam kroz pedagoško-

instruktivne uvide. Prema uočenom s odgojiteljicama sam dogovarala plan daljnjih 

aktivnosti na unaprjeđivanju primjene strategija podrške, vremenski tijek za unošenje 

promjena i ponovnu zajedničku analizu i evaluaciju postignuća.  

- AKTIVNOSTI VREDNOVANJA: Praćenje i vrednovanje cjelokupnog odgojno-

obrazovnog procesa  realizirala sam   kroz svakodnevni boravak u odgojno-

obrazovnim skupinama ( najčešće  u periodu od  8.30 sati do ručka, ali i povremeno u 

vrijeme popodnevnog odmora).   

 

Praćenje i vrednovanje provedbe trajnih zadaća i  cjelokupnog odgojno-obrazovnog 

procesa  u odgojnim skupinama ostvareno je kroz:  

- promatranje djece u igri i aktivnostima u SDB   

- promatranje djece u igri i aktivnostima  tijekom boravka na zraku s ciljem  

unaprjeđivanja provedbe istih 

- zajedničku refleksiju odgojiteljica i članica stručnog tima u cilju  dogovaranja  

smjernica za unapređivanje pojedinih, manje uspješnih,  elemenata procesa (na 

sastancima za planiranje i radnim dogovorima) 

-  zajedničke aktivnosti i rasprave vezane uz   smisao dokumentacije, a to je bolje 

razumijevanje djeteta,  pronalaženje  učinkovitijih načina dokumentiranja odgojno-

obrazovnog procesa i procesa djetetova učenja 

-  kontinuirana stručna pomoć odgojiteljicama u skupinama  djece u godini pred polazak 

u školu s ciljem ostvarivanja očekivanih ishoda  provedbe programa predškole, što 

podrazumijeva visoku razinu usvojenosti temeljnih kompetencija djece na razini 

praktičnih znanja, vještina i stavova 

 

 Ostale aktivnosti pedagoginje  u cilju   unapređivanja odgojno-obrazovne prakse: 

o kontinuirana  stručna pomoć odgojiteljicama  u izradi instrumentarija za kvalitetno 

praćenje pedagoških projekata i sklopova aktivnosti  

o upućivanje na primjenu odgovarajućih pedagoških postupaka  koji će pomoći u 

individualiziranju programa za dijete  

o timski rad na procjeni  kvalitete pojedinih sadržaja i aktivnosti (primjerenost dječjim 

razvojnim i aktualnim potrebama i interesima)  
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o analiza foto i video zapisa, dječji  likovnih uradaka  i iskaza za daljnju  primjenu u 

planiranju odgojno-obrazovnog rada s djecom  

o svakodnevno dokumentiranje ostvarenih  poslova 

o ostali poslovi prema aktualnim događanjima 

 

 

 AKTIVNOSTI PROMICANJA DJELATNOSTI: pružanje stručne pomoći 

odgojiteljicama  pri prikazu pedagoške prakse na stručnim skupovima i kroz razmjenu 

iskustava.  

 AKTIVNOSTI STRUČNOG I PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA 

ODGOJITELJICA:  pripreme, izvedbe i dokumentiranje različitih oblika usavršavanja 

(radionice, rad na tekstu, izlaganja, prikazi dobre prakse). 

 

Stručno usavršavanje unutar vrtića : 

- Kreiranje  i provedba sastanaka za timsku refleksiju i planiranje 

- Moderator edukativne skupine „Dijete svijeta“ koja je na svojim sastancima  

prorađivala tematiku vezanu za vrijednosti humanizam i tolerancija 

 

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA  

Osvrt na provedene aktivnosti u radu s odgojiteljicama u pedagoškoj godini 2019./2020.  

ukazuje na  važnost primjene diferenciranog pristupa profesionalnom razvoju odgojiteljica. S 

obzirom na različite razine profesionalnih kompetencija odgojiteljica,  za sustavno  osiguranje 

kvalitete svakodnevne odgojno-obrazovne prakse i daljnje jačanje profesionalnih i 

refleksivnih kompetencija potrebno je osmisliti učinkovitije modele rada. Navedeno je 

posebice značajno za pojedine odgojiteljice koje u nedovoljnoj mjeri posjeduju znanja i 

vještine  ključne za kvalitetno razumijevanje razvojnih mogućnosti djeteta i primjenu pristupa 

učenju usklađenih s dječjom prirodom. Prilagodba načina rada svakoj pojedinoj odgojiteljici 

podrazumijeva kontinuitet u provedbi individualnih konzultacija,  motivaciju za  sustavno 

istraživanje svoje odgojno-obrazovne prakse i   učenje  zajedno s djecom.  
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Zadaća pedagoginje u odnosu na roditelje i društvenu sredinu: očekivani   ishodi suradnje 

s roditeljima: Informiran i uvažen, pedagoški kompetentan  roditelj.  

- AKTIVNOSTI UVIDA I ANALIZE SURADNJE: analiza dinamike i sadržaja 

suradnje s roditeljima i lokalnom zajednicom ( uvid u sudjelovanje roditelja u 

raznovrsnim oblicima suradnje u vrtiću,  analiza dokumentacije vezane uz suradnju s 

roditeljima na razini skupina i vrtića u cjelini, osvrti nakon provedbe PIU-a i sl.). 

- AKTIVNOSTI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA: sustavna podrška i  pomoć 

odgojiteljicama u definiranju prioriteta u suradnji, izradi kalendara za provođenje 

individualnih razgovora s roditeljima, pripremi za individualne razgovore i 

komunikacijske roditeljske sastanke, definiranje kalendara i sadržaja suradnje prema 

sudionicima kulturno-umjetnički sadržaji, odgojno-zdravstveni programi, priprema za 

školu, suradnja s roditeljima i odgojiteljicama, predstavnicima lokane zajednice. 

- AKTIVNOSTI PROVEDBE:   realizacija  individualnih razgovora  s roditeljima.    

Stručna pomoć odgojiteljicama u pripremi za individualne razgovore s roditeljima.   

Pružanje stručne  pomoći  u pripremi komunikacijskih roditeljskih sastanaka.  

 U pedagoškoj godini 2019./2020.  pripremila sam i provela  komunikacijske 

roditeljske sastanke : „Spremnost djece za polazak u školu“ (roditelji djece školskih 

obveznika u skupinama redovitog,  posebnih programa i programa predškole) 

- AKTIVNOSTI VREDNOVANJA I UNAPRJEĐIVANJA: optimalna  prilagodba 

vrtićkih resursa i uvjeta za dijete i grupu djece. 

 

ZAKLJUČAK: u  pedagoškoj godini 2019./2020. veći dio  planiranih sadržaja i aktivnosti 

koje se odnose na suradnju s roditeljima i društvenom sredinom ostvareni su do ožujka 2020. 

godine.   Nakon ponovnog početka rada, od 25.5.2020. suradnja s roditeljima odvijala se kroz 

individualne oblike. 

 

Zadaće u odnosu na stručni tim: ostvarivanje ishoda: Viša razina vještina grupnog i 

timskog rada na zajedničkim poslovima i projektima. 

Usmjerenost na osiguranje visoke razine kvalitete odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma 

vrtića:  sudjelovanje u formiranju odgojno-obrazovnih  skupina, analiza djece s PP, TUR i 

darovite djece,  s ostalim članicama stručnog tima savjetovati roditelje o načinima poticanja 

razvoja i učenja djece u obiteljskom okruženju 

PISANJE IZVJEŠĆA GPP-a: pisanje Izvješća, timsko izvješćivanje, prezentiranje Izvješća na 

sjednici OV. 

PISANJE GPP-a: pisanje GPP-a, Kurikuluma vrtića, timsko planiranje i programiranje, 

prezentiranje GPP-a na sjednici OV. 

PRAĆENJE PRILAGODBE: praćenje ponašanja djece i pojedinog djeteta, analiza zabilješki 

odgojitelja u pedagoškoj dokumentaciji, timska analiza 

RAD S DJECOM S PP-TUR: opažanje djeteta, dokumentacija o djetetu, pisanje mišljenja, 

povratna informacija odgojiteljima i roditeljima, sudjelovanje u pisanju IOOP-a, podrška 

odgojiteljima i pomagačima, analiza stanja. 

RAD S RODITELJIMA: priprema roditeljskih sastanaka, sudjelovanje u pripremama grupnih 

roditeljskih sastanaka i individualnih razgovora. 
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RAD S ODGOJITELJICAMA:  jačanje profesionalnih kompetencija odgojiteljica, , provedba 

stručnog usavršavanja u vrtiću, individualni rad s odgojiteljicama,  pripravnicima  i  

mentoricama.  

SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA: prema djelokrugu rada svake članice stručnog 

tima, posebice kod djece s PP i školskih obveznika, suradnja s Ministarstvom znanosti i 

obrazovanja, Gradskim uredom za obrazovanje i sl.  

PREZENTACIJA VRTIĆA I PROMICANJE STRUKE: provedba AI, pisanje stručnih 

članaka, radionice. 

 

Osobno stručno usavršavanje: ostvarivanje ishoda: Kroz raznovrsne oblike stručnog 

usavršavanja doći do više razine osobne i profesionalne kompetencije, unaprjeđivanje 

vještina izlaganja i prezentiranja. 

- Individualno stručno usavršavanje kroz praćenje stručne literature i periodike 

- Aktivno sudjelovanje u svim oblicima SU u vrtiću (sjednice Odgojiteljskih vijeća, 

sastanci za timsko planiranje i refleksiju, sastanci edukativne skupine „Dijete svijeta“) 

- Stručni posjet Montessori vrtićima, Italija, Brescia (6.-9.11.2019.) 

- Sudjelovanje na edukaciji Online upisi i Evidencija djece (24.-25.2.2020.) 

- Sudjelovanje u radu Sekcije predškolskih pedagoga Grada Zagreba 

Zbog epidemije COVID-19 nisu realizirani svi planirani oblici stručnog usavršavanja u vrtiću 

i izvan vrtića.  

 

 

 

 

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA 

Zbog epidemije COVID-19 nisu realizirani svi specifični ciljevi i zadaće  navedeni u 

Godišnjem planu i programu rada pedagoginje za pedagošku godinu 2019./2020. Stoga 

smatram kako je važno nastaviti provedbu aktivnosti unaprjeđivanja trajnih zadaća i 

osnaživanja refleksivnih umijeća odgojiteljica kroz usmjerenost na razvoj refleksivne prakse. 

Implementirajući Reggio pristup u našu svakodnevnu odgojno-obrazovnu praksu  uvelike 

ćemo pridonijeti boljem razumijevanju djeteta, istraživanju osobne odgojno-obrazovne prakse 

odgojiteljica i refleksiju o praksi, što će osnažiti naše vrtićke resurse refleksivnih praktičara. 
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9.3. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA PEDAGOGINJE  

NEVENKE VULETA 

 

U pedagoškoj godini 2019./2020.  pedagoginja Nevenka  Vuleta  godišnji plan i program rada  

do 13.ožujka 2020. realizirala je kroz ostvarivanje specifičnih zadaća i ciljeva koristeći se 

raznovrsnim strategijama djelovanja u odnosu na sve sudionike odgojno-obrazovnog rada i 

rada vrtića u cjelini. U periodu 13.ožujka 2020. do 11.svibnja 2020.  Bio je obustavljen rad 

vrtića te sam većinu svojih aktivnosti realizirala kroz rad na daljinu, a sadržajno je u najvećoj 

mjeri to bila komunikaciju s roditeljima putem telefona (  vezano za rad vrtića nakon odluke 

Vlade RH a vezano uz sprečavanje širenja  epidemije COVID-19).  Kada se rad vrtića u većoj 

mjeri normalizirao nastavila sam s realizacijom plana i programa rada pedagoginje u odnosu 

na sudionike odgojno-obrazovnog procesa. 

Zadaće  pedagoginje u odnosu na dijete: kroz konkretne aktivnosti u radu s djecom i za 

djecu doći do odgojno-obrazovnih ishoda: 

Ishodi za dijete/djecu: viša razina  djetetovih osobnih i socijalnih kompetencija: 

praktična znanja (skrb o sebi), komunikacijske vještine, razumijevanje svojih prava, 

obveza i odgovornosti, kao i prava, obveza i odgovornosti drugih (život u zajednici). 

Kroz svakodnevni  boravak u skupinama i sudjelovanjem u igri i aktivnostima djece otkrivala 

sam  djetetove   specifične sklonosti i interese, stilove učenja,  aktivnosti i interakcije kojima 

(nije) je sklono u svrhu pružanja stručne pomoći odgojiteljicama u planiranju primjerenih 

aktivnosti za individualni  rad s djecom. Podaci osobnog promatranja i zapažanja o djeci 

koristili su mi i u razmjeni informacija s roditeljima tijekom individualnih razgovora. 

Bila suigrač i moderator  u igri i aktivnostima djece, posebice  djece sa specifičnostima u 

ponašanju u svim skupinama. 

Vodila osobnu dokumentaciju o reakcijama djece na ponuđene poticaje u svrhu  izrade 

prijedloga za unapređivanje provedbe  pojedinih aktivnosti.  

Izradila nekoliko instrumentarija za praćenje i promatranje djeteta u skupini i iste proslijedila 

u skupine kako bi i odgojiteljice mogle primjenjivati u svrhu unaprjeđivanja rada. 

Jednom tjedno sam s ostalim članicama stručnog tima razmjenjivala informacije i zapažanja o 

djeci / djetetu i dogovarala  daljnje aktivnosti. 

Provodila konzultacije sa stručnjacima izvan vrtića  (Centar za socijalnu skrb, i dr.) u svrhu 

unaprjeđivanja suradnje s obitelji djeteta i vezano za izvješća o suradnji obitelji s dječjim 

vrtićem. 

  

Sudjelovanje u organizaciji radosnih doživljaja za djecu ( gostovanje kazališta, obilježavanje 

Fašnika, predlagala  aktivnosti za obilježavanje važnih datuma i događaja posebice za rad na 

projektima (Pčele, Naši znanstvenici, i sl.) u svrhu obogaćivanja odgojno-obrazovnog rada s 

djecom u skupini i na razini vrtića..  

U ovoj pedagoškoj godini u nekoliko situacija zbog događanja u obiteljskom okruženju 

djeteta, a ista se najčešće odnosila na razvod roditelja, smrt u obitelji,  zajedno s ostalim 

članicama stručnog tima i odgojiteljicama osmišljavala plan primjerene podrške djetetu i 

osnaživanje djeteta.  Kroz provedbu aktivnosti iz akcijskog plana zajedno s ostalim članicama 

stručnog tima pratila sam reakcije djece te u skladu s uočenim kroz individualni pristup 
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pružala osobnu podršku djetetu i odbitelji ali i s odgojiteljicama dogovarala smjernice za 

njihov primjeren pristup i postupke . 

Kroz primjenu individualnog pristupa s djecom s posebnim potrebama u razvoju i ponašanju 

provodila sam neposredni rad kako u skupini tako i individualno. Nizom konkretnih 

prijedloga i aktivnosti sudjelovala sam u obogaćivanju i unaprjeđivanju posebnih 

cjelodnevnih i kraćih programa,. 

Praćenje provedbe kurikuluma skupine i njegovog utjecaja na pojedino dijete (njegovim 

razvojnim potrebama i interesima) te zajednička refleksija s tandemima odgojiteljica i stručna 

pomoć u promišljanju  i osmišljavanju  novih strategija djelovanja. U ovoj pedagoškoj godini 

poseban izazov za mene su bile skupine u kojima su bila integrirana djeca koja su u godini 

pred polazak u školu a nisu u redovitom programu nego samo u Programu predškole. 

Sudjelovanje u vrjednovanju programa „Djeca u prirodi“ kojeg su zbog epidemije COVID-19 

realizirala samo djeca skupina Ptičice i Maslačci. Kontinuirano sam tijekom godine radila na 

utvrđivanju smjernica unaprjeđivanja obogaćivanje djetetova života u vrtiću poticanjem 

aktivnog sudjelovanja u provedbi  različitih kulturno-umjetničkih i društveno-zabavnih 

događanja ( kroz suradnju s :Hrvatskom glazbenom mladeži, Hrvatskim matematičkim 

društvom, Produkcija ''Z''  iz  Splita,  

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA 

Aktivno sudjelovanje u praćenju odgojno-obrazovnog rada kroz sve segmente osobito 

kreiranja prostorno-materijalnog, socijalnog i vremenskog konteksta, praćenje interakcijsko-

komunikacijskih odnosa  i općenito ozračja u kojem se provodi odgojno-obrazovni rad s 

djecom u skupinama omogućio mi je bolje upoznavanje s načinom kako djeca/dijete u 

pojedinoj dobi koriste raspoložive resurse i koliko su uvjeti primjereni pojedinom djetetu i 

skupini djece sličnih interesa.  

