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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  

 

Kroz četvrtu pedagošku godinu primjene standarda kvalitete 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, 

 odsutnost odgojitelja zbog bolovanja 

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 2018./2019. 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 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

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 19 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 U OKVIRU REDOVNOG PROGRAMA 

 Kraći program ranog učenja engleskog jezika u dvije skupine 

 Poseban kraći program odgoja za okoliš i održivi razvoj 

 

1.2. BROJ DJECE U ODGOJNIM SKUPINAMA 

Tablica 1.2. Prikaz stanja broja djece u pedagoškoj godini 2018./2019. s obzirom na 

prostor u kojem borave. 

 

Na kraju pedagoške godine, broj upisane djece bio je 491. Tijekom pedagoške godine 

ispisano je 12 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 

5 95 13 296 

PODRUČNI VRTIĆ 

ČULINEC, 

Ul. Badema 14a  

1 18 2 39 

PODRUČNI VRTIĆ 

RESNIK,  

V Resnik 1a 

1 18 1 25 

UKUPNO: 7 131 16 360 

UKUPNO: 491 
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Tablica 1.3. Prosječna prisutnost djece od rujna 2018. do lipnja 2019. 

  

 
  

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

zimskim mjesecima, u mjesecima kada su blagdani i državni praznici. U 6. mjesecu zbog 

ispisa  djece školskih obveznika  manji je postotak prisutne djece. Najveća prisutnost je u 

jesen i kasno proljeće. Prisutnost djece u 7. i 8. mjesecu 2018. godine kretala se od 40% 

(početkom srpnja)  do 23% ( početkom kolovoza) od ukupnog broja upisane djece. Evidentno 

je najmanji broj prisutne djece u 8. mjesecu i to u prva dva tjedna. U tim mjesecima se 

program rada odvijao prema Ljetnom planu i programu rada. 
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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 2018./2019. 

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 14  1    15 

15. Pralja 1      1 

16. Ekonom - vozač 1     1  

17. Domar – vozač -   

ložač 

 

2 

     

2 

 

 

18. Ukupno 87  3 12 44 14 20 

 
 

U vrtiću je zaposleno 90 radnika (87 na neodređeno, 3 određeno, stanje 20.07.2019.) koji 

svojim radom doprinose unaprjeđivanju kvalitete življenja djece i odraslih u vrtiću.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 
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. Satnicu smo dogovarali, ove godine kao i prijašnjih 

godina, s voditeljima i djelatnicima, uvažavajući potrebe roditelja za organizacijom radnog 

vremena vrtića. Analizom satnice, na kolegiju voditelja svaka tri mjeseca, provjeravali smo 

ima li odstupanja u realizaciji sati,  te smo uvidima u dežurstva mijenjali organizaciju rada, 

ukoliko se iskazala potreba.  

Prema zapisnicima voditelja kuća vidljivo je zadovoljstvo postavljenom organizacijom. 

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 01.09.2018. do 31.5.2019. 

 

STRUKTURA 

DJELATNIKA 

NA TERET HZZO NA TERET USTANOVE UKUPNO 

SATI Broj 

djelatnika 

     broj sati Broj 

djelatnika 

   broj sati 

ODGOJITELJI 12 1304 27 2972 4276 

TEHNIČKO 

OSOBLJE 

5 640 20 3280 3920 

ADMINISTRACIJA    4 496 496 

RAVNATELJ      

STRUČNI TIM 1 96 5 400 496 

UKUPNO 18 2040 56 7148 9188 
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2. MATERIJALNI UVJETI RADA 

 
U pedagoškoj  godini 2018./2019. završeni su radovi na dogradnji centralnog vrtića u 

Trnavi. Proširivanjem prostora omogućili smo optimalne uvjete za boravak djece u četiri 

odgojne skupine  koje smo iz neadekvatnog prostora izmjestiti u odgovarajući prostor. 

ostakljeni prostor terase iskoristili  smo za uređenje dodatne  dvorane za tjelesne i ostale 

aktivnosti manje skupine djece, posebice djece rane dobi.  

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 
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3. SKRB ZA TJELESNI RAST, RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE 

 
Zdravstvene potrebe djece predškolske dobi zahtijevaju dobru upućenost 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. 

Provedbom zdravstvenog odgoja i zdravstvenim prosvješčivanjem 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 

predkolškog 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 2018./2019. 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 posebni potreba djece i osiguravali 

potrebni uvjeti. 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. 