Svakodnevni boravak u skupini i osobne interakcije s djecom tijekom igre i aktivnosti 

omogućili su mi nova praktična iskustva vezana uz upoznavanje učenja djece predškolske 

dobi, što između ostalog podrazumijeva kako koriste pojedine materijale u koje interakcije 

stupaju, kako komuniciraju i sl. Boravak u skupinama dokumentirala sam kroz osobne 

bilješke, foto i video dokumentaciju i primjenu nekoliko protokola. Prikupljene podatke osim 

osobne analize koristila sam i za zajedničku analizu s tandemima odgojiteljica i članicama 

stručnog tima. Provedene analize imale su za svrhu osmišljavanje novih strategija  

unaprjeđivanja odgojno-obrazovnog rada posebice uloge odraslih u igri i aktivnostima djece. 

Izrada novih instrumentarija u svrhu kvalitetnijeg dokumentiranja uočenih situacija, više 

zajedničkih analiza uočenog s članicama stručnog tima i tandemima odgojiteljica , kvalitetnije 

korištenje vremena tijekom boravka u skupinama osobno će mi koristiti za  kvalitetnije 

planiranje i provedbu rada u odnosu na djecu.I nadalje će mi biti izazov djeca sa 

specifičnostima u ponašanju te djeca rane dobi posebice utjecaj rada s roditeljima na podršku 

razvoju i učenju djece rane dobi. 
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Zadaće pedagoginje u odnosu na odgojiteljice 

Ishodi za odgojitelje: viša razina osobnih i profesionalnih kompetencija: znanja (uvid i 

samouvid, znanja o drugačijim obrascima ponašanja djece, praktična znanja u radu s 

djecom s PP), viša razina komunikacijskih vještina, osjetljivost za potrebe drugih, djece 

s PP i njihovih obitelji. 

Do navedenih ishoda nastojala sam doći kroz: 

AKTIVNOSTI UVIDA: Cjelodnevni i kraći  pedagoško-instruktivni uvidi u rad odgojiteljica 

realizirani su do prosinca 2019. u  svim skupinama  koje  sam   na temelju dogovora s 

članicama stručnog tima planirala za unaprjeđivanje u ovoj pedagoškoj godini.   Provedeni 

uvidi omogućili su  snimanje razine kvalitete odgojno-obrazovne prakse te kroz 

samorefleksiju i refleksiju utvrđivanje smjernica unapređivanja pojedinih segmenata ili 

odgojno-obrazovne prakse u cjelini posebice kod novih odgojiteljica. 

AKTIVNOSTI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA: stručna podrška i pomoć u definiranju 

razvojnih prioriteta za dob, individualizaciji pristupa, suradnji s obitelji djeteta (roditeljski 

sastanci; posjeti roditelja odgojnoj skupini s ciljem bolje informiranosti o specifičnostima 

kurikuluma odgojne skupine, kutići za roditelje, podrška roditeljima, timski razgovori s 

roditeljima i sl.), pomoć u optimalizaciji kreiranja optimalnog razvojnog ozračja.  

Osnaživanje odgojitelja za samorefleksiju vlastitog djelovanja i samovrednovanje postignuća. 

Sudjelovanje u programiranju projekata odgojnih skupina.  

AKTIVNOSTI PROVEDBE: promatranje djece u igri i aktivnostima u SDB, promatranje 

djece   tijekom boravka na zraku u svrhu unaprjeđivanja provedbe istih. 

Zajedničku refleksiju odgojiteljica i članica stručnog tima u svrhu dogovaranja  smjernica za 

unaprjeđivanje trajnih zadaća u svim skupinama.   

AKTIVNOSTI ANALIZE: analiza prema dokumentaciji pedagoškog procesa, razvojnih lista 

za dijete, protokola praćenja postignuća djece). Zajedničku analizu  i pronalaženje 

djelotvornijih i učinkovitijih načina dokumentiranja. Brifinzi s tandemima odgojiteljica: 

Nakon sjednice Odgojiteljskog vijeća na kojoj smo napravili cjelokupnu analizu provedbe 

trajnih zadaća u svim skupinama planirano je da ćemo održati brifing s tandemima te za svaki 

tandem pripremljen je pismeni naputak u svrhu unapređivanja provedbe trajnih zadaća. Zbog 

epidemije COVID -19  brifinzi nisu realizirani.  

Radni dogovori  s odgojiteljicama  s ciljem zajedničkog dogovora provedbe aktivnosti iz 

kalendara poslova. Sastanci za timsku refleksiju  sa  svim  odgojiteljicama  jutarnje smjene  

a teme sastanaka utvrđivane su prema prioritetima uočenim praćenjem odgojno-obrazovnog 

procesa. Individualne i grupne konzultacije glede pojedinih problemskih situacija, najčešće 

su bile na moju  inicijativu, vrlo rijetko na inicijativu odgojiteljica. 

AKTIVNOSTI UNAPRJEĐIVANJA: izgrađivanje  kvalitetnog razvojnog ozračja i uzajamno 

razumijevajuće komunikacije, posebice za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 

(djeca s teškoćama u razvoju i darovita djeca). Na temelju praćenja primjene strategija 
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poučavanja te kroz provedbu PIU-a sa svakom odgojiteljicom su dogovarane smjernice 

unapređivanja te rokovi provedbe u praksi te ponovna zajednička analiza.  

 

AKTIVNOSTI VREDNOVANJA: Praćenje i vrednovanje programa realiziralo se još i  

kroz boravak u skupinama, najčešće  u periodu od  8.30 sati do ručka, ali povremeno u 

vrijeme popodnevnog odmora.  

 

Praćenje i vrednovanje procesa, posebice provedbe trajnih zadaća  u skupinama  realiziralo se 

kroz : 

 Promatranje djece u igri i aktivnostima u SDB   

 Promatranje djece u igri i aktivnostima  tijekom boravka na zraku u svrhu 

unaprjeđivanja provedbe istih. 

 Zajedničku refleksiju odgojiteljica i članica stručnog tima u svrhu dogovaranja  

smjernica za unaprjeđivanje pojedinih elemenata procesa – tijekom proteklog 

tromjesečja na sastancima za planiranje i radnim dogovorima  ( bilješke istih u 

bilježnici zapisnika.)  

 Zajedničku analizu  i pronalaženje djelotvornijih i učinkovitijih načina dokumentiranja 

odgojno-obrazovnog procesa.  

Stručnu pomoć odgojiteljicama u skupinama s djecom u godini pred polazak u školu  kako bi 

provedba programa predškole bila što kvalitetnija. 

Ostale aktivnosti pedagoginje sa svrhom unapređivanja odgojno-obrazovne prakse: 

 Stručna pomoć u izradi instrumentarija za kvalitetno praćenje projekata i sklopova 

aktivnosti  

 Upućivanje na pedagoške postupke koji će pomoći u individualiziranju programa za 

dijete  

 Timski rad na procjeni  kvalitete pojedinih sadržaja i aktivnosti (primjerenost dječjim 

razvojnim i aktualnim potrebama i interesima)  

 Analiza foto i video zapisa, dječji iskaza i likovnih uradaka u svrhu primjene u 

planiranju odgojno-obrazovnog rada s djecom  

 Svakodnevno dokumentiranje obavljenih poslova 

 Ostali poslovi prema aktualnim događanjima 

 

AKTIVNOSTI PROMICANJA DJELATNOSTI: pomoć pri prikazu pedagoške prakse na 

stručnim skupovima i kroz razmjenu iskustava  

 

AKTIVNOSTI STRUČNOG I PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA ODGOJITELJA: 

pripreme, izvedbe i dokumentiranje različitih oblika usavršavanja (radionice, rad na tekstu, 

izlaganja, prikazi dobre prakse) 
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Stručno usavršavanje unutar vrtića : 

 Priprema i provedba sastanaka za timsku refleksiju i planiranje 

 Moderator edukativne skupine „Ogledalo naših odgovornosti“ koja je kroz svoje 

sastanke prorađivala tematiku vezanu za vrijednosti odgovornost i identitet 

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA  

 

Osvrt na realizirane aktivnosti u radu s odgojiteljicama tijekom pedagoške godine 2019./2020. 

potkrepljen pokazateljima za sve provedene aktivnosti ukazuju na potrebu daljnjeg rada na 

osmišljavanju novih učinkovitijih strategija rada s odgojiteljima. Pozitivne povratne 

informacije odgojiteljica nakon provedbe nekih od oblika rada (zajedničke refleksije, 

individualne konzultacije, brifinzi s tandemima odgojiteljica, rad edukativnih skupina kojima 

sam bila moderator) jedan su od kriterija za planiranje aktivnosti u slijedećoj pedagoškoj 

godini. 

U radu s odgojiteljicama najviše poteškoća sam imala s odgojiteljicama koje nemaju dovoljno 

znanja i vještina potrebnih za kvalitetnu refleksiju i samorefleksiju, posebno za procjenu svoje 

uloge u igri i aktivnostima djece, te kvalitetnoj pripremi i provedbi aktivnosti. Iako smo kroz 

raznovrsne oblike rada s odgojiteljicama nastojali unapređivati upravo te vještine i poticali na 

korištenje raspoloživih resursa, s  nekoliko odgojiteljica potrebno je nastaviti rad na 

unapređivanju kroz individualne konzultacije i poticanje na korištenje sustručnjačke pomoći i 

stručne literature. Najčešće  te iste odgojiteljice imaju  poteškoće  vezane uz  razumijevanje 

razvojnih mogućnosti djece/ djeteta i stvaranje primjerenih uvjeta za razvoj svih potencijala 

djeteta/djece svoje skupine. Aktivno uključivanje odgojitelja u proces izrade indikatora i 

praćenje njihove primjene u unaprjeđivanju odgojno obrazovne prakse ima višestruku korist 

kako za odgojiteljice tako i za članice stručnog tima. Pozitivne promjene mogu se ostvarit 

samo ako se  svi sudionici aktivno uključe u sve segmente promjena. 

 

Zadaća pedagoginje u odnosu na roditelje i društvenu sredinu-   ishodi kvalitetne 

suradnje s  roditeljima : Informiran i uvažen, pedagoški kompetentan  roditelj.   

Kao članica stručnog tima sudjelovala sam u pružanju podrške roditeljima u prevladavanju 

kriza, razvoju pozitivnih roditeljskih vještina, stručnoj pomoći roditeljima u rješavanju 

specifičnih teškoća vezanih za razvoj predškolskog djeteta: 

AKTIVNOSTI UVIDA I ANALIZE SURADNJE: analiza dinamike i sadržaja suradnje s 

roditeljima i lokalnom zajednicom ( uvid u sudjelovanje roditelja u raznovrsnim oblicima 

suradnje s vrtićem, analiza dokumentacije vezane uz suradnju s roditeljima na nivou skupina i 

vrtića u cjelini, osvrti nakon provedbe PIU-a i dr.) 

AKTIVNOSTI  PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA: sudjelovanje u pisanju GPP-a 

suradnje s lokalnom zajednicom, definiranje sadržaja i kalendara suradnje prema sudionicima 

kulturno-umjetnički sadržaji, odgojno-zdravstveni programi, priprema za školu, suradnja s 

roditeljima i odgojiteljima, predstavnicima lokalne zajednice (prezentacija dobre prakse u 

institucijama lokalne zajednice). 

AKTIVNOSTI PROVEDBE: Aktivno  sudjelovanje u  individualnim razgovorima  s 

roditeljima djece, posebice u nekim specifičnom situacijama,  stručna pomoć odgojiteljicama 
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u pripremi za individualne razgovore s roditeljima. Stručna  pomoć odgojiteljicama u pripremi 

komunikacijskih roditeljskih sastanaka.  

Komunikacijski roditeljski sastanci u pedagoškoj godini 2019./2020. planirala i provela:  

  '' Zašto je važno djetetu postaviti granice''  

 '' Uloga roditelja u pripremi djeteta za školu'' ( roditelji skupine Bumbari i 

programa predškole ) 

 Planirane radionice za očeve nisu realizirane zbog epidemije COVID-19 

AKTIVNOSTI VREDNOVANJA I UNAPRJEĐIVANJA:  prilagodba vrtićkih resursa i 

uvjeta za dijete i grupu djece.Na sastancima za timsku refleksiju koordinirala sama rad na 

vrednovanju raznovrsnih segmenata odgojno-obrazovnog rada.Na temelju te analize 

dogovarali smo smjernice unaprjeđivanja kako za trajne zadaće tako i za ostale segmente 

rada. 

 

ZAKLJUČAK: planirani sadržaji i aktivnosti koje se odnose na suradnju s roditeljima i 

društvenom sredinom u većini su realizirani do perioda ožujak 2020. Nakon toga ponovnim 

početkom rada vrtića od 11. svibnja 2020. komunikacija s roditeljima bila je uglavnom kroz 

individualne oblike na zahtjev roditelja pri čemu se više koristila komunikacija putem 

telefona.  Kako  je rad s roditeljima i nadalje moj profesionalni izazov u  slijedećoj 

pedagoškoj godini nastavit ću s aktivnostima analize i vrednovanja sa svrhom daljnjeg 

unapređivanja rada s roditeljima . 

 

Zadaće u odnosu na stručni tim  doći do ishoda:Viša razina vještina grupnog i timskog 

rada na zajedničkim poslovima i projektima 

Usmjerenost na osiguranje visoke razine kvalitete odgojno-obrazovne prakse i kurikuluma 

vrtića: kroz sudjelovanje u formiranje odgojnih skupina, analizi dokumentacije  djece s PP, 

TUR i darovite djece,  te zajedno s ostalim članicama stručnog tima predlagati roditeljima što 

bi  konkretno bilo  poželjno  činiti (kako poticati razvoj i učenje)  

PISANJE IZVJEŠĆA GPP-a: pisanje Izvješća, timsko izvješćivanje, prezentiranje Izvješća na 

sjednici OV. 

PISANJE GPP-a: pisanje GPP-a, Kurikuluma vrtića, timsko planiranje i programiranje, 

prezentiranje GPP-a na sjednici OV. 

PRAĆENJE PRILAGODBE: praćenje ponašanja djece i pojedinog djeteta, analiza zabilješki 

odgojitelja u pedagoškoj dokumentaciji, timska analiza protokola za praćenje prilagodbe te 

smjernice daljnjeg unaprjeđivanja. 

RAD S DJECOM S PP-TUR:  sudjelovanje u praćenju reakcija , razmjena informacija s 

drugim članicama stručnog tima, zajednička analiza  dokumentacije o djetetu, pisanje 

mišljenja, povratna informacija odgojiteljima i roditeljima, sudjelovanje u pisanju IOOP-a, 

podrška odgojiteljima i pomagačima, analiza stanja. 

RAD S RODITELJIMA: priprema roditeljskih sastanaka, sudjelovanje u pripremama grupnih 

roditeljskih sastanaka i individualnih razgovora. 
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RAD S ODGOJITELJIMA: jačanje profesionalnih kompetencija odgojitelja, provedba 

stručnog usavršavanja u vrtiću, individualni rad s odgojiteljima pripravnicima, mentorima i 

savjetnicima. 

SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA: prema djelokrugu rada svake članice stručnog 

tima, posebice kod djece s PP i školskih obveznika, suradnja s MZOS-om, GUOS-om i dr. 

PREZENTACIJA VRTIĆA I PROMICANJE STRUKE: provedba AI, pisanje stručnih 

članaka, radionice. 

Osobno stručno usavršavanje 

Kroz raznovrsne oblike stručnog usavršavanja doći do: 

više razine osobne i profesionalne kompetencije, unaprjeđivanje vještina izlaganja i 

prezentiranja. 

- Individualno stručno usavršavanje kroz praćenje stručne literature i periodike 

- Aktivno sudjelovanje u svim oblicima SU u vrtiću (sjednice odgojiteljskih viječa, 

sastanci za timsko planiranje i refleksiju, sastanci edukativne skupine „Ogledalo naših 

odgovornosti“ 

- Sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji AZOO 

Planirani oblici stručnog usavršavanja u vrtiću i izvan vrtića nisu realizirani zbog epidemije 

COVID-19 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Godišnji plan i program pedagoginje za pedagošku godinu 2019./2020 nije u potpunosti 

realiziran zbog epidemije COVID-19 . Smatram da uz manje korekcije istog i usklađivanje sa 

potrebama vrtića i okruženja u kojem vrtić djeluje trebam nastaviti s većinom aktivnosti jer 

samo u kontinuitetu i s kritičkim osvrtom na realiziranog mogu kvalitetno raditi na 

unaprjeđivanju rada vrtića u cjelini ali i na svom osobnom profesionalnom rastu i razvoju. 

Moj najveći izazov je rad s roditeljima i nadalje se želim profilirati u toj ulozi kao 

kompetentnog stručnjaka za to područje. Smatram da time dajem i svoj doprinos radu s 

djecom pogotovo djecom rane dobi koja svoje potrebe  i interese ne mogu verbalizirati a 

upravo svi mi odrasli možemo zajedno učiniti puno za dobrobit djece. 
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9.4. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA PSIHOLOGINJE 

RADMILE BASTA 
 

Najbitnije ostvarene zadaće i djelatnosti iz Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 

godinu 2019./2020. u odnosu na: 

 

DIJETE 

 

Početkom, ali i tijekom pedagoške godine pratila sam prilagodbu novoupisane djece i 

pružala podršku odgojiteljima i roditeljima u prevladavanju tog izazovnog perioda za sve 

sudionike. S osobitom pozornošću i pažnjom smo planirali polazak u vrtić i prilagodbu za 

djecu s posebnim potrebama kako bi se što lakše uklopili u društvo vršnjaka.  

Tijekom godine u suradnji s odgojiteljicama utvrđivala sam i pratila razvojni status 

(motorički, spoznajni, govorni i socio-emocionalni razvoj) sve djece u vrtiću praćenjem skala 

procjena razvoja (koje su odgojitelji dobili u studenom 2019.), praćenjem reakcija i 

interakcija djece u odgojnim skupinama te razmjenom informacija s odgojiteljima i 

roditeljima. Nakon  procjene i provedene analize razvojnih lista dobiveni su razvojni profili 

svih skupina, odgojitelji su dobili povratne informacije i konkretne smjernice za rad na razini 

cijele skupine, manje grupe i pojedinog djeteta. Analize su pokazale koja djeca trebaju 

dodatne poticaje u pojedinim razvojnim područjima, koje razvojne zadaće treba poticati na 

razini cijele skupine kao i koja su razvojno napredna djeca po pojedinim razvojnim 

područjima.  

      Otkrivanje djece s posebnim potrebama provođeno je timskim radom odgojitelja, 

psihologinje, logopedinje, edukacijske rehabilitatorice, zdravstvene voditeljice i pedagoginja 

uz aktivno uključivanje roditelja. Sa odgojiteljicama i roditeljima smo dogovarali smjernice  

za zajedničko usklađeno djelovanje u zadovoljavanju djetetovih potreba polazeći od njegovih 

jakih strana i interesa. Prema timskoj procjeni upućivali smo roditelje u vanjske institucije za 

što precizniju dijagnostiku i dobivanje dodatne stručne podrške ili uključivanje u vanjski 

tretman. 

Krajem 2019. i početkom 2020. (a po potrebi i kasnije) provodila sam psihologijska 

ispitivanja spremnosti djece školskih obveznika za osnovnu školu psihologijskim testovima 

(RPM, Gooudenough, LB-R) te individualnim razgovorom s djetetom. Od ukupno 78 

školskih obveznika procjenom spremnosti za školu obuhvaćeno je njih 63, dakle preko 80%. 

U sklopu testiranja provodila sam i opća ispitivanja spremnosti za školu (glasovna analiza i 

sinteza, usvojenost prostorne i vremenske orijentacije, predmatematičke vještine i sl.). 

Testirana su i djeca koja nisu školski obveznici, ali su roditelji izrazili želju za prijevremenim 

upisom djeteta u školu. 

 Predložili smo 3 odgode upisa u školu (uglavnom zbog emocionalne nezrelosti), a za 

2 djece preporučen je prijevremeni upis. 

 Nakon provedenih provjera provodila sam individualne savjetodavne razgovore s 

roditeljima kod čije djece su prilikom testiranja uočene određene poteškoće (većinom na 

području grafomotorike ili pažnje). Svi roditelji su imali mogućnost doći na razgovor s 

psihologinjom i dobiti uvid u postignuće svoga djeteta na procjeni spremnosti za školu, te 

dobiti smjernice kako dodatno pripremiti svoje dijete za školu. Tijekom provođenja provjere 
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spremnosti za školu 6 djece je identificirano kao potencijalno darovite. O dobivenim 

podacima provedenog testiranja dana je povratna informacija odgojiteljima  i roditeljima te  

smjernice za rad s pojedinim djetetom u skupini i kod kuće.  

Ove godine je postupak predavanja zahtjeva za upis u vrtić provođen online (lipanj 

2020.) zbog specifične epidemiološke situacije u kojoj se nalazimo i živimo. Iz istog razloga 

nisu provođeni upisni intervjui osim za nekolicinu djece s teškoćama u razvoju. U suradnji s 

pedagoginjama sam pripremila pisani materijal za roditelje kako bismo ih donekle pripremili 

za dolazak u vrtić i dali im smjernice za pripremu i sebe i svoje djece. Daljnje korake ćemo 

planirati u skladu sa smjernicama HZJZ. 

U svrhu praćenja i unaprjeđivanja perioda prilagodbe djece aktivno sam sudjelovala u 

pripremi odgojitelja i roditelja, pomagala u olakšavanju djetetovih teškoća koje se javljaju u 

ovom periodu, pratila i procjenjivala postignuća i promišljala postupke za unaprjeđenje 

prilagodbe u novoj pedagoškoj godini. I roditeljima je svakako potrebna priprema za polazak 

njihovog djeteta u vrtić i u tu svrhu nam se pokazao jako dobrim roditeljski sastanak na 

samom početku perioda prilagodbe gdje roditelji neposredno dobivaju detaljne informacije i 

smjernice i puno aktivnije sudjeluju u cjelokupnom procesu. 

Sistematski sam pratila razvoj djece u skupinama, izrađivala razvojne profile skupina,  

za djecu sa posebnim potrebama sam, u suradnji sa članicama stručnog tima, odgojiteljima i 

roditeljima, sudjelovala u izradi i provedbi individualiziranih planova rada. 

         Pratila sam tijek razvoja djece koja imaju individualni dosjee te djecu za koju smo 

tijekom godine primjetili određene posebne potrebe (problemi u ponašanju, emocionalne 

poteškoće, poteškoće s prehranom ...) te u suradnji s članicama stručnog tima, odgojiteljima i 

roditeljima promišljala najbolje načine podrške. 

       Rad s djecom s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju odvijao se na sljedeće 

načine: 

 boravkom u skupini i praćenjem djetetovih akcija i reakcija na ponuđene sadržaje, te 

interakcije s djecom i odgojiteljima, istraživanjem djetetovih jakih strana i interesa 

 vođenjem individualnog dosjea o djeci s posebnim potrebama (prolaznim ili trajnim) 

 savjetodavnim radom s roditeljima djece koja imaju posebne potrebe, te, prema 

potrebi upućivanjem roditelja i djece u vanjske institucije na dodatnu dijagnostiku i 

eventualno uključivanje u vanjski tretman (Klaićeva bolnica, Poliklinika za zaštitu 

djece grada Zagreba, SUVAG, Kabinet za ranu dijegnostiku u sklopu ERF-a  i dr.) 

 neposrednim radom s djetetom individualno i u skupini 

 radom odgojitelja s djecom u odgojnoj skupini, koji uključuje individualizirani pristup 

i individualni rad s djetetom u skladu sa smjernicama dogovorenim u suradnji sa 

članicama stručnog tima. Posebnu podršku su trebali treći odgojitelji za djecu s 

teškoćama u razvoju kojima sam, u suradnji s ostalim članicama stručnog tima, 

pružala podršku u provedbi zadaća za dijete iz individualiziranog programa,  prilikom 

uključivanja djeteta u aktivnosti skupine i u suradnji sa roditeljima djeteta. 
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ODGOJITELJE: 

 

Odgojiteljima je pružena pomoć u planiranju odgojno-obrazovnog rada kroz konzultacije - 

savjete i prijedloge za rad s djecom s posebnim potrebama, zajedničku analizu razvojnog 

statusa skupine, davanje povratnih informacija kod ispitivanja spremnosti djece za školu i 

uputa za daljnji individualni rad s djetetom u odgojnoj skupini. Također, pružena im je pomoć 

i podrška na području suradnje s roditeljima. Kroz individualne konzultacije prorađivale smo 

razvojne liste za različite dobne skupine kako bi razjasnili eventualne nejasnoće i ujednačile 

kriterije i načine procjene. Također smo kroz individualne konzultacije prorađivale i osjetljivu 

problematiku individualnih razgovora s roditeljima koje i dalje trebamo unaprjeđivati i 

poticati dio roditelja na bolji odaziv. 

Tijekom godine sam sa članicama stručnog tima sudjelovala u provođenju pedagoško-

instruktivnih uvida u rad tijekom kojih sam procjenjivala kvalitetu međusobne interakcije i 

komunikacije djece, interakciju i komunikaciju odgojitelja s djecom, reakcije djece na 

ponuđene poticaje i aktivnosti, pratila ponašanja i reakcije djece s posebnim potrebama, te 

opće socio-emocionalno ozračje u skupini. Poseban naglasak sam stavljala na osmišljavanje i 

planiranje aktivnosti za djecu sa specifičnostima u razvoju koje su u skladu s njihovim jakima 

stranama i interesima. Također sam analizirala broj provedenih individualnih razgovora s 

roditeljima i njihov sadržaj. Pružala sam podršku kod odabira tema za roditeljske sastanke, u 

njihovoj pripremi i provedbi. Na osnovu prikupljenih informacija odgojiteljima sam davala 

smjernice za daljnji rad, te kontinuirano pratila njihovu primjenu. 

Tijekom siječnja i veljače 2020. sam, u suradnji s ostalim članicama stručnog tima, 

pratila različite segmente rada u skupinama: provedbu jutarnjih aktivnosti, boravak na zraku, 

popodnevni rad. Na osnovu praćenja davali smo povratne informacije odgojiteljicama i 

smjernice za eventualno unaprjeđivanje pojedinih segmenata. 

 

 

 

RODITELJE: 

      

Početkom pedagoške godine održani su roditeljski sastanci sa roditeljima novoupisane 

djece kako bi ih upoznali sa načinom rada vrtića i sa procesom prilagodbe. 

U suradnji sa stručnim timom sudjelovala sam u pripremi i realizaciji roditeljskih 

sastanaka za roditelje djece školskih obveznika. 

Održala sam nekoliko roditeljskih sastanaka u jasličkim i vrtićkim skupinama na temu 

postavljanja granica u odgoju, regulacije i samoregulacije djetetovog ponašanja. 

Obavljala sam individualne savjetodavne razgovore s roditeljima djece školskih obveznika 

kod kojih su prilikom testiranja uočene određene poteškoće ili izuzetno dobri rezultati, te s 

roditeljima koji su tražili savjet u rješavanju različitih odgojnih izazova kod djece.      

Najčešća problematika zbog koje su mi se roditelji obraćali bila je: nedoumice u vezi 

spremnosti za polazak u školu (odgoda ili prijevremeni upis), primjerena priprema djece za 

polazak u školu, potencijalna darovitost, poteškoće prilagodbe, postavljanje granica u odgoju, 

razvod roditelja,  primjereni odgojni postupci, problemi u ponašanju, problemi sa prehranom 

(odbijanje, izbirljivost), strahovi, enureza, enkopreza itd. 
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SURADNJA S DRUŠTVENOM SREDINOM I STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

Ovisno o težini i kombinaciji poteškoća u razvoju koje ima dijete, dijete i roditelj su 

upućivani na obradu i tretman u vanjske specijalizirane institucije. S tim u svezi uspostavljena 

je suradnja sa sljedećim stručnim organizacijama: 

            - Hrvatsko psihološko društvo 

            - Hrvatska psihološka komora 

            - Sekcija za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi 

- Osnovna škola "Retkovec" 

- Osnovna škola "Vukomerec" 

- Klinika za dječje bolesti Klaićeva  

- Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba 

- Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet; Kabinet za ranu dijagnostiku 

- SUVAG 

 - Centar za socijalnu skrb Dubrava 

- Centar za socijalnu skrb Pešćenica 

Kontinuirano se stručno usavršavam putem: 

- praćenja aktualne stručne literature 

- sudjelovanja na sastancima Sekcije za razvojnu psihologiju rane i predškolske dobi  

            - sudjelovanja na sastancima i edukacijama Hrvatskog psihološkog društva  

            - sudjelovanja na sastancima Hrvatske psihološke komore 

            - sudjelovanje na seminarima u organizaciji Agencije za odgoj i     

              obrazovanje  

                                                                                                                             

        

 

 

PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE, PRAĆENJE, PROCJENJIVANJE, 

DOKUMENTIRANJE 

 

U dječjem vrtiću ''Jabuka'' radila sam na realizaciji postavljenih zadaća stručnog 

suradnika psihologa u skladu s Godišnjim planom i programom rada dječjeg vrtića ''Jabuka'' 

za 2019./2020. godinu.  

Također sam u suradnji sa stručnim timom sudjelovala u izradi polugodišnje i godišnje 

evaluacije rada vrtića. 

Tijekom godine vodila sam evidenciju o dnevnoj realizaciji planiranog programa rada 

stručnog suradnika psihologa i sudjelovala u izradi različitih instrumenata za praćenje i 

procjenjivanje razvoja djece, te praćenje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa. 

Sudjelovala sam u suradnji sa stručnim timom u izradi Godišnjeg izvješća rada vrtića. 
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ZAKLJUČAK 

 

  Unaprjeđivanje procesa praćenja i procjenjivanja razvoja djece kroz razvojne liste i 

druge instrumente praćenja i procjenjivanja je trajna zadaća. Važno je i dalje poticati 

objektivnost u procjenjivanju razvojnih potreba djece, ali i vlastitog rada odgojitelja kako bi 

se izbjegle nejasnoće, precjenjivanja i podcjenjivanja. Kroz cijeli proces potrebno je i 

osvještavati utjecaj vlastitih stavova na sve sudionike. 

I nadalje je potreban intenzivan rad u savjetovalištu za roditelje tj. pomoć i podrška pri 

rješavanju različitih nedoumica u odgoju djeteta kao i pri suočavanju sa različitim posebnim 

potrebama djeteta i zajedničkom iznalaženju najboljeg načina podrške. Ova pedagoška godina 

bila je obilježena i velikom fluktuacijom u broju djece; tijekom cijele godine imali smo ispise 

(uglavnom vrtićke djece) i upise nove djece (uglavnom jasličke dobi), tako da možemo reći da 

je u pojedinim skupinama prilagodba trajala tijekom cijele pedagoške godine što je dodatni 

izazov za odgojiteljice i stručni tim.  

Specifičnost ove pedagoške godine bio je i prekid redovnog rada vrtića zbog 

pandemije koronavirusa za vrijeme kojeg nas je zadesio i potres. Rezultati velikog 

psihološkog istraživanja profesorica i asistentica Odsjeka za psihologiju FFZG-a i 

Zdravstvenog veleučilišta ukazali su na značajan pad psihičkog zdravlja građana u vrijeme 

krize uslijed pandemije koronavirusa i potresa, a upravo je briga o psihičkom zdravlju 

prepoznata kao nužnost koja se treba sustavno primjenjivati na svim razinama funkcioniranja 

društva. Roditeljstvo je sigurno teže u ovim kriznim vremenima, pa će roditelji trebati našu 

dodatnu stručnu pomoć i podršku. Djeca trebaju u nama odraslima oslonac, sigurnost, 

podršku, priliku za izražavanje osjećaja, za proradu doživljaja, te nadvladavanje mogućih 

teških emocija i jačanje psihološke otpornosti. Prihvaćanje trenutne krizne situacije može nam 

biti poticaj za razvoj naših pozitivnih osobina i snaga, promjenu slike o sebi, unaprjeđivanje 

odnosa s ljudima koje volimo, promjenu životnih prioriteta, može pružiti priliku svakome od 

nas pojedinačno i našem društvu u cjelini da iz trenutačne krizne situacije izađemo kao bolji i 

kvalitetniji ljudi i bolja i solidarnija zajednica. 
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9.5.  IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA ZDRAVSTVENE 

VODITELJICE ANE LUKIĆ 

 

Tijekom pedagoške godine 2019/2020. radila sam na unapređenju postupaka i aktivnosti 

usmjerenih na zaštitu zdravlja djece, brige za vlastito zdravlje i ekološku osviještenost. 