Analiza zdravstvenih poteškoća (ukupno djece) 
 alergija na hranu – 21 djete (mlijeko i mliječni proizvodi, jaja, kečap, rajčica, kikiriki, 

aditivi u hrani, konzervansi, ječmena kaša,  sezam, bademi, orasi, lješnjaci, kivi, riba, 

soja, indijski oraščići, čokolada, čokoladne loptice, nutella itd.) 

 prilagođenu prehranu zbog funkcionalnih smetnji u probavnom traktu ima 1 dijete, 

uzroci su: kombinirane smetnje 

 alergiju na 1 namirnicu ima 10 djece 

 alergiju na 2  namirnice ima 7 djece 

 alergiju na 3 namirnice ima 2 djece 

 alergiju na 4 namirnice ima 1dijete 

 alergiju na 5 i više namirnica ima 1 dijete 

 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 

 epilesija pod terapijom 1 

 febrilne konvulzije pod terapijom 6 

 oštećenja središnjeg živčanog sustava - 7 

 oštećenja perifernog živčanog sustava – 2  

 oboljenja genitourinarnog sustava – 7 

 hidronefroza 2 
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 uroinfekcije – 5 

 hemangiom pod terapijom 2 

 prirođene malformacije - 1 

 bronhitis 14 

 atopijski dermatits 10 

 smetnje vida (nose naočale 20 djece ) 

 

U prosincu 2018. godine provedena je anketa s roditeljima djece koja imaju alergiju na hranu. 

Korišten je „ Upitnik o potvrđivanju alergija na hranu“. Obradom upitnika utvrđeno je da 

3 djece nema više alergiju na hranu, kod 3 djece smanjen je broj alergogenih namirnica. 

Tijekom pedagoške godine dijagnosticirana je alergija kod dvoje djece polaznika vrtića i 

refluks želuca kod 1 djeteta. Za djecu s alergijama na hranu u slučaju alergijske reakcije 

propisani su ovi lijekovi: fenistil kapi, Areus sirup, Rinolan ili Klaritin sirup. Za 6 djece sa 

febrilnim konvulzijama i 1 djete sa Epilepsijom osigurane su mikroklizme Diazepama. 

 

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 

teškoćama (febrilne konvulzije, epilepsija, atopijski dermatitis,bronhitis, bolesti urogenitalnog 

sustava,alergijska astma) što zahtijeva brigu odgojiteljica glede procjenjivanja stanja i 

poduzimanja potrebnih mjera zdravstvene njege. Sva djeca sa 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 
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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. Većina djece i roditelja prihvatila je ovakav način prehrane. I 

dalje je potrebno poticati ujednačeno djelovanje kako u vrtićkom tako i u obiteljskom 

okruženju. Tijekom godine primjenjivani su sezonski jelovnici prema preporukama 

nutricionista iz Gradskog ureda za odgoj i obrazovanje. 

 

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 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. Provedena je edukacija odgojitelja u okviru edukativne grupe Ogledalo naših 

odgovornosti sa temom:“Alergije na hranu i postupci prve pomoči kod alergijske reakcije“. 

Na sastancima planiranja i kroz individualni rad upućivani su u standardizirane postupke 

njege i higijene i provedbu potrebnih 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. 

 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 epilepsijom, 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. 

 

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 512 ili 50 % od 

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

Od bronhitisa liječeno je 58 djece u centralnom vrtiću i 22 na područnim vrtićim (veći broj 

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

bio je manji (136) 13 % a prošle godine bilo je (162) ili 18 %. 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, šarlaha 9 (prošle godine 7), crijevni 

paraziti (4), ušljivosti (9). Moram naglasiti problem recidiva ušljivosti kod 3 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. 