Unaprjeđivala sam rad na zadovoljavanju posebnih potreba u prehrani u okviru programa 

skrbi za djecu s alergijama i intolerancijom na hranu. Vezano za postavljene ciljeve stvoreni 

su uvjeti koji su osigurali sigurnost i zaštitu zdravlja za djecu polaznike vrtića. 

Za realizaciju postavljenih zadaća bilo je važno planiranje i ostvarenje suradničkih odnosa 

usmjerenih na djelovanje utemeljeno na znanju i vještinama s ciljem kvalitetnog 

zadovoljavanja posebnih prehrambenih potreba djece prema pisanoj uputi nadležnog liječnika 

i propisanoj dijeti za pojedino dijete. Zbog pojave epidemije i pandemije uzrokovane COVID-

19 virusom krajem veljače počela sam provoditi pojačane higijeske mjere s ciljem 

preventivnog djelovanja. Postupke i aktivnosti provodila sam prema uputama ZZJZ, 

Ministarstva zdravstva, Ministarstva obrazovanja i nacionalnog stožera. Navedene zadaće 

provođene su kroz postavljene strategije djelovanja u okviru Godišnjeg plana i programa 

odgojno-obrazovnog rada za pedagošku godinu 2019/2020. Programa mjera zdravstvene 

zaštite djece, higijene i prehrane djece u dječjim vrtićima i kurikulumom vrtića. 

U suradnji sa stručnim suradnicama sudjelovala sam u praćenju konzumacije obroka, boravka 

na zraku, dnevnog odmora i provedbe popodnevnog rada. 

Radila sam na unapređenju postupaka i aktivnosti koje su doprinosile zaštiti zdravlja djece i 

brige za vlastito zdravlje. 

Obradila sam podatke iz zdravstvene dokumentacije za pojedino dijete iz odgojne skupine 

koje je trebalo posebnu zdravstvenu skrb. 

Upoznala sve sudionike sa relevantnim podacima bitnim za osiguranje potrebnih uvjeta koji 

su omogućili optimalan rast i razvoj svakog djeteta a odnose se na: osiguranje propisane 

prehrane, higijenskih i zdravstvenih postupaka, zdravstvene njege djeteta. 

Provedbom zdravstvenog odgoja te osiguranje organizacijsko - tehničkih uvjeta osigurala sam 

potrebne uvjete za zaštitu zdravlja djece. 

Provodila sam individualne razgovore s roditeljima djece koja imaju alergiju na hranu, 

febrilne konvulzije, bronhitis, dermatitis i ostale zdravstvene probleme. 

Provodila stalni dnevni nadzor nad higijensko-sanitarnim uvjetima u svim segmentima rada. 

Program Mjera zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima 

realiziran je kroz rad sa svim sudionicima u procesu rada. 
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A) u odnosu na dijete  

-obradila zdrvstvenu dokumentaciju - utvrdila potrebu za posebnom prehranom, potrebu za 

primjenom lijekova u vrtiću (mikroklizme, epipen junior,ventolin i ostalo) 

-pratila i evidentirala podatke o provedenom cijepljenju, bolestima djece i povredama 

-pružala prvu pomoć kod akutnih bolesti i povreda, utvrđivala prisutnost ušljivosti i ostalih 

bolesti koje uzrokuju paraziti i nametnici 

-organizirala i sudjelovala u provedbi stomatološkog pregleda za djecu u 14 vrtičkih skupina 

-provela antropometrijska mjerenja i obradila podatke za provedena mjerenja 

-provela edukaciju djece o pravilnom pranju ruku i zuba, korištenju maramica 

-organizirala i sudjelovala kod uzimanja briseva pri pojavi streptokoknih infekcija 

-davala lijekove kod povišene temperature, uboda ili ugriza insekata 

-pripremila i obradila podatake za boravak djece van vrtića (G.M.) 

-pratila sam primjenu individualnog procesa zdravstvene njege i rješavala aktualne i posebne 

probleme kod djeteta 

-sudjelovala sam u izradi specifikacije brojeva za nabavku dječjih papuča i provela podijelu 

istih u odgojne skupine 

B) u odnosu na odgojiteljice 

-upućivala sam odgojiteljice u postupke i način prehrane djece s alegijama na hranu 

-educirala o načinu primjene lijeka epipen junior u slučaju alergijske reakcije na hranu 

-informirala i educirala odgojiteljice o simptomima febrilnih konvulzija i načinu pružanja 

prve pomoći te primjeni mikroklizme 

-suradnju sam ostvarivala kod provedbe kontrole cijepljenosti i antropometrijkih mjerenja, 

praćenju pobola i epidemioloških indikacija  

-pružala pomoć na zbrinjavanju akutno bolesne djece, djece s povredama, postupci pri 

ubodima, ugrizima i pojavi krpelja, pomoć u izradi zapisnika i informiranju roditelja 

-provela edukaciju o pravilnim postupcima pranja ruku, zuba, prepoznavanju ušljivosti, 

crijevnih nametnika, postupci kod jakih vrućina i niskih temperatura 

-pratila i upućivala na kvalitetno provođenje procesa obroka, boravka na zraku, dnevnog 

odmora i poslijepodnevnogo rada 

-upućivala u pravilne postupke njege djeteta prema spolu i dobi - zadovoljavanje higijeskih 

kriterija 
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-organizirala i upućivala odgojiteljice na sanitarne preglede 

-izradila specifikaciju za radnu obuću i odjeću i provela podjelu istih 

-pružala prvu pomoć po potrebi zaposlenika u slučaju bolesti i povreda 

-pripremila odgojiteljica za provedbu stomatološkog pregleda djece 

-pripremila i podijelila edukativne letke o Ambliopiji 

-sudjelovala na radnim dogovorima, brifinzima, odgojnim vijećima  

-provodila individualne konzultacije vezane za zadovoljavanje posebnih zdravstvenih potreba 

djece 

C) u odnosu na roditelje 

Suradnja sa roditeljima bila je dobra i provodena je s ciljem ujednačenog djelovanja roditelja i 

vrtića na prihvaćanju i poticanju:  

-pravilnih životnih navika i higijenskih postupaka kod djece 

-prihvaćanju redovite i uravnotežene prehrane, prihvaćanje konzumacije novih i raznovrsnih 

namirnica 

-usklađivanje i zadovoljavanje specifičnosti u prehrani 

-poticanje na provedbu tjelesnih aktivnosti i brige o vlastitom zdravlju 

-informiranje o rezultatima antropometrijskih mjerenja 

-kroz individualne razgovore vezano za akutne bolesti i zarazne bolesti povrede, cijepljenost 

djece, primjenu terapije, upućivanje kod liječnika kod akutnih bolesti i težih povreda 

-na roditeljskim sastancima i radionicama, pomoć u vrijeme prilagodbe 

-priprema edukativnih tekstova, letaka, plakata i brošura za kutiće roditelja 

D) u odnosu na tehničko osoblje 

Sudjelovanje tehničkog osoblja na ostvarivanju zadaća vezanih za zaštitu zdravlja djece i 

zadovoljavanju dječjih potreba, te njihov kvalitetan rad bitan je čimbenik u preventivnom 

djelovanju.Vezano za navedeno izradila sam: 

-strukturu radnog vremena, dnevna, tjedna i mjesečna zaduženja, provodila analizu satnica i 

informirala ravnateljicu 

-predlagala postupke održavanja unutarnjih i vanjskih prostora, održavanje sprava na igralištu 

-upućivala u načine pripreme i korištenje sredstava za pranje i dezinfekciju 
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-redovito provođenje radnih sastanaka i brifinga u odnosu na epidemiološku situaciju i načine 

provođenja protuepidemioloških mjera 

-educirala djelatnice na provedbu pravilnih postupaka pranja, čišćenja i dezinfekcije u odnosu 

na COVID-19 

-educirala o pravilnom nošenju maski, rukavica, radne odjeće i postupcima za održavanje 

pribora i uređaja za čišćenje 

-upućivala o načinu rada u specifičnim uvjetima u odnosu na pojačane mjere pranja i 

dezinfekcije, postavljanje ležaljki, postupci sa posteljinom, igračkama i djelovanje u odnosu 

na propisane mjere 

-upućivala u postupke pri provedbi dezinsekcije i deratizacije prostora u vrtiću 

-upućivala na sanitarne preglede 

-organizirala provedbu edukacije za tečaj higijenskog minimuma 

-nadzirala i upućivala na prepoznavanje kritičnih točaka u procesu pripreme i podjele hrane, i 

provedbu korektivnih mjera 

E) u odnosu na ravnateljicu i stručne suradnice  

Suradnju sa ravnateljicom i stručnim suradnicama provodila sam svakodnevno s ciljem 

ujednačenog djelovanja na realizaciji postavljenih zadaća. 

-suradnja u izradi organizacije rada i predlaganje zamjena u vrijeme bolovanja 

-dogovori i usklađivanje postupaka u radu odgojnih skupina i rješavanju problemskih situacija 

-suradnja u provedbi aktivnosti na nivou vrtića 

-usklađivanje i predlaganje mjera i postupaka u vrijeme epidemije COVID-19 

-suradnja pri izradi ljetne organizacije rada i plana godišnjih odmora tehničkog osoblja 

-sudjelovanje u praćenju provedbe rutinskih poslova, zajednički brifinzi 

F) suradnja sa čimbenicima društvenog okruženja 

Suradnja sa čimbenicima društvenog okruženja bila je uspješna a provodila se kroz: 

osiguranje jelovnika, nabavu papuča za djecu, organizaciju boravka u Gradu mladih, provedbi 

edukacije za djelatnike, organizaciji sanitarnih pregleda i uzimanju briseva djeci kod pojave 

streptokoknih infekcija, u realizaciji edukacije i stomatološkog pregleda djece, provedbi 

dezinsekcije i deratizacije, provedbi sistematskih pregleda za djelatnike, konzultacije za djecu 

kod zdravstvenih teškoća, nabavci radne odjeće. Suradnja je ostvarena sa ovim subjektima: 

Gradskim uredom za obrazovanje i šport, Ministarstvom zdravlja 
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ZZJZ grada Zagreba Dr. A.Štampar  

HE odjel Dubrava, HE odjel Sesvete 

Stomatološkom poliklinikom Perkovčeva 3 

Pedijatriskim ordinacijama sa područja Dubrave i Peščenice 

Medikom, Ljekarnom Vaše zdravlje 

Sanitacijom i Eko-Standardom d.o.o. 

Medicinom rada OPUS medicus 

Dijadra d.o.o. 

G) suradnja sa zdravstvenim udrugama: 

Stručno društvo HUMS-a, Hrvatskom udrugom medicinskih sestara – Podružnica dječih 

vrtića, HKMS, Stručnim aktivom medicinskih sestara sa podrčja Dubrave i Sesveta. 

H) stručno usavršavanje: u vrtiću i van vrtića 

Stručno usavršavanje u vrtiću ostvareno je kroz: sudjelovanje na sjednicama odgojiteljskog 

vijeća i edukativnim sastancima, te sastancima stručnog tima. 

Stručno usavršavanje van vrtića: sudjelovanje na stručnim aktivima zdravstvenih voditeljica, 

na stručnom predavanju u organizaciji HKMS, na tečaju trajne edukacije u organizaciji 

HUMS-a u tribini grada Zagreba. 

Čitanje stručne literature: Zdravo odrastanje, Zarazne bolesti, Preventivna i socijalna 

pedijatrija, Medicinski leksikon, Prve 3 su najvažnije, Razvoj dječjeg mozga. 

Čitanje stručnih časopisa: Paediatria Croatica, Zrno, Osmjeh, Vaše zdravlje. 

 

 

 

 

Zagreb, kolovoz 2020.     Zdravstvena voditeljica Ana Lukić 
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9.6. GODIŠNJE IZVJEŠĆE  O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA 

RADA LOGOPEDINJE VIDE CIK  
 

Rad logopedinje u odnosu na sudionike u odgojno-obrazovnom procesu: 

 

ZADAĆE I DJELATNOSTI U ODNOSU NA DIJETE 

Ispitivanje govora i dijagnostika 

Tijekom mjeseca rujna i listopada provodila sam trijažno ispitivanje govora djece u svim 

vrtićkim skupinama, a u jasličkim skupinama trijaža je obavljena prema potrebi. Identifikacija 

djece s govorno-jezičnim poteškoćama odvijala se logopedskim praćenjem i trijažnom 

procjenom u odgojnoj skupini, konzultacijama s odgojiteljima i individualnim konzultacijama 

s roditeljima. Individualno sam procjenjivala glas, jezik, govor i komunikaciju djece 

identificirane u trijažnom probiru koristeći logopedski test Vuletić, Reynell, Dijagnostički 

komplet za ispitivanje sposobnosti govora, jezika, čitanja i pisanja, te test Procjena i poticanje 

motoričko-perceptivnih i govornih sposobnosti. Kod djece koja su već bila u praćenju 

provodila sam ponovnu procjenu govorno-jezičnog razvoja, te je također provedena i ponovna 

procjena djece koja su bila uključena u logopedski tretman. Kod djece kod koje je uočeno 

neko govorno jezično odstupanje uzimala sam logopedsku anamnezu ( osobna i obiteljska ), 

te je na temelju nje i ispitivanja govora postavljena logopedska dijagnoza, te napisano 

mišljenje. Zbog specifičnosti u radu koje su nastupile zbog pandemije COVID-19 infekcije, u 

lipnju 2020. provodila sam inicijalne intervjue samo s roditeljima djece s teškoćama u 

razvoju. Upoznala sam se s karakteristikama i specifičnostima svakog djeteta, te 

specifičnostima obiteljske situacije te je za  njih 10-tero napravljen je plan prilagodbe i 

dogovoren oblik odgojno-obrazovnog rada. 

Terapija poteškoća u govoru i glasu 

Identificirano je ukupno 83 djece s govorno-jezičnim poteškoćama. Prema stupnju teškoće u 

tretman je bilo uključeno 51 dijete. Vježbe su se provode individualno ili u paru, te su 

prilagođene kronološkoj dobi i individualnim sposobnostima svakog djeteta. Djeca s 

višestrukim poteškoćama govora upućivana su na specijalističke preglede u specijalizirane 

ustanove. Neka su djeca s obzirom na dob bila samo  u praćenju govornog razvoja u vrtiću, ali 

su njihovi roditelji istodobno dobili smjernice za poticajne postupke u radu s djecom kod 

kuće. 

Kod djece koja su bila uključena u terapiju provodili su se sljedeći terapijski postupci: 

 govorne vježbe s djecom nedovoljno razvijenog govora kroz poticanje govorno jezičnog 

razvoja, rada na razvoju komunikacije, receptivnog i ekspresivnog govora 

 govorne vježbe s djecom s poremećajem ritma i tempa govora 

 govorne vježbe s djecom s poremećajem izgovora dyslaliom 

 terapijski postupci s djecom s poremećajem komunikacije 

 terapijski postupci s djecom sa specifičnim jezičnim teškoćama 

 govorne vježbe s djecom s nerazvijenim predvještinama čitanja i pisanja, te nedovoljno 

razvijenim grafomotoričkim vještinama   

U tretmanu su najčešće zastupljeni poremećaji izgovora. Najčešći su poremećaji lambdacizam 

i rotacizam, te slijede sigmatizam i tetizam. Za svako dijete izradio se individualni program 

terapije artikulacijskog poremećaja. Uz govorne vježbe, kod djece s poremećajima izgovora 
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dodatno su se provodile i jezične vježbe, te vježbe fine motorike po potrebi. 

Kod šestero djece utvrđeni su poremećaji ritma i tempa govora. Provedeno je individualno 

savjetovanje odgojitelja kako bi znali postupati s takvom djecom unutar skupine i kako bi im 

mogli pomoći u savladavanju eventualnih komunikacijskih poteškoća s vršnjacima u skupini. 

Roditelji su dobili materijale i individualno bili savjetovani za postupke kod kuće. 

Kod 33 djece su uočene jezične teškoće i usporen razvoj govora. Za njih se izradio 

individualni plan poticanja nedovoljno razvijenog govora, dio djece je uključen u intenzivnu 

terapiju te se provodilo savjetovanje odgojiteljica za rad u skupini, a roditelji su dobili pisane 

materijale te su savjetovani za rad kod kuće.  

Vrlo važan dio logopedskog rada bio je i rad s djecom koja su imala nedovoljno razvijene 

predvještine čitanja i pisanja, te općenito spremnosti za školu. Evidentirano je 18 djece. 

Odgojiteljice su dobile smjernice i materijale za dodatno poticanje u skupini. Također su i 

roditelji bili savjetovani za dodatan rad kod kuće. U individualnom ili grupnom logopedskom 

tretmanu radilo se na: razvijanju fonološke osjetljivosti, razvijanju slušne diskriminacije, 

razvoju glasovne analize i sinteze, vizualne percepcije, razvoju spaciopercepcije, povećanju 

fonda riječi, formiranju  rečenica i kraćih priča, razvoju grafomotorike i predvježbama čitanja 

i pisanja. 

Za svako dijete koje je uključeno u logopedsku terapiju vodila sam individualni dosje u koji 

sam upisivala svaki provedeni terapijski postupak. 

Kada je u ožujku, zbog pandemije COVID-19 infekcije, došlo do obustavljanja rada vrtića, za 

djecu koja su bila uključena u logopedski tretman pripremljeni su materijali za poticanje 

govora i jezika na web stranici vrtića, a koje su roditelji mogli koristiti za rad s djecom kod 

kuće.  

Praćenje djeteta s govorno-jezičnim poteškoćama 

Sva djeca koja su bila uključena u individualnu logopedsku terapiju praćena su i unutar 

skupine prema Protokolu za praćenje komunikacije s obzirom na dob. Pratila se njihova 

komunikacija s drugom djecom, s odgajateljem i s terapeutom u igri i u svakodnevnim 

situacijama kod zadovoljavanja primarnih potreba ( za vrijeme jela, oblačenja, presvlačenja, 

boravka na zraku). Također sam pratila i njihovo napredovanje, te napisala svoje mišljenje. S 

obzirom na važnost podizanja svijesti o ranoj intervenciji u poticanju govorno-jezičnog 

razvoja važno je dodatno educiranje odgojitelja o urednom tijeku razvoja komunikacije, 

jezika i govora i prepoznavanju odstupanja, te načinima interveniranja i poticanja razvoja kod 

djece.  

Praćenje djece s teškoćama u razvoju 

Djeca s teškoćama u razvoju od uključivanja u vrtić zahtijevaju pomno i promišljeno praćenje 

s ciljem ostvarivanja što bolje integracije. Tijekom opservacije procjenjivan je razvojni status 

svakog djeteta s teškoćama u razvoju protokolima opservacije, razvojne procjene razvojnim 

listama i praćenjem igre i aktivnosti u skupini. Za svako dijete procijenjen je komunikacijski i 

govorno-jezični status. Izrađen je razvojni profil i individualiziran plan rada. Prema potrebi 

dijete je uključeno u neposredan rad s logopedom ili u skupini ili individualno. U suradnji s 

odgojiteljicama i edukacijskim rehabilitatorom planirala sam podršku i izvođenje 

individualiziranih postupaka u radu s djetetom, te prilagodbu okoline potrebama, 

sposobnostima i interesima djeteta.  
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ZADAĆE I DJELATNOSTI U ODNOSU NA ODGOJITELJE 

 

Odgojiteljice su imale važnu ulogu tijekom trijažnog ispitivanja govora djece. Pripremale su 

djecu za ispitivanje, te ih motivirale za aktivno sudjelovanje. Odgajatelji su nakon trijaže 

dobili informacije o djeci koja imaju govorno-jezične teškoće. Tijekom pedagoške godine 

odgojiteljice su informirale logopedinju o djeci za koju sumnjaju na govorne poteškoće, 

naročito u mlađim odgojnim skupinama, pa je prema potrebi bila provedena dodatna 

dijagnostika. Također su sudjelovale u aktivnom praćenju djece s govorno-jezičnim 

odstupanjima, te su sukladno tome informirale logopedinju o svim uočenim promjenama u 

govorno-jezičnom statusu. Odgajateljice su bile informirane o djeci uključenoj u logopedski 

tretman, te je u dogovoru s njima određen i termin vježbi za svako pojedino dijete. Odgojitelji 

su aktivno sudjelovali u uspostavljanju suradnje roditelja i logopeda (dogovor termina, 

prenošenje informacija). Odgajateljice su kontinuirano dobivale smjernice za postupanje s 

djetetom u skupini ovisno o govornom poremećaju, a savjeti su naročito bili bitni kod 

netečnosti govora. Odgojiteljice sam prema potrebi informirala o tijeku govornih vježbi i 

napretku djeteta na određenim područjima na kojima se radilo, te o motivaciji za odlazak na 

logopedski tretman. Prema iskazanom interesu i potrebi odgojiteljice su bile upućivane na 

stručnu literaturu iz područja logopedije i rehabilitacije koja bi im mogla pomoći u 

razumijevanju djeteta s poremećajem govorno - jezične komunikacije. Provodila sam 

edukativno-savjetodavni rad, te je prema uputama rad u grupi planiran ovisno o posebnosti 

djeteta s govorno jezičnim poteškoćama. 

Boravila sam u odgojnim skupinama, te sam u suradnji s odgajateljicama promatrala 

materijalni i prostorni kontekst, izbor aktivnosti za djecu s govorno-jezičnim teškoćama, te 

sam pratila komunikaciju i interakciju odgajatelja s djecom.  

U suradnji s članicama stručnog tima provedene su radionice za odgojiteljice: Kvalitetna 

priprema za školu, Jezični razvoj, Komunikacijske vještine, Darovita djeca.  

 

ZADAĆE I DJELATNOSTI U ODNOSU NA RODITELJE 

 

Uspješan logopedski rad temelji se na aktivnom uključivanju roditelja u sam proces 

logopedskog tretmana. Dobra suradnja s roditeljima važna je zbog osiguravanja kontinuiteta 

poticaja usmjerenih na dijete. Roditelja treba informirati o uočenom problemu u govoru ako 

ga sam roditelj nije uočio. Također im je važno osvijestiti način na koji oni komuniciraju sa 

svojim djetetom, te na postupke kako se ponašati kod kuće i unutar obitelji, a naročito kod 

djece s netečnošću govora i nedovoljno razvijenim govorom. Nakon provedene trijaže po 

skupinama, roditelji su prema potrebi na individualnim razgovorima bili informirani o 

uključivanju djeteta u logopedski tretman. Tijekom individualnog razgovora prikupljeni su 

podaci o anamnezi djeteta, navikama i odgojnim postupcima, što je važno za razumijevanje 

poteškoće i rad s djetetom.  Kod one djece koja su u praćenju,  roditelji su savjetovani za 

poticajne postupke koje trebaju provoditi kod kuće. Dobili su pisane materijale te im je 

demonstriran neposredni rad s djetetom. Tijekom godine informirala sam roditelje o uočenim 

teškoćama, te ih prema potrebi upućivala na dodatnu dijagnostiku u  «Suvag» ili Kabinet za 

ranu komunikaciju pri ERF-u. Obavljala sam edukativni i savjetodavni rad s roditeljima 

putem individualnih razgovora i letaka. Roditelji djece koja su bila uključena u tretman tjedno 
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su dobivali radni materijal i naputke za vježbe s djetetom u obitelji, a prema potrebi i interesu 

roditelji su na individualnim konzultacijama informirani o tijeku logopedskih vježbi. Također 

sam motivirala roditelje za vođenje djeteta  na govorne vježbe i obavljanje specijalističkih 

pregleda. Održala sam roditeljske sastanke s temama Govorno- jezični razvoj djece u dobi od 

3-4 godine uz igre za poticanje jezika i Govorno jezični razvoj djece rane dobi.  

Vrlo važna je suradnja s roditeljima djece koja imaju usporeni razvoj govora. Roditelji često 

nisu sami dovoljno osviješteni o važnosti ranog poticanja kako bi se prevenirala kasnija veća 

odstupanja. Roditelji su dobili usmena i pismena uputstva kako se obraćati djetetu, raditi i 

vježbati s njim, te koji su didaktički materijali, igračke, slikovnice i igre korisni za poticanje 

razvoja govora. Prema procjeni neki su roditelji bili educirani i kroz ogledni rad s djetetom. 

Za roditelje djece u godini pred polazak u školu održan je komunikacijski roditeljski sastanak 

„Kvalitetna priprema za školu''. Cilj nam je bilo osvijestiti važnost poticanja razvoja 

predčitačkih vještina kod djece u godini pred polazak u školu. Vrijeme od rođenja do 

djetetove sedme godine naziva se predškolskim razdobljem. Tijekom čitavog tog razdoblja 

dijete se priprema za polazak u školu. Roditelji o pripremljenosti svoga djeteta za polazak u 

prvi razred intenzivnije razmišljaju baš tijekom zadnje godine pohađanja vrtića. U vrtiću se 

potiče razvoj psihomotornih vještina, djeca stječu sve bolju koordinaciju, osamostaljuju se, 

sigurnija su u sebe, uspješnija su u kontroli osjećaja, empatičnija su i bolje se snalaze u 

socijalnim kontaktima.  

Kako bismo naglasili važnost razvijanja predčitačkih vještina kod djeteta i roditelje potakli da 

aktivno sudjelovanje u tom procesu  roditelji su na komunikacijskom roditeljskom dobili 

mnoštvo ideja na koje sve načine kroz igru mogu kod djece razvijati ove vještine. Neupitna je 

važnost i čitanja djeci od rane dobi i promoviranje čitanja kod djece općenito upravo zbog 

osvještavanja pisanog teksta koji nas okružuje. 

Krajem ove pedagoške godine (lipanj 2020.g) obavljeni su inicijalni intervjui s roditeljima 

djece s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama za upis u pedagoškoj godini 2020./2021. U 

suradnji sa edukacijskim rehabilitatorom i psihologom prikupljene su informacije o općem 

ranom i govornom razvoju te djece. 

U daljnjem rad poseban naglasak treba staviti na osvještavanju roditelja o važnosti rane 

intervencije u poticanju razvoja govora, jezika i komunikacije. Roditelji često negiraju 

postojanje odstupanja ili pak smatraju da ima vremena  za ispravljanje teškoća. Često nisu 

svjesni da je njihov aktivan angažman u slijeđenju uputa od strane logopeda za rad s djetetom 

kod kuće od velike važnosti za kontinuirani napredak djeteta u prevladavanju odstupanja od 

urednog razvoja. Uz sve napore stručnih djelatnika da roditelje potaknemo na intenzivniji rad 

s djetetom, često postaju svjesni da su trebali ranije intervenirati i slijediti dane upute i 

smjernice tek kad se procjenjuje djetetova spremnost za upis u školu. 

Tijekom posebnih uvjeta rada zbog COVID-19 infekcije nastavljena je suradnja s roditeljima 

putem web stranice i on-line, te su za roditelje pripremljeni savjetodavni i edukativni 

materijali za poticanje govorno-jezičnog razvoja, kao i sadržaji i aktivnosti za rad s djecom s 

jezičnim i govornim teškoćama. 
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ZADAĆE I DJELATNOSTI U ODNOSU NA OSTALE ČLANOVE RAZVOJNE 

DJELATNOSTI 

 

Suradnja s članovima stručnog tima ostvarena je na sastancima stručnog tima gdje se 

dogovaralo, organizirao i pratio odgojno – obrazovni rad, potrebe djece i poboljšavanje 

kvalitete njihovog boravka u vrtiću. Utvrđivali smo i usklađivali pojedinačne načine 

djelovanja stručnih suradnika radi integralnog utjecaja na djetetov razvoj. Kontinuirano sam 

informirala članove stručnog tima o tijeku logopedske terapije i o svojoj suradnji s roditeljima 

i vanjskim čimbenicima. Podržavala sam uzajamnu komunikaciju s članovima stručnog tima s 

ciljem razvoja pedagoške djelatnosti u praćenju i unaprjeđivanju rada odgajateljica, te njihovo 

savjetovanje. U suradnji sa stručnim timom radila sam na razvijanju i unaprjeđenju 

komunikacijskih vještina odgajatelja i unaprjeđenju odgojno-obrazovne djelatnosti. 

U suradnji s članicama stručnog tima praćena je opservacija, te postignuća djece s posebnim 

potrebama i teškoćama u razvoju, te su prema potrebi izrađeni individualni programi rada za 

svako dijete. Zajednički su se provodili individualni razgovori s roditeljima djece s posebnim 

potrebama i teškoćama u razvoju, te se planirao daljnji tijek njihovog uključivanja u odgojno-

obrazovni rad. Sudjelovala sam u radu Odgojnih vijeća, radnih dogovora i brifinga s 

tandemima odgojiteljica. Sudjelovala sam u pisanju Godišnjeg plana rada vrtića, Godišnjeg 

izvješća o realizaciji programa rada, o broju djece s posebnim potrebama, te o broju 

novoupisane djece i brojnom stanju u skupinama. 

U suradnji s pedagogom pratila sam odgojno –obrazovni rad i zadovoljavanje primarnih 

potreba djece na uvidima u skupini, te su odgajatelji savjetovani i informirani o radu i 

postupcima, te eventualno uočenim problemima. U suradnji s pedagoginjom i psihologinjom 

pripremljen je komunikacijski roditeljski sastanak za djecu u godini pred polazak u školu 

„Kvalitetna priprema za školu“.  

U suradnji s psihologinjom realiziran je rad edukativne skupine, te su pripremljene i 

provedene komunikacijske radionice, pripremljeni materijali i aktivnosti. Naročita suradnja 

ostvarena je u identifikaciji djece školskih obveznika s mogućim razvojem teškoća u čitanju i 

pisanju. Sukladno tome u suradnji s psihologom radilo se na njihovoj pripremi za školu. 

U suradnji s psihologinjom realiziran je rad edukativne skupine, te su pripremljene i 

provedene komunikacijske radionice, pripremljeni materijali i aktivnosti.  

U suradnji s edukacijskim rehabilitatorom izrađeni su Individualizirani programi rada s 

djecom s teškoćama u razvoju, te su isti revidirani tijekom pedagoške godine. Zajednički smo 

unaprjeđivale i rad trećih odgojiteljica smjernicama za pristup djeci s teškoćama s obzirom na 

problemske situacije u skupini i za prilagodbu materijala i aktivnosti. Zajednički smo 

provodile inicijalne intervjue za djecu s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama. 
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ZADAĆE I DJELATNOSTI U ODNOSU NA DRUGE DRUŠTVENE ČIMBENIKE IZ 

NEPOSREDNOG OKRUŽENJA VRTIĆA ILI ŠIRE 

Ovisno od težini i kombinaciji poteškoća u govoru i razvoju koje ima dijete, dijete i roditelj su 

upućivani  na obradu i tretman u vanjske specijalizirane institucije. S tim u svezi 

uspostavljena je suradnja sa sljedećim stručnim organizacijama: 

 Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora Suvag 

 Klinika za dječje bolesti Klaićeva 

 Kabinet za ranu komunikaciju ERF-a 

 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

 Savjetovalište Centra za rehabilitaciju 

 Centar za socijalni rad Dubrava 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE    

 

 Kontinuirano praćenje  aktualne stručne literature i periodike 

 sudjelovanja na sastancima Sekcije predškolskih logopeda  

 sudjelovanja na sastancima Hrvatskog logopedskog društva 

 sudjelovanja na seminarima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 

 sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji Ministarstva prosvjete i športa,  

Gradskog ureda i  Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta 

*stručni skup povodom Međunarodnog dana svjesnosti o razvojnom jezičnom poremećaju 

*simpozij Otvoreno o mucanju 

*znanstveni stručni simpozij Poremećaji čitanja i pisanja – nove tehnologije i novi pristupi 

 Sudjelovanjem u internim oblicima stručnog usavršavanja – odgojiteljska vijeća, radionice 

i sastanci edukativnih timova 

 

 

PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE, PRAĆENJE, PROCJENJIVANJE, EVALUIRANJE, 

DOKUMENTIRANJE I PREZENTIRANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 

 

Tijekom mjeseca rujna u suradnji s članicama stručnog tima sudjelovala sam u izradi 

Godišnjeg plana i programa rada vrtića za pedagošku godinu 2019./2020. Sastavni dio 

godišnjeg plana je i Godišnji plan i program rada logopeda. Također je timski izrađen 

Kurikulum DV Jabuka. Tijekom godine vodila sam evidenciju o dnevnoj realizaciji 

planiranog programa rada stručnog suradnika logopeda po izrađenoj evidencijskoj listi. 