16 

Tablica 1 Analiza pobola po MKB 2018/2019 (podaci se odnose na broj liječničkih 

potvrda) 

Dob 

djece 
Objekt 

Zaraz

ne 

bolest

i 

Bolest

i 

živča

n. 

susta

va 

 

Bolest

i  

dišno

g  

susta

va 

Bolest

i oka i 

uha 

Bolesti 

probavn

og 

sustava 

Ostal

e 

bolest

i 

Ukupa

n br. 

bolesti 

Broj 

upisane 

djece 

Jaslice 

Trnava 31  175 49  81 336 113 

Čulinec 8  20 7  6 41 18 

Resnik 9  43 8  18 78 18 

Ukupno 48  238 64  105 407 149 

Vrtić 

Trnava 75  228 76  128 507 275 

Čulinec 7  26 9  20 62 39 

Resnik 6  20 5  12 43 25 

 
Ukupno 

vrtić 
88  274 90  160 612 339 

Ukup. 

vrtić+ 

jaslice 

23 

skupine 
136  512 154  265 1019 488 

  

U jasličkim skupina tijekom ožujka i travnja veći broj djece izostao je zbog infekcija 

izazvanih adenovirusima. Naučestalije su bile upale uha, oka i probavne smetnje. U nekoliko 

vrtićkih 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. 

 

3.3. Kontrola procijepljenosti djece i upućivanje na cijepljenje 

Tijekom godine provedena je kontrola cijepljenosti za 170 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 2018. i veljače 2019. 

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 evidentirano je 39 ozljede u centralnom objektu, 7 na područnim objektima, te 9 

ozljeda nastalih 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. Povrede sa kojima su djeca došla od kuće bile su 

ogrebotine, udarci s hematomom i ugrizi insekata, padovi (ukupno 9). Ozljede su se događale 

u vremenu 8.30 do 12.30 sati (ukupno 27), te od 13 do 16.30 sati (ukupno 5). 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 (32), a od toga 15 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 

7 

32 

Mjesto nastanka ozljeda 

kod kuće 

u vrtiću 

32 

14 

Mjesto zbrinjavanja ozljeda 

vrtić 

vrtić + zdravstvena 
ustanova 
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nastanka ozljeda su: dvorište, soba dnevnog boravka, dvorana za tjelesni, stubište, sanitarije i 

tijekom izleta. 

 
Prikaz 4. 

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

odgojnim skupinma. 

 

 

 
 

Prikaz 5. 

Potrebno je educirati i osvještavati djecu na provedbi samozaštite i prevenirati neprihvatljiva 

ponašanja. 

16 

11 
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3.5. Suradnja sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima (pedijatar, 

epidemiolog, stomatolog i ostali) 

 

U pedagoškoj godini 2018/2019. ostvarena je  suradnja sa stomatolozima dr. stom. Ružicom 

Krsnik i prim.stom. Ljubicom Vranić. U listopadu 2018. godine u 15 odgojnih skupina 

provedene su edukativne interaktivne radionice sa djecom i odgojiteljicama vezane za 

prevenciju karijesa. Svrha radionica bila je podizanje 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. Za djecu koja odlaze u školu 

proveden je i kviz znanja na navedenu temu.Vezano za navedene radionice moram istaknuti 

sudjelovanje djece u četkanju zuba lutkama, potvrđivnje njihovih vještina i znanja o prehrani i 

oralnoj higijeni. 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 analizi kalorijske i 

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

ruku zaposlenika, u provedbi edukacije zaposlenika (Tečaj higijenskog minimuma). Sa 

higijensko-epidemiološkim timom Dubrava u provebi higijensko-epidemiološkog nadzora pri 

pojavi zaraznih bolesti, u provedbi sanitarnih pregleda zaposlenika i edukativno savjetodavni 

rad, sa liječnicima pedijatrima sa područja Dubrave, Pešćenice i Sesveta, sa ustanovom za 

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

3. 6. 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 primljenje djece po komisiji za prijem u DV 

tijekom 2018/2019. 

- 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 i Resnik, za 7 skupina  iz centralnog 

objekta u Trnavi 

- komikacijski roditeljski sastanak s roditeljima djece jasličkog uzrasta na područnim 

vrtićima u Čulincu i Resniku na temu: Uzroci poboljevanja djece jasličke dobi i načini 

prevencije. 

- 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 

- propisana zdravstvena dokumentacija, individualna zapažanja i dnevna realizacija 

zadaća, protokoli praćenja i zapisnici radnih sastanaka uredno su vođeni 
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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 26 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. Putem 

ekrana i video zapisa prezentiran im je način serviranja cjelodnevnih obroka te snimke 

objedovanja u skupini. 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 studenog 2018. do lipnja 2019. 

radi procjene stanja uhranjenosti. Mjerenje je izvršeno sa 365 djece u 17 odgojnih skupina, 

roditelji su upoznati s rezultatima. U skupini koja provodi športski program antropometrijska 

mjerenja provedena su 2 puta tijekom godine. Odgojitelji i roditelji dobili su stručne savjete o 

prehrani i važnosti tjelesne aktivnosti za djecu kod koje evidentirana umjerena 

preuhranjenost, gojaznost i lakša pothranjenost. Od ukupnog broja izmjerene djece: umjereno 

preuhranjeno je 46 djece, 25 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 01% (prošle godine 13% umjereno preuhranjenih, ove 

godine 12,9%), dok se broj gojazne djece ostao isti, što nam potvrđuje da trebamo nastaviti 

rad 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 2017/2018. s 2018/2019. 