Tjedno sam izrađivala plan rada koji je bio u korelaciji s rasporedom rada za svu djecu s 

govorno-jezičnim teškoćama koja su bila uključena u logopedsku terapiju, te svim poslovima 

u odnosu na roditelje, odgojitelje i stručni tim. Sudjelovala sam u planiranju mjesečnog 

kalendara poslova i prema potrebi u aktualizaciji web stranice vrtića. 

Priprema za izravan rad s djecom 

U svom neposrednom radu s djecom koristila sam postojeća dijagnostička sredstva za 

ispitivanje govorno-jezične komunikacije, opremu za terapiju govora i didaktičke materijale. 

Svakodnevno sam se pripremala za dijagnostiku po potrebi, za terapiju govorno-jezičnih 

poremećaja i za opservaciju unutar skupine, pripremajući i izrađujući didaktička sredstva i 

materijale za poticanje i razvoj govorno-jezičnih vještina, te protokole praćenja komunikacije 

djece i odgojitelja, te djece s teškoćama. Prema potrebi i u suradnji s članicama stručnog tima 

pripremala sam pisane materijale za odgojitelje o smjernicama za dodatna poticanja govorno-
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jezičnog razvoja u skupinama prema dobi. U suradnji s članicama stručnog tima i 

odgojiteljicama izrađeni su individualizirani programi za djecu s teškoćama u razvoju, koji su 

tijekom godine revidirani. Svoj sam rad provodila prema unaprijed utvrđenom rasporedu po 

objektima. Ponedjeljkom prijepodne u područnom vrtiću Resnik i poslijepodne u područnom 

vrtiću Čulinec. Srijedom se rad u prijepodnevnom terminu provodio u područnom vrtiću 

Čulinec, a poslijepodne u  centralnom vrtiću Trnava. Utorkom, četvrtkom i petkom rad se 

provodio u  centralnom vrtiću Trnava. Termin u kojem su se provodila individualna 

savjetovanja roditelja bio je u poslijepodnevnim satima srijedom u centralnom vrtiću Trnava. 

 

ZAKLJUČAK   

Tijekom ove pedagoške godine nastavila sam rad na standardu kvalitete za unaprijeđivanje 

interakcija i komunikacije u odgoju. Kroz kontinuirani rad sa svim sudionicima procesa 

odgoja i obrazovanja poticala sam unaprijeđivanje interakcija u odnosu na dijete, potičući 

kvalitetno planiranje i provedbu svih segmenata uspješne komunikacije kako bi poticanje 

govorno jezičnog razvoja za djecu svake dobne skupine bio u skladu sa novim znanstvenim 

postignućima. Ove nove spoznaje i korištenje novih tehnologija uvelike je doprinjelo 

nastavku kontinuiranog rada na jezičnim i govornim zadacima tijekom rada na daljinu zbog 

pandemije COVID-19 infekcije. Izradila sam brojne materijale i planirala aktivnosti koje će se 

moći koristiti u daljnjem radu s djecom na unaprijeđivanju jezika, govora i komunikacije.  

Zbog specifičnosti u kojima smo se našli unaprijedila sam svoje digitalne kompetencije i 

spoznala nove metode i tehnike rada koje ću koristiti i nadalje.  

U idućoj pedagoškoj godini i nadalje treba raditi na sustavnom educiranju odgojitelja za 

unaprijeđivanje znanja i kompetencija za rad s djecom s posebnim potrebama u govoru, jeziku 

i komunikaciji kao i za rad s  djecom s teškoćama u razvoju. Ovakva su stručna usavršavanja 

osobito važna zbog osposobljavanja odgojitelja za rano prepoznavanje odstupanja u govorno-

jezičnom razvoju te planiranja i pripreme za rad s takvom djecom u svakodnevnim 

aktivnostima skupine kao i podizanja kvalitete rada na poticanju govornog i jezičnog razvoja 

prema dobi. U suradnji sa svim članicama stručnog tima kroz komunikacijske radionice i 

stručne aktive cilj mi je unaprjeđenje odgojno-obrazovnog procesa  prema standardima 

kvalitete rada, potičući sve razvojne kompetencije djece, osobito komunikacije na materinjem 

jezik.
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9.7. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA EDUKACIJSKE 

REHABILITATORICE DIJANE ANDRAŠEK 

 

U pedagoškoj godini 2019./2020., dječji vrtić ''Jabuka'' pohađalo je 32 djece s teškoćama u 

razvoju. Edukacijska rehabilitatorica je, u suradnji s ravnateljicom i ostalim članicama 

stručnog tima, roditeljima djece, odgojiteljima, tehničkim osobljem te po potrebi i drugim 

sudionicima odgojno-obrazovnog procesa osiguravala kadrovske, organizacijske, materijalno-

tehničke i pedagoško-psihološke uvijete za optimalan rast i razvoj svakog djeteta. 

Primjenjujući holistički pristup i indvidualizacijom odgojno-obrazovnog procesa nastojalo se 

kontinuirano pratiti potrebe djece s teškoćama i njihovih obitelji te na iste odgovoriti 

pravovremenom i primjerenom podrškom. Specifični uvijeti rada uzrokovani pandemijom 

Covid-19 nalagali su odstupanje u provedbi Godišnjeg plana i programa rada dječjeg vrtića a 

tako i u provedbi aktivnosti planiranih Godišnjim planom i programom rada edukacijkog 

rehabilitatora. Obzirom na obustavu rada vrtića koja je nastupila 3.ožujka 2020.  i trajala do 

11.svibnja 2020. godine, podrška edukacijske rehabilitatorice djeci s teškoćama te nastavak 

rehabilitacijkih programa i postupaka realizirana je radom na daljinu, koristeći web stranicu i 

telefonskim putem.   

 

Realizacija zadaća u odnosu na dijete  

Tijekom mjeseca rujna, svakodnevnim boravkom u odgojno-obrazovnim skupinama pratila 

sam proces prilagodbe novoupisane djece te u suradnji s odgojiteljicama skupina u koje su 

uključena djeca s teškoćama u razvoju, planirala  i dogovarala strategije za unaprjeđivanje 

istog. Strategije i postupci kojima se nastojala pospješiti prilagodba djece s teškoćama 

temeljili su se na inicijalnoj procjeni i podacima prikupljenim od roditelja tijekom inicijalnih 

intervjua, a  podrazumijevali su kontekstualne prilagodbe (uklanjanje fizičkih barijera, odabir 

didaktičkih i prilagodbu postojećih materijalnih sredstava). Neposredno prije početka 

prilagodbe, provodila sam timske sastanke s odgojiteljicama i ostalim članicama stručnog 

tima informativnog, edukativnog i senzibilizacijskog karaktera kako bih dodatno ukazala na 

čimbenike koji bi mogli nepovoljno utjecati na boravak djeteta i roditelja u skupini 

(separacijske teškoće, razumijevanje za pojačanu brigu roditelja djece s teškoćama, 

fleksibilnost u vremenu trajanja samog procesa, znatiželja djece tipičnog razvoja i moguća 

pitanja i sl.). Na timskim sastancima sudjelovala sam i predlagala aktivnosti koje će pripremiti 

djecu tipičnog razvoja i njihovih roditelja za dolazak djeteta s teškoćama, a kako bi se uklonili 

mogući pogrešni stavovi i stereotipi te osiguralo podržavajuće ozračje, osjećaj empatije, 

zajedništva i grupne kohezije.   

Nakon uspješne prilagodbe novoupisane djece provodila sam edukacijsko-rehabilitacijsku 

procjenu razvojnog statusa djeteta primjenom različitih formalnih i neformalnih oblika 

procjene s ciljem što ranijeg uočavanja odstupanja i pravovremene prilagodbe odgojno-

obrazovnih metoda i postupaka u radu (primjena testova, protokola praćenja, razvojnih listi, 

individualnih razvojnih mapa i sl.). Kako bi se osigurala objektivnost procjene u što većoj 

mjeri, provodila sam ju u različitim uvjetima te su pojedini razvojni zadaci praćeni i od strane 

drugih suradnica (odgojiteljica i članica stručnog tima). Timskom analizom prikupljenih 
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podataka i po potrebi provjerom istih izrađeni su Razvojni profili djece s teškoćama u razvoju. 

Razvojni profili obuhvaćali su sva područja djetetova razvoja, s naglaskom na funkcionalnost 

usvojenih razvojnih vještina u svakodnevnim, životnim situacijama te su služili kao temelj za 

izradu i provedbu Individualiziranih odgojno-obrazovnih programa. Kontinuirano i sustavno 

sam pratila napredak djece s teškoćama oslanjajući se na inicijalnu i ponovljenu procjenu 

funkcionalnog statusa i periodično revidiranje ciljeva poučavanja i podrške.  

Na temelju analize i sinteze rezultata procjene i praćenja, u suradnji s ostalim stručnim 

suradnicama, upućivale smo djecu s potencijalnim posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 

na procjenu i dijagnostiku u specijalizirane ustanove, pritom pružajući roditeljima 

savjetodavnu i psihosocijalnu podršku. Uvažavajući preporuke sustručnjaka – provoditelja 

dijagnostičkih pregleda i procjene, planirala sam svoj individualan rad kao i individualizirane 

postupke u odgojno-obrazovnoj skupini.  

Kontinuirano tijekom godine, provodila sam individualne i grupne edukacijsko-

rehabilitacijske postupke u u radu, temeljene na sveobuhvatnoj procjeni funkcionalnog i 

razvojnog statusa djece s teškoćama u razvoju. Uviđajući važnost i prednosti kontrolirane 

situacije koju omogućava rad u manjoj skupini djece, naročito u poticanju socioemocionalnog 

razvoja djece s teškoćama i ostvarivanju interakcija s drugom djecom, nastojala sam što 

učestalije poticati vršnjačku podršku u radu. Primaran fokus u planiranju i provođenju 

rehabilitacijkih i habilitacijkih potupaka bio je na unaprjeđivanju sposobnosti i vještina koje 

će doprinijeti boljem funkcioniranju djeteta u svakodnevnim aktivnostima i prirodnim 

situacijama u skupini i obiteljskom okruženju. To sam ostvarivala kroz svakodnevan boravak 

u skupinama, pružajući neposrednu podršku, educirajući odgojitelje i demonstrirajući 

specifične postupke i metode rada. Nadalje, poticala sam senzomotorički razvoj djece 

provođenjem planiranih senzomotoričkih aktivnosti individualno ili u manjoj skupini djece, u 

kabinetu i vrtičkoj dvorani, te osobito tijekom boravka na zraku, kada su to vremenske prilike 

dozvoljavale. 

 

U suradnji s odgojiteljicama više skupina (5) poticala sam kod djece s izraženim 

komunikacijskim teškoćama, poremećajem socijalne komunikacije i poremećajem iz spektra 

autizma njihove komunikacijske vještine primjenom Sustava komunikacije putem slika 

(PECS), za koji sam se dodatno educirala pri Centru za cjeloživotno obrazovanje Edukacijsko 

rehabilitacijskog fakulteta.  

Planirala sam i izrađivala metodičko-didaktička sredstva i poticaje prilagođene razvojnim 

kompetencijama i aktualnim interesima pojedinog djeteta kako bi ih dodatno motivirala na 

sudjelovanje u aktivnostima s ciljem unapjeđivanja njihova funkcionalnog statusa. 

Provodila sam aktivnosti i sadržaje za poticanje razvoja predčitačkih, predmatematičkih i 

predpisačkih vještina djece predškolske dobi. U cilju što učestalije i kvalitetnije suradnje s 

roditeljima djece s teškoćama predškolske dobi izradila sam za svako dijete individualnu 

bilježnicu koju su roditelji ispunjavali kod kuće. Na taj način roditelji su imali uvid u 

aktivnosti koje provodim u individualnom radu te su mogli na isti ili sličan način poticati 

razvojne vještine kod kuće te značajno doprinijeti ostavrivanju ciljeva postavljenih 

Individualiziranim odgojno-obrazovnim programom.  
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Aktivno sam sudjelovala u planiranju i provedbi projekata odgojno-obrazovnih skupina 

kojima je cilj bio razvijanje inkluzivne kulture, atmosfere prihvaćanja i podupiranje vršnjačke 

potpore. 

 

Tijekom obustave rada vrtića uzrokovane pandemijom koronavirusa (COVID-19) neposredan 

rad s djecom s teškoćama bio je onemogućen što je pred mene stavilo, do tada nezamislive, 

profesionalne izazove. U najkraćem mogućem roku formirala sam stranicu ''Vrtić je dom – 

dom je vrtić'' što je kolegicama i meni omogućilo realizaciju oblika rada ''na daljinu''. U 

suradnji s ravnateljicom, članicama stručnog tima i odgojiteljicama osmišljavala sam 

aktivnosti za djecu koje mogu provoditi s roditeljima kod kuće. Svakodnevno sam ažurirala 

stranicu novim, kreativnim i autentičnim sadržajima koje su pripremale suradnice i ja sama, 

nastojeći osigurati zastupljenost aktivnosti za poticanje svih razvojnih područja i razina 

složenosti.   
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Realizacija zadaća u odnosu na odgojiteljice 

I u pedagoškoj godini 2019./2020., kroz različite oblike suradnje, nastavila sam rad na 

senzibilizaciji odgojitelja i unaprjeđivanje njihovih stručnih kompetencija za prihvat i 

integraciju novog djeteta s teškoćama u skupinu, osobito onih koji se prvi puta s time susreću. 

Odgojiteljicama koje su u ovoj pedagoškoj godini zaposlene u našoj ustanovi, pružala sam 

podršku u provedbi  individualne razvojne procjene u skupini i planiranju aktivnosti za 

poticanje razvojnih ciljeva i vještina djece s teškoćama u razvoju.  

Informirala sam odgojiteljice o rezultatima edukacijsko-rehabilitacijske procjene, sadržaju 

terapijskih postupaka u kabinetu i dvorani te uočenom napretku na pojedinom razvojnom 

području. 

Sustavnu stručnu pomoć pružala sam odgojiteljicama u primjeni standarda kvalitete  

Individualizacija i diferencijacija u svim segmentima odgojno-obrazovnog procesa  kroz 

individualni pedagoško – savjetodavni rad, individualne i  konzultacije s parovima 

odgojiteljica, zajedničke refleksije nakon PIU-a  

Timski sastanci s trećim odgojiteljicama održavali su se s ciljem osiguravanja što adekvatnije, 

individualne  podrške razvoju svakog djeteta i njegovim potrebama (savjetodavni rad, 

edukacija odgojiteljica o specifičnim metodama i oblicima rada, izrada i evaluacija IOOP-a, 

upućivanje na stručnu literaturu, izrada didaktičkih sredstava, vizualnih rasporeda i sl.) 

Odgojiteljice skupina u koje su uključena djeca s komunikacijskim teškoćama educirala sam 

za provedbu primjene Sustava za poticanje komunikacije razmjenom slika (PECS), pri čemu 

sam  nekoliko odgojiteljica (3) uključila sam u edukaciju koju sam pohađala na Edukacijsko-

rehabilitacijskom fakultetu. Na tjednim sastancima za planiranje kontinuirano smo 

osmišljavale i kreirale poticaje za provedbu PECS-a, razmjenjivale zapažanja o reakcijama 

djece i njihovu ostvarenu napretku. 

Posebnu pažnju posvetila sam unaprjeđivanju provedbe trajnih zadaća u odnosu na djecu s 

teškoćama i djecu tipičnog razvoja. Nakon praćenja i analize inicijalnog stanja, na brifinzima 

s tandemima odgojiteljica i ostalim članicama stručnog tima, dogovorene su daljnje strategije 

i postupci za podizanje kvalitete istih.  

Kao moderator edukativne skupine „Ogledalo naših odgovornosti“ koja je kroz svoje sastanke 

prorađivala tematiku vezanu za vrijednosti odgovornost i identitet, procjenjivala sam 

potrebe odgojiteljica za dodatnim stručnim usavršavanjem i sukladno njima odabirala teme, 

planirala i provodila radionice edukativnog i senzibilizacijskog karaktera. Neke od tema koje 

su se prorađivale su: ''Strategije, metode i postupci pri pojavi nepoželjnih ponašanja kod 

djece'', ''Suradnja s roditeljima – provedba individualnih razgovora'' i druge.  

Odgojiteljicama sam pružala stručnu  pomoć i potporu s ciljem  daljnjeg  unaprjeđivanja 

suradnje s roditeljima, osobito pri planiranju individualnih razgovora s roditeljima djece s 

teškoćama u razvoju. U situacijama koje su to zahtijevala, prisustvovala sam sastancima ili 

uključivala odgojiteljice u provedbu istih. 

Tijekom obustave rada u vrijeme pandemije COVID-19, svakodnevno sam komunicirala s 

odgojiteljicama, koordinirala njihov rad od kuće i usmjeravala ih u izradi aktivnosti koje su 

bile sastavni dio rada na daljinu, a kako bi zajedničkim djelovanjem osigurali podršku 

roditeljima i djeci kod kuće. Materijale koje su odgojiteljice izrađivale kod kuće, dodatno sam 

prilagođavala djeci s teškoćama i dopunjavala različitim digitalnim sadržajima.  
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Realizacija zadaća u odnosu na roditelje i društvenu sredinu  

Specifičnost u radu u pedagoškoj godini 2019./2020. očitovala se u provedbi e-upisa djece u 

predškolske ustanove Grada Zagreba. Zajedno sa stručnom suradnicom pedagoginjom 

Lidijom Pavelić educirala sam se za provedbu istih. Obzirom da su se Zahtjevi za upis djece, 

sukladno trenutnoj epidemiološkoj situaciji, predavali isključivo on-line putem, svakodnevno 

sam komunicirala s roditeljima – podnositeljima Zahtjeva kako bi im olakšala prevladati 

tehničke poteškoće. Zaprimala sam Zahtjeve za upis, analizirala Inicijalne intervjue, 

komunicirala s roditeljima vezano za dopunu dokumentacije i sl. Inicijalni razgovori s 

roditeljima i djecom provodili su se samo za onu djecu za koju je stručni tim donio takvu 

procjenu. U suradnji s logopedinjom Vidom Cik provela sam inicijalne razgovore s 

roditeljima djece s teškoćama, u prisutstvu djeteta, uz poštivanje mjera socijalne distance. 

Pritom sam  prikupljala anamnestičke podatake i informacije o funkcionalnom statusu i 

specifičnim potrebama djeteta, opažala igru, ponašanja i reakcije djeteta te vodila bilješke. U 

ulozi predsjednice sudjelovala sam u radu komisije za upis djece u dječji vrtić Jabuka. 

U suradnji s članicama stručnog tima, odgojiteljicama i roditeljima, kontinuirano tijekom 

godine, pratila sam reakcije i potrebe djece s teškoćama i njihovih obitelji te u skladu s njima 

donosile su se potrebne prilagodbe u odnosu na organizacijske, metodičke, materijalne i 

psihosocijalne čimbenike. Spomenuto se u najvećoj mjeri odnosilo  na promjenu vremena 

boravka djece u skupini, osiguravanje podrške dodatnih odgojitelja, izradu i nabavku 

didaktičkih sredstava i sl.  

Roditelji su upoznati sa sadržajem, ciljevima i metodama rada prema Individualiziranom 

odgojno-obrazovnom programu te ih se nastojalo motivirati na aktivno sudjelovanje u 

provođenju programa i kod kuće. 

Provodila sam edukativno-savjetodavni rada s roditeljima djece s teškoćama, pružala im 

psihosocijalnu pomoć u nošenju sa stresnim situacijama i pružala stručnu pomoć u rješavanju 

aktualnih problemskih situacija vezanih uz boravak djeteta u skupini i kod kuće 

(demonstriranje rada, pismeni naputci, informativni letci i sl.). 

U svrhu poticanja vještina socijalne komunikacije dječaka s poremećajem iz spektra autizma, 

zajedno s roditeljima dječaka sudjelovala sam u edukaciji za provedbu Sustava poticanja 

komunikacije razmjenom slika (PECS) te sam educirala za primjenu Sustava roditelje druge 

djece s kojima se isti provodio. 

Informirala sam roditelje o postojanju odstupanja u razvoju njihova djeteta te pružala 

psihosocijalnu podršku u prihvaćanju i nošenju s novonastalom situacijom. Po potrebi sam 

davala preporuke i upućivala roditelje djece s uočenim odstupanjima i potencijalnim 

teškoćama u razvoju na dijagnostičke preglede i terapijske tretmane u specijalizirane 

ustanove. U nekoliko navrata kontaktirala sam i surađivala s terapeutima u specijaliziranim 

ustanovama kako bismo sinergijski djelovali u odnosu na naprjeđivanje djetetovih 

funkcionalnih i razvojnih sposobnosti i vještina.  

Informirala sam roditelje o njihovim pravima i pravima djece s teškoćama koje ostvaruju u 

sustavu zdravstva i socijalne skrbi te upućivala na adrese na kojima mogu potražiti dodatne 

informacije i podršku. Pravodobnim informiranjem roditelja o oblicima školovanja djece s 

teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj te pravima i podršci koju je moguće ostvariti 



 

 

178 

 

 

nastojala sam olakšavati tranzicijski period iz predškolskog u osnovnoškolski sustav odgoja i 

obrazovanja. 

U vrijeme trajanja epidemije COVID-19 suradnja s roditeljima djece s teškoćama odvijala se 

putem web stranice Vrtića ''Vrtić je dom – dom je vrtić'' gdje sam kontinuirano izrađivala i 

dijelila materijale, radne listove, vide-prikaze i druge različite prijedloge aktivnosti koje je 

moguće provoditi kod kuće.  

 

Osobno stručno usavršavanje:  

- Individualno stručno usavršavanje kroz praćenje stručne literature i periodike 

- Aktivno sudjelovanje u svim oblicima SU u vrtiću (sjednice Odgojiteljskih vijeća, 

sastanci za timsko planiranje i refleksiju, sastanci edukativne skupine „Ogledalo naših 

odgovornosti“) 

- Sudjelovanje na edukaciji Online upisi i Evidencija djece (24.-25.2.2020.) 

- Sudjelovanje u radu Sekcije edukacijskih rehabilitatora predškolskog odgoja Grada 

Zagreba 

- Stručno usavršavanje na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu – PECS modularna 

edukacija 

Zbog epidemije COVID-19 nisu realizirani svi planirani oblici stručnog usavršavanja u vrtiću 

i izvan vrtića.  

 

Planiranje, programiranje, praćenje, procjenjivanje, evaluiranje, dokumentiranje i 

prezentiranje odgojno-obrazovnog rada 

 sudjelovanje u izradi i primjeni instrumentarija za praćenje, procjenjivanje i 

vrjednovanje postignuća djece i kvalitete odgojno-obrazovnog rada u cjelini, obrada i 

interpretacija podataka,  

 ostvarivanje suradnje s ravnateljicom i ostalim članicama stručnog tima u definiranju 

smjernica za unaprjeđivanje svih segmenata odgojno-obrazovnog procesa, osobito 

onih koji se direktno i indirektno odnose na aktivno sudjelovanje djece s teškoćama u 

razvoju u ostvarivanju Godišnjeg plana i programa i Kurikuluma dječjeg vrtića 

 sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada vrtića i Kurikuluma dječjeg 

vrtića Jabuka 

 sudjelovanje u izradi Godišnjeg izvješća o realizaciji odgojno-obrazovnog rada, Plana 

i programa rada ljeti 

 Sudjelovanje i koordiniranje u izradi Individualiziranih odgojno-obrazovnih programa 

za djecu s teškoćama u razvoju 

 Izrada Tjednih planova rada edukacijskog rehabilitatora 

 Sudjelovanje u radu Odgojiteljskih vijeća, radnih dogovora, brifinga s tandemima 

odgojiteljica i trećim odgojiteljicama 
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 Sudjelovanje u provedbi pedagoško-instruktivnih uvida i zajedničkim refleksijama u 

cilju unaprjeđivanja standarda Individualizacije i diferencijacije 

 Poticanje dokumentiranja razvoja djece putem individualnih razvojnih mapa 

OSTALE POSLOVE 

 sudjelovanje u kreiranju sadržaja za web stranicu vrtića 

 vođenje web-stranice vrtića 

 vođenje dokumentacije o radu vrtića 

 vođenje dnevnika rada edukacijske rehabilitatorice 

 prikupljanje i objedinjavanje dokumentacije vezane za pojedine programe i modele 

rada 

 

ZAKLJUČAK 

U pedagoškoj godini 2019./2020. poseban naglasak bio je na unaprjeđivanju trajnih zadaća 

našeg vrtića. Svojim djelovanjem na sve čimbenike odgojno-obrazovnog procesa, nastojala 

sam doprinijeti podizanju kvalitete skrbi za individualne potrebe svakog djeteta s posebnim 

odgojno-obrazovnim potrebama, posebice djece s teškoćama u razvoju, ali i njihovih obitelji. 

I nadalje je potrebno senzibilizirati odgojiteljice i educirati ih za primjenu individualiziranog 

pristupa u odnosu na posebne odgojno-obrazovne potrebe djece. U najvećoj mjeri to se odnosi 

na sustavno planiranje njihova individualnog rada i prilagodbu grupnih aktivnosti u skupini na 

način koji omogućuje sudjelovanje djece s teškoćama.  

Pojedine odgojiteljice sam educirala za primjenu specifičnih metoda i oblika rada s pojedinim 

djetetom, kao što je Sustav komunikacije razmjenom slika, što se u praksi pokazalo kao 

iznimno djelotvorna metoda rada, no redovan i kontinuiran rad na unaprjeđivanju 

individualnih razvojnih vještina djece s teškoćama djelomično je onemogućen i usporen 

pojavom epidemije COVID-19.  

U narednom periodu, moj fokus biti će usmjeren na funkcionalniju izradu i upotrebu 

Individualiziranih odgojno-obrazovnih programa, učestalije praćenje provedbe istih te 

nastavak strategija i metoda za podizanje kvalitete života korinika i njihovih obitelji.  

Navedeno  planiram ostvariti intenzivnijom suradnjom s pojedinim tandemima odgojiteljica te 

motiviranjem roditelja na aktivnije sudjelovanje u odgojno-obrazovnom i rehabilitacijskom 

procesu djece s teškoćama.
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10. IZVJEŠĆE O  REALIZACIJI  LJETNOG  PLANA  I  PROGRAMA 

RADA U  PEDAGOŠKOJ  GODINI   2019./2020. 
 

U  pedagoškoj godini 2019./2020. ljetna organizacija rada započela je  23. lipnja i trajala je do 

31. kolovoza 2020. godine. Realizirana je  u centralnom vrtiću  Trnava. Program odgojno-

obrazovnog rada, zdravstvene zaštite i njege primjeren je potrebama djece u ljetnim 

mjesecima.  

Prema podatcima iz anketa o prisutnosti djece u periodu od 23. lipnja do 31. kolovoza 2020. i 

u skladu s iskazanim potrebama  izrađena je organizacija rada odgojno-obrazovnih  skupina.  

Odgojno-obrazovni  i ostali djelatnici vrtića radili  su tijekom ljeta prema utvrđenom 

rasporedu. Evidenciju prisustva na radu i skrb o realizaciji satnice vodili su  stručni suradnici 

kao i preraspodjelu rada kada se ukazala potreba za istom.  

Tijekom lipnja proveli smo anketiranje roditelja s ciljem  snimanja potreba  za korištenjem 

usluga vrtića tijekom ljeta. Prema prikupljenim podatcima  i koristeći dosadašnja iskustva  

organizirali smo  rad u ljetnom periodu. Organizacija odgojno-obrazovnih skupina i rada 

odgojiteljica najčešće  se  odvijala prema utvrđenom planu koji je potvrđen na sjednici 

Odgojiteljskog vijeća 17. lipnja 2020. godine. Prema potrebi ista je revidirana, a razlozi su 

najčešće bili  trenutni broj prisutne djece.   

 

Jutarnje dežurstvo od   5. 30  do 7.00 sati 

Prijepodnevna smjena: 7 .00  - 12.00  jaslice 

                                       7. 00  - 12.30  vrtić 

Poslijepodnevna smjena: 10.00 -  16.00  jaslice 

                                       11.00 -  16.30  vrtić 

Poslijepodnevno dežurstvo organizirano je do 18.00 sati.  

 

Planiranje, programiranje i  vrednovanje  rada 

Rad u ljetnom periodu planiran je kroz mjesečne, tjedne i dnevne planove rada. Sadržaji i 

aktivnosti planirani su prema  sastavu odgojno-obrazovnih skupina i opaženim aktualnim  

interesima djece. Jednom tjedno (ponedjeljkom) održavani su radni sastanci odgojiteljica i 

članica stručnog tima na kojima se kroz zajednički osvrt na ostvarivanje  aktivnosti tjednog 

plana u odnosu na procjenu zadovoljavanja razvojnih  potreba djece i aktualnih interesa 

dogovarao plan za naredni period. Posebice je to bilo važno u periodima izmjene odgojiteljica 

i većih promjena u sastavu odgojno-obrazovnih skupina. Kada je riječ o ljetnoj organizaciji 
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rada ona se ponajprije organizira prema kriteriju što je najbolje za djecu poštujući njihove 

potrebe i interese i aktualnu epidemiološku situaciju. 

U  ljetnoj  organizaciji rada, posebice u trenutnim epidemiološkim uvjetima, izniman značaj 

ima boravak djece na otvorenom. Aktivnosti se prilagođavaju vremenskim uvjetima,  te se 

boravak na zraku odvija najčešće tijekom jutarnjih  sati (ujutro najčešće nakon doručka dok 

temperature nisu visoke u periodu od 9.00-10.00 sati).  U skupinama djece rane dobi  najčešće 

su prisutne životno-praktične i radne, manipulativne i aktivnosti s kretanjem. Sve aktivnosti   

provode se odgovorno i promišljeno skrbeći o  djetetovim aktualnim potrebama i razvojnim 

mogućnostima. Dobro odabrani i raznovrsni materijali utječu na stvaranje pozitivnog i 

poticajnog okružja u sobi dnevnog boravka i tijekom boravka na zraku koji podržavaju   

cjelovit razvoj i bogatu socijalnu interakciju djece.  Najčešća ponuda materijala usmjerena je 

na  didaktička sredstva, raznovrsne  potrošne materijale, raznolika sredstva za izražavanje i 

kreativno stvaranje,  materijale koji promoviraju autonomiju učenja djece. Promjene koje se 

događaju u ljetnoj organizaciji rada najčešće pridonose dobrobiti za djecu, dok  nešto manji 

broj djece uz manje poteškoće prihvaća promjene u prostornoj organizaciji i izmjene 

odgojiteljica. Zamjetno je kako se kod  većine djece primjećuje  viša  razina  samostalnosti 

kada je riječ  o  promjenama u dnevnoj rutini, javlja se veća briga za sebe, za svoje stvari, 

snalaženje u nepoznatom okruženju s drugom djecom i odgojiteljicama s kojima se dijete 

možda do tada nije susretalo. Možemo zaključiti kako su  novi poticaji i aktivnosti  svakom 

djetetu  dobar  alat za razvoj društvenosti, socijalizacije, suradničkog učenja i pomaganja 

(primjerice kada starija djeca pomažu mlađoj u skrbi za sebe i radno-praktičnim 

aktivnostima).  

U cilju zajedničke analize provedbe navedenih zadaća i aktivnosti  članice stručnog tima 

redovito su  održavale brifinge s odgojiteljicama 2 puta tjedno, ponedjeljkom i petkom. 