 2017/2018  2018/2019  

broj mjerene 

djece 

372 % 365 % 

normalno 

uhranjenih 

263 71 271 74 

umjereno 

preuhranjenih 

48 12.9 46 13 

gojaznih 39 10,4 25 7 

lakše 

pothranjenih 

22 5,9 22 6 

teže pothran.   1 0.27 
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Tablica 3. Prikaz podataka antropološkog mjerenja po skupinama i stanja uhranjenosti 

 

SKUPI

NE 

Ukupno 

21 

UKUP

AN BR. 

IZMJ. 

DJECE 

NORMAL

NO 

UHRANJE

NI 

Relativna 

tež. 

90-110 

UMJERENO 

PREUHRANJ

ENI 

Relativna tež. 

110-120 

GOJAZ

NI 

Relativa 

težina 

veća 

Od 120 

BLAGA 

POTHRANJEN

OST 

Relativna  težina 

 80 - 90 

 

JAČA 

POTH

R. 

Reltiv

na 

tež. 

isp. 

80 

27-T 21 19 2    

4-T 

1.mj. 

21  14 5 1 1  

4-T 

2.mj. 

19 12 4 1 2  

12-T 20 14 3 2 1  

28-T 20 14 3 0 2  

8 -T 17 14 2 1   

2-T 17 15 1  1  

18 -T 19 18  1   

29-T 27 18 5 2 2  

23-T 24 15 3 4 2  

5-T 20 16 2  1 1 

3-T 22 19 2 1   

1-T 24 18 4 0 2  

17-T 21 16 2 1 2  

UK.T 292 222 38 14 16 1 

20-R 14 8 3 2 1  

22- R 23 16  5 2  

Ukupno  37 24 3 7 3  

25-Č 20 16 1 2 1  

26-Č 17 9 4 2 2  

Ukupno  37 25 5 4 3  

Ukupno 

mjer.dj

e. 

365 
271 

46 25 22 1 
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Prikaz 6. 

 

 
 

 

Prikaz 7. 
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PLANIRANJE, PRAĆENJE I EVALUACIJA SKRBI ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA 

DJECE I SIGURNOST 

 

1. AKTIVNOSTI KROZ KOJE SU ODGOJITELJICE UNAPRJEĐIVALE SKRB ZA 

ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST DJECE U SKUPINI: 

- zadovoljavanje djetetovih osnovnih i fizioloških potreba 

- njega djece, usvajanje navike pravilnog pranja ruku, lica, brisanje ruku, korištenje papirnatih 

maramica, pravilno korištenje sapuna 

- pridržavanje dogovorenih pravila 

- svakodnevni boravak na zraku 

- provedba malih tjelesnih aktivnosti (SDB), i tjelesnih aktivnosti u dvorani 

- poticanje usvajanja pravila u provedbi kulturno - higijenskih navika 

- osnaživanje za sigurno ponašanje, 

- briga o sigurnosti igračaka i materijala 

- korištenje raznih problemskih slikovnica, radionica o prevenciji karijesa, slikovnice i 

materijali vezani za pravilnu prehranu, prevenciju karijesa, memori higijena 

- aktivnosti vezane za upoznavanje ljudskog tijela i zaštiti zdravlja, HAK-ova radionica Vidi i 

klikni, posjet roditelja u centru zdravlja, posjet stručnih osoba iz tog područja 

- posjet stomatologa 

- osnaživanja u odgovornom i samozaštitnom ponašanju 

- razgovor i poticanje na konzumiranje zdravih namirnica, konzumiranje vode 

- edukativne slikovnice o njezi i zdravlju zubi, ušljivosti, pranju ruku, o bakterijama i 

virusima, sigurnost u prometu, aktivnosti o samozaštiti 

- životno praktične i radne aktivnosti, pospremanje odjeće i obuće 

- provjetravanje prostorija 

- izolacija bolesne djece (1 odgovor) 

- pranje zuba 

- aktivnosti vezane uz tematsku cjelinu moje tijelo 

- provođenje sanitarno-higijenskih mjera (1 odgovor) 

OČEKIVANI ISHODI: Osviještenost odgojitelja, ostalih djelatnika i roditelja za važnost 

provedbe preventivnih mjera koje utječu na očuvanje zdravlja djece i smanjenje pobola. 

Dosljedna provedba preventivnih mjera utječe na smanjenje zdravstvenih rizika i osnaživanje 

zaštitnih čimbenika. Što je bilo važno i trebalo istaknuti – procjena zdravsvene 

voditeljice: izolaciju bolesne djece, upućivanje na liječnički pregled, obaveza roditelja za 

donošenje liječničkih ispričnica nakon bolesti, pranje i dezinfekcija igračaka, uvažavanje 

higijenskih zahtjeva pri podjeli i posluživanju jela, higijena duda i bočica, dosljedna provedba 

sanitarno-higijenskih mjera pri pojavi epdemioloških indikacija. 
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2. POSTUPCI I AKTIVNOSTI KOJE SU POSEBNO UTJECALE NA RAZVIJANJE 

NAVIKA KOD DJECE VEZANIH ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I BRIGU O SEBI: 

- redovito i pravilno pranje ruku (4 odgovora) 

- usvajanje kulturno-higijenskih navika, samostalnost u provođenju (4 odgovora) 

- pranje zubi (4 odgovora) 

- edukacija o zdravlju zuba (4 odgovora) 

- interaktivna radionica o pravilnoj higijeni zuba i pravilnoj prehrani (7 odgovora) 

- kazališne predstave, razne slikovnice i edukativni materijali 

- plakat u kupaonici za poticanje zdravstveno-higijenskih aktivnosti 

- konzumiranje zdravih namirnica, raznovrsna prehrana, važnost pijenja tekućine - vode 

- provedba projekta Mi jedemo odgovorno 

- raznovrsna prehrana 

- priprema i degustacija voćnih sokova i zdravih namirnica 

- tjelesne aktivnosti, vježbe disanja 

- program sporta kroz koji se djecu potiče na pojačanu svijest o važnostima i načinima zaštite 

zdravlja i brige o sebi 

- montessori vježbe i razgovori vezani uz temu zaštite zdravlja i brige o sebi (3 odgovora) 

- suradnja s roditeljima na poticanju samostalnosti i odvikavanju od pelena 

- poticanje na samozaštitu (5 odgovora) 

- spoznaje o potencijalnim opasnostima u okolišu 

- svakodnevna briga o zdravstvenom stanju djece 

- adekvatna odjeća i obuća 

- predstava i CD složna obitelj, aktivnosti iz priručnika Humanost od malih nogu, radionica u 

organizaciji HAK-a Vidi i klikni 

 

 
Prikaz 8. Aktivnosti koje su utjecale na usvajanje navika za zaštitu zdravlja i brigu o sebi 

 

OČEKIVANI ISHODI: Kontinuirana primjena standarda kvalitete u svim odgojnim 

skupinama pri obavljanju rutinskih poslova, fleksibilna provedba dnevnog ritma – 

zadovoljavanje individualnih potreba djeteta u odnosu na dob, osiguravanje uvjeta za siguran 

boravak djece, briga za sigurnost djece i primjena protokola. 
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3. PROCJENA USVOJENOSTI KULTURNO-HIGIJENSKIH NAVIKA KOD DJECE 

 

 
 

Prikaz 9. Procjena usvojenosti kulturno-higijenskih navika u vrtićkim skupinama 

 

OBRAZLOŽENJE PROCJENE 

1.1. Sva djeca imaju usvojene kulturno-higijenske navike u održavanju osobne higijene, 

pranju zuba, održavanje prostora urednim, kulturi objedovanja, na usvajanju samostalnosti 

pomogao je resurs mješovite skupine. 

1.2. Razlika u dobi djece (jaslice, mlađe vrtićke skupine), neku djecu potrebno je i dalje 

dodatno poticati na pravilno pranje ruku, u odnosu na početak pedagoške godine vidljiv je 

napredak. 

1.3. Potrebna je pomoć nakon obavljanja nužde, pravilno korištenje salveta, pribora za jelo, 

potrebna je ustrajnost odgojitelja; kod neke djece nedostaje rad roditelja na ovom području. 