Na brifinzima smo:  

 analizirali  primjenu mjera vezanih uz trenutnu epidemiološku situaciju (primjenjivani 

su odgovarajući protokoli i procedure) i iznalazili daljnje mogućnosti za 

unaprjeđivanje istih 

 intenzivirali    skrb za zaštitu zdravlja djece uz svakodnevno primjereno  korištenje 

prirodnih resursa (zrak, sunce, voda), osigurali uvjete za sustavno   obogaćivanje 

spoznaje i dječjih iskustava preko opažajno praktičnih aktivnosti u igri, poticanje 

kreativnosti i stvaralaštva,  posebice  likovno stvaralaštvo  
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 podsjećali na raznovrsne sadržaje i aktivnosti  navedene u Ljetnom planu i programu  

rada i važnost sustavnog promišljanja o ponudi zanimljivih sadržaja koji će omogućiti 

ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda za svako dijete 

 referirali se na uočene reakcije djece, suradnju s roditeljima, primjenu aktivnosti 

navedenih u Ljetnom planu rada i prilagodbu ponude poticaja i aktivnosti u odnosu na 

period „novo normalno“ i aktualne vremenske uvjete 

 isticali smo ulogu    dnevnog vrednovanja ponuđenih poticaja i reakcija djece s ciljem  

daljnjeg podržavanja cjelovitog razvoja svakog djeteta i korištenje dječjeg 

neposrednog iskustva u daljnjem jačanju životno važnih kompetencija 

 podsjećali na važnost podržavajuće komunikacije i kvalitetne izmjene informacija s 

roditeljima u odnosu na svu djecu i specifičnosti pojedine djece, posebice  s obzirom 

na  rad u ljetnom  periodu  i trenutnoj  epidemiološkoj situaciji 

 davali smjernice za   sustavno dokumentiranje ponuđenih aktivnosti, korištenje 

raznovrsnih oblika dokumentiranja kao što su foto zapisi, likovni uradci i izjave djece 

i slično  

  analizirali brojno stanje djece u odgojno-obrazovnim skupinama i radili preinake u 

prostornoj organizaciji i rasporedu rada odgojiteljica 

 uspoređivali smo podatke iz anketnih upitnika za roditelje i dnevnih evidencija o 

prisutnosti djece  

 dogovarali raspored jutarnjih i popodnevnih dežurstava 

 

Prema rezultatima  iz anketnih upitnika za roditelje  formirali  smo odgojno-obrazovne 

skupine za rad u ljetnom periodu. Pri formiranju skupina i rasporedu rada odgojiteljica  skrbili 

smo o specifičnostima rada ljeti i daljnjem podržavanju socio-emocionalnog razvoja djece 

kroz optimalnu organizaciju cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa.   
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       ZBIRNI PODATCI ANKETIRANJA RODITELJA O DOLASKU DJECE TIJEKOM 

LJETA 

Ped. godina 2019./2020. 

CENTRALNI VRTIĆ TRNAVA 

ODGOJNO-OBRAZOVNA  

SKUPINA 

23.6.-26.6. 29.6.-10.7. 13.-24.7. 27.7.-7.8.  10.-31.8. 

6-T, RIBICE 11 13 10 2 3 

9-T, PČELICE 9 9 8 8 6 

23-T, MIŠIĆI 13 11 12 11 8 

29-T, DUPINI 14 14 13 6 4 

UKUPNO JASLICE 47 47 43 27 21 

1-T, ZVONČIĆI 15 16 15 8 7 

2-T, LEPTIRIĆI 12 9 8 3 6 

3-T, PTIČICE 10 6 2 2 2 

4-T, LOPTICE 16 14 9 5 5 

5-T, JEŽIĆI 11 14 11 5 4 

7-T, ŽABICE 11 8 10 6 7 

8-T, MASLAČAK 14 12 8 5 3 

10-T, ZVJEZDICE 14 13 11 5 5 

12-T, PUŽIĆI  9 7 7 7 6 

17-T, LASTAVICE 10 8 4 4 3 

18-T, ZEČIĆI 9 11 9 7 6 

27-T, VRAPČIĆI 5 7 7 3 3 

28-T, VJEVERICE 10 11 9 6 3 

30-T, CVJETIĆI 8 9 5 6 5 

UKUPNO VRTIĆ 144 145 81 72 65 

UKUPNO JASLICE, 

VRTIĆ 

191 192 124 99 86 

                    

                                  PODRUČNI VRTIĆ ČULINEC 

ODGOJNO-OBRAZOVNA  

SKUPINA 

23.6.-26.6. 29.6.-10.7. 13.-24.7. 27.7.-7.8. 10.-31.8. 

24-Č, SMOKVICE 3 7 2 2 3 

25-Č, JAGODICE 8 3 7 5 6 

26-Č, TREŠNJICE 7 7 4 3 5 

UKUPNO DJECE 18 17 13 10 14 
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PODRUČNI VRTIĆ RESNIK 

Tablica 1.  

UKUPAN BROJ DJECE U VRTIĆU 

U PERIODU 23.6.-31.8.2020. 

23.6.-26.6. 29.6.-10.7. 13.-24.7. 27.7.-7.8. 10.-31.8. 

215 219 142 112 102 

 

ZBIRNI PODATCI O DOLASKU DJECE TIJEKOM LJETA, 2020. 

EVIDENCIJA PREMA LISTAMA  PRISUTNOSTI 

Prosječan broj prisutne djece u periodu od 23. 06. - 31 08. 2020. godine 

Tablica 2.  

Broj prisutne djece 23.6.-26.6. 29.6.-10.7. 13.-24.7. 27.7.-7.8.  10.-31.8.  

JASLICE  54 51 46 32 35 

VRTIĆ 155 143 84 59 54 

SVEUKUPNO 209 173 130 91 89 

Komparacijom  podataka iz tablice  1. i  2.   zaključujemo kako se u ovoj pedagoškoj godini  

broj prisutne djece u manjoj mjeri razlikuje od broja  koji su roditelji u anketi istaknuli: 

 prema podatcima iz anketnih uptinika za roditelje gotovo 45,53%  djece trebalo je 

početkom srpnja  boraviti u vrtiću 

 krajem kolovoza 21,21% djece  trebalo  je boraviti u vrtiću 

Evidencijske liste prisutnosti  djece tijekom srpnja i kolovoza 2020. godine ukazuju na 36%  

prisutnosti početkom srpnja i 18,50 % krajem kolovoza. 

Navedeni podatci  pokazatelj su kako  je u ovoj pedagoškoj godini s obzirom na specifičnosti 

epidemiološke situacije manji nesrazmjer između podataka iz anketnih upitnika za roditelje i 

podataka  navedenih u listama prisutnosti djece (početkom srpnja prisutnost djece bila je za 

9,53% manja u odnosu na očekivanja, a krajem kolovoza  za 2,71%).  Većina roditelja 

iskoristila je godišnji odmor tijekom epidemije COVID-19, a manja skupina  roditelja  nije 

bila  sigurna kada će koristiti svoj godišnji odmor. Kako je uočena kontinuirana najveća 

prisutnost  djece rane dobi, držimo kako je potrebito senzibilizirati roditelje djece navedene 

dobi  o važnosti provođenja zajedničkog vremena  s djetetom, posebice tijekom ljetnog 

perioda.  

ODGOJNO-OBRAZOVNA 

SKUPINA 

23.6.-26.6. 29.6.-10.7. 13.-24.7. 27.7.-7.8. 10.-31.8. 

20-RS, BUBAMARE 2 5 2 1 1 

22-RS, BUMBARI 4 5 3 2 1 

UKUPNO DJECE 6 10 5 3 2 
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Osvrt na realizirane aktivnosti u odgojno-obrazovnim skupinama djece rane i vrtićke 

dobi 

Djeca rane dobi  pokazala su najveći interes za životno-praktične i radne, manipulativne i 

aktivnosti s kretanjem:  

 manipulativne i radno-praktične aktivnosti ponudom  različitih igara s vodom:  

osluškivanje zvukova koje proizvodi prrelijevanje vode, promatranje njena 

kretanja i ponašanja u kontaktu s različitim materijalima i predmetima, 

aktivnosti pranja ruku i igračaka koje se pretvaraju u igru prskanja, prelijevanja 

i istraživanja 

  građenje s velikim mekanim kockama 

  provlačenje i male tjelesne aktivnosti 

 raznovrsne pokretne igre 

 

 

Djeca su se danima s velikim interesom igrala u vodi, svojim su rukama započeli istraživanje 

vode u bazenu, potom su vodu pljuskali, a nekoj djeci to nije bilo dovoljno pa su odlučili ući u 

bazen i raditi to sjedeći. 
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Ubrzo je započela i simbolička igra, tj. igrovna aktivnost kupanja lutkica u vodi. Djeca 

samostalno uče kako se realni predmeti i aktivnosti mogu zamijeniti simbolima i simboličkim 

igrama. 

U ovoj aktivnosti djeca su učila na prirodan 

način, čineći i igrajući se u igri koju su sama 

organizirala. 

 

Druga grupa djece koristila je različite kantice, sita i mlin za igru presipavanja i prenošenja 

vode, a pojedina djeca su zalijevala vrtićko dvorište.  

Djeci  su u bazen dodane  i tkanine kako bi mogli istraživati propusnost vode, pa   smo tako 

uključili i eksperimentiranje u samoj aktivnosti. Jedno dijete se dosjetilo tkaninu staviti na 

početak mlina gdje se ulijeva voda kako bi se mlin mogao vrtiti,  te smo uvidjeli da većina 

vode ipak završi opet  u bazenu, a tek nešto malo prođe kroz tkaninu i tako pokreće mlin.  
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Zatim smo proučavali što 

sve tone, a što pluta u vodi 

od materijala koji nam je 

bio dostupan. Veća jaslička 

djeca izjavila su kako svi 

brodići plutaju, a tkanine 

ipak ne jer su preteške.  
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Igrajući se s vodom dijete razvoja svoje sposobnosti te stječe sigurnost u sebe. Primjerice 

prenošenjem vode iz bazena u neku drugu posudu pomoću male posudice dijete razvija 

koordinaciju pokreta, stječe sigurnost u sebe i postaje odvažnije. 

 

Radosti i veselja u jasličkom dvorištu bilo je na pretek. Svako je dijete bilo zaigrano i 

zaokupljeno nekom svojom aktivnošću. Voda se od sreće prolijevala, pravile su se lokve u 

kojima je dijete slobodno kročilo i potom su se tkaninama brisale kada je bilo vrijeme 

pospremanja igračka.  
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Najveći interes djece vrtićke dobi ogledao se u sudjelovanju:  

 u različitim istraživačko-spoznajnim aktivnostima (istraživanje svojstava vode 

i sl.) 

 životno-praktičnim  i radnim aktivnostima (uređenje cvjetnjaka i povrtnjaka, 

skupljanje trave )  

 aktivnostima  s kretanjem (igre na spravama, natjecateljske igre) 

 aktivnostima raznovrsnog izražavanja i stvaranja (različite likovne aktivnosti, 

izrada slikovnice Riba duginih boja i sl.) 

 u  simboličkim igrama različite razine složenosti  
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Važno je korištenje svih 
raspoloživih resursa u 
unutrarnjim i vanjskim 

prostorima vrtića 

Poticanje cjelovitog razvoja 
svakog djeteta i 

unaprjeđivanje motoričkih 
kompetencija 

Specifične i raznovrsne 
aktivnosti s kretanjem 

tijekom  boravka na zraku 

Sustavno podržavaju 
motoričke, osobne, socijalne 

i građanske kompetencije 
djece  

Aktivnosti s kretanjem 

Razvijaju asertivnost, 
empatiju, suradnju i 

zajedništvo djece različitih 
odgojno-obrazovnih skupina 
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Simbolička igra 

Od imitativne do 
igre uloga, od 

oponašanja radnji 
do podjele funkcija 
- to je proces koji se 

razvija 

Sadržaj igara je rezultat 
djetetovog iskustva u 

interakciji s odraslima, 
dijete  imitira radnje i 

ponašanja svojih 
bližnjih 

Prihvaćanjem određene 
uloge dijete simbolizira 

radnje koje su tipične toj 
ulozi i  usklađuje svoju 

ulogu s drugom djecom 

Poznavanje teme 
svih sudionika važno 

je za podizanje 
razine simboličke 

igre, što se uočava  
kroz foto zapise 

simboličke igre u 
''ljetnoj kuhinji'' 
vrtićkog dvorišta 
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Suradnja s roditeljima 

Suradnja s roditeljima najčešće  je bila kroz individualne oblike i  kroz  razmjenu informacija 

kod dolaska i odlaska djeteta iz vrtića. S roditeljima djece sa specifičnostima u razvoju i 

ponašanju koja su tijekom ljeta dolazila u vrtić članice stručnog tima  provodile su 

individualne razgovore. Sadržajno su razgovori bili usmjereni na  reakcije djeteta u 

raznovrsnim situacijama te dogovor o tome kako djetetu pružiti primjerenu podršku u 

situacijama koje su za njega nove.  Članice stručnog tima prema svojoj procjeni  usmjeravale 

su individualni razgovor s pojedinim roditeljima  prema osvještavanju stavova o boravku 

djeteta u vrtiću tijekom ljeta i važnosti korištenja godišnjeg odmora za zajedničko obiteljsko 

druženje. Mišljenja smo i da je veliki broj roditelja djece rane dobi nedovoljno informiran o 

specifičnostima ljetne organizacije rada i o tome treba voditi brigu prilikom provedbe 

individualnih razgovora s  matičnim odgojiteljicama.  Ukoliko roditelj na vrijeme dobije sve 

relevantne informacije lakše će donijeti odluku kojom će optimalno zadovoljiti svoju potrebu 

za vrtićem (skrb o djetetu) i potrebu djeteta da provede zajedničko vrijeme sa svojim 

roditeljima i ima ''pauzu '' od vrtića. Pojačana je suradnja s roditeljima kako bi i njima bilo 

lakše prihvatiti drugačiju organizaciju rada. Roditelji, dakako, mogu utjecati na to da djetetu 

olakšaju boravak u ljetnoj organizaciji rada. Primjerice mogu razgovarati s djetetom o novoj 

situaciji, novim prijateljima u odgojnoj skupini, novim odgojiteljicama s kojima se dijete do 

sada nije susretalo i sl. Potrebno je ohrabriti dijete riječima da će mu boravak u drugačijim 

uvjetima biti jednako zanimljiv, pun igre, brige i ljubavi te da se uvijek može obratiti „teti“ i 

zatražiti pomoć. Za roditelje je važno da prouče raspored organizacije rada po prostorima 

vrtića i  sobama  dnevnog boravka te se dodatno, po potrebi, informiraju o odgojiteljicama i 

aktivnostima. Važno je i označiti djetetove stvari (odjeću, obuću, ruksak - ukoliko dijete ne 

može samo prepoznati koje su njegove stvari).  

 
 

ZAKLJUČAK :  Prema podatcima  praćenja i vrednovanja ostvarivanja  Ljetnog plana i 

programa rada  u pedagoškoj godini 2019./2020.  zaključujemo    kako je  Ljetni plan i 

program rada u većini ostvaren. Manja odstupanja u ponudi poticaja, raznolikih materijala, 

provedbi sadržaja i aktivnosti bila su vezana uz trenutnu epidemiološku  situaciju i primjenu 

protokola i procedura vezanih uz suzbijanje epidemije COVID-19 (sukladno Preporukama  za 

sprečavanje i suzbijanje epidemije  COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i 
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obrazovanja te osnovnoškolske ustanove). Kroz dokumentiranje  igre i aktivnosti djece, 

posebice na vanjskom prostoru, primjećuje se   kako je 

 najveći interes  djece rane dobi bio za  životno-praktične i radne, manipulativne (voda-glavni 

medij) i aktivnosti s kretanjem, dok su djeca vrtićke dobi bila usmjerena na istraživačke 

aktivnosti ispitujući svojstva vode, radno-praktične aktivnosti u cvjetnjaku i povrtnjaku, 

simboličku igru različite razine složenosti u „ljetnoj kuhinji“ i aktivnosti s kretanjem. 

Dugotrajni  interes djece za simboličkom igrom na vanjskom prostoru i njena različita razina 

složenosti ukazuju nam na daljnje smjerove djelovanja na kreiranju optimalnih uvjeta za 

obogaćivanje djetetova iskustva u interakciji s djecom i odraslima i sustavno  poticanje 

osobnih, socijalnih i građanskih kompetencija djece kroz simboličku igru.  

 