OČEKIVANI ISHODI: Procjena zdravstvene voditeljice. 

Stalni nadzor i poticanje samostalnosti pri provedbi osobne higijene, pranju zuba, pri 

obavljanju fizioloških potreba u sanitarijama. Provoditi preventivne programe u svim 

odgojnim skupina za koje je provedena edukacija djece i odgojiteljica. 
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4. PRIMJERI IZ PRAKSE I NAČINI KOJIMA SU ODGOJITELJICE 

UNAPRIJEDILE KULTURU KONZUMIRANJA OBROKA ZA DJECU SVOJE 

SKUPINE 

- razgovor s djecom o namirnicama koje jedu (9 odgovora) 

- poticanje na kušanje jela (8 odgovora) 

- pravilno korištenje pribora za jelo (4 odgovora) 

- poticanje samostalnosti u vrijeme jela (4 odgovora) 

- odgojitelj kao model (5 odgovora) 

- kulturno ponašanje za stolom (3 odgovora) 

- simbolička igra u centru kuhinje, mala tržnica simbolička igra sa ostacima povrća 

- istraživačke životno praktične aktivnosti 

- dijete djetetu model 

- razgovor o važnosti namirnica koje jedemo za naše zdravlje 

- tiha govorna komunikacija u vrijeme jela 

- vlastitim primjerom, kulturno ponašanje u vrijeme jela 

 - bonton za djecu 

- zajednički doručak 

- ručak u 2 skupine, kulturno ophođenje za stolom, zbrinjavanje ostataka hrane 

- izrada vrtićkog jelovnika i piramide prehrane 

- suradnja s roditeljima – spremanje namirnica iz vrtićkog jelovnika i kod kuće 

- čitanje materijala i priča vezanih za namirnice 

- međuvršnjačko učenje, izrada plakata 

- sadnja povrća u skupini 

- upoznavanje s kuhinjom i kuharicama 

- problem odbijanja većine hrane (jede uglavnom kruh) 

 

 

 
Prikaz 10. Primjeri iz prakse i aktivnosti kojima se unaprijeđivala kultura konzumiranja 

obroka 
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5. ODGOJITELJICE ISTIČU OVE AKTIVNOSTI KAO NAJUČINKOVITIJE U 

BOLJEM PRIHVAĆANJU POJEDINIH NOVIH NAMIRNICA 

- isprobavanje novih okusa i namirnica (6 odgovora) 

- suradnja s roditeljima (5 odgovora) 

- konzumiranje novih namirnica kako u vrtiću tako i kod kuće (4 odgovora) 

- razgovor o namirnicama i njihovom utjecaju na naše zdravlje (4 odgovora) 

- poticanje djece na kušanje (3 odgovora) 

- odgojitelj kao model (3 odgovora) 

- životno praktične aktivnosti (3 odgovora) 

- osviještenost roditelja 

- imenovanje jela 

- aktivnosti u centru zdravog življenja 

- simbolička igra i istraživačke aktivnosti 

- dosljednost u poticanju djece na konzumiranje hrane 

 

 

 
 

Prikaz 11. Aktivnosti koje su najviše utjecale na prihvaćanje novih namirnica 
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6. AKTIVNOSTI KROZ KOJE SU RODITELJI AKTIVNO SUDJELOVALI U 

PODRŽAVANJU PRAVILNE PREHRANE U VRTIĆU 

- razgovor i razmjena informacija o svakodnevnom konzumiranju hrane u vrtiću i kod kuće (7 

odgovora) 

- odgojitelj kao model (3 odgovora) 

- razgovor u vrijeme jela (3 odgovora) 

- dogovor vezan za proslave rođendana (2 odgovora) 

- razgovor s djecom o zdravstvenoj vrijednosti pojedinih namirnica, edukativni plakati (3 

odgovora) 

- brošura za roditelje (1 odgovor) 

- donošenje sadnica i sadnja (šipak ,borovnica ) (1 odgovor) 

- životno praktične i istraživačke aktivnosti (2 odgovora) 

- simbolička igra (1 odgovor) 

- komunikacijski roditeljski sastanak (1 odgovor) 

 

 
Prikaz 12. Sudjelovanje roditelja u aktivnostima koje su utjecale na prihvaćanje pravilne 

prehrane djece u vrtiću 

 

OČEKIVANI ISHODI: Procjena zdravstvene voditeljice. 

Pravovremeno i kvalitetno zadovoljavanje djetetovih potreba za hranom i tekućinom, te 

zadovoljavanje posebnih prehrambenih potreba (alergije na hranu). Usvojene prehrambene 

navike i kultura jela. Pozitivni učinci pravilne prehrane na zdravlje djece i održavanje 

optimalne tjelesne težine. Raznovrsna i kvalitetna prehrana. Podržavanje pravilne prehrane od 

strane roditelja. Ispunjeni propisi o zdravstevnoj ispravnosti i nadzoru nad namirnicama i 

predmetima opće upotrebe (HACCP). Dozvoljeno donošenje industrijski pakirane hrane. 
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7. NAČINI UNAPRJEĐIVANJA RADA S DJETETOM/DJECOM KOJA NISU 

IMALA POTREBU ZA DNEVNIM ODMOROM 

 

U 13 odgojnih skupina djeca imaju potrebu za dnevnim odmorom. 

U 10 odgojnih skupna unapređivanje rada provodilo se na ovaj način: 

- provedba planiranih aktivnosti iz tjednog plana 

- pratili su individualne potrebe i interese djece i podržavali ih u izboru aktivnosti putem 

zajedničkog dogovora 

- istraživačke aktivnosti u centru istraživanja 

- individualne aktivnosti prema razvojnim karakteristikama i interesu djece 

- igre u manjim skupinama u pretprostoru, aktivnosti u likovnom centru, društvene igre, 

grafomotoričke vježbe, rad s priborom, mirne aktivnosti, korištenje slikovnica, puzle, 

konstruktivne igre 

- rad po programu predškole, te rad na onim područjima s pojedinom djecom gdje su 

određene kompetencije slabije usvojene 

 

 
Prikaz 13. 

 

OČEKIVANI ISHODI: Procjena zdravstvene voditeljice. 

Prilagođen ritam dnevnih aktivnosti uzrastu djece. Uvažavanje individualnih potreba za 

dnevnim odmorom. Osiguravanje higijenskih uvjeta za odmor djece. Provedba aktivnosti 

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

Tijekom pedagoške godine 2018./2019. kroz svakodnevne životne situacije, dnevne aktivnosti 

i rutine sustavno smo promovirali  vrijednosti kao što su humanizam, tolerancija, 

odgovornost, identitet, autonomija, znanje i kreativnost. Nastavili smo unaprjeđivati primjenu 

standarda kvalitete kako bismo svakom djetetu osigurali primjerenu potporu za izgradnju  

kompetencija za cjeloživotno učenje.  Daljnji rad na ostvarivanju potreba i prava djece 

usmjerili smo na uvažavanje osnovnih prava djeteta kao što su:  

 Pravo djeteta na razumijevanje i razvijanje svojih potencijala 

 Pravo na povjerenje u odrasle, kao i pravo na povjerenje od odraslih 

 Pravo na podršku odraslih koja će mu omogućiti razvoj vlastitih konstruktivnih 

strategija mišljenja i djelovanja, a ne prenošenje gotovih znanja i uvježbavanje 

vještina 

Imajući na umu ključne odrednice naše misije i vizije vrtića, u ovoj pedagoškoj godini 

usmjerili smo se na slijedeće trajne zadaće odgojno-obrazovnog rada u redovitom programu:  

 Olakšavanje i praćenje prilagodbe  

 Skrb za tjelesni rast i zdravlje djece 

  Primjena strategija podrške razvoju i učenju kroz igru  skrbeći o cjelovitom razvoju  

svakog djeteta i  izgradnji kompetencija za cjeloživotno učenje 

  Razvijanje programa Eko-škole/vrtića Jabuka 
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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 u 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 pet timskih opservacijskih 

intervjua. 
 
U ljetnom upisnom roku, za pedagošku godinu 2018./2019.,  upisano je 114 nove djece, od 

toga 86 djece za jaslice, te 28 djece za vrtić. Upisano je 60 djevojčica i 54 dječaka.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrtić 

Jaslice 
Djevojčice 

60 

Dječaci 
54 

86 

28 

Ukupno 114 



33 

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

 

         
 
 

Prilagodba je trajala u periodu od 03.09. do 28.09. i kod većine djece je protekla u 

kontinuitetu. Manji broj djece (7%) imao je prekid prilagodbe zbog bolesti.  

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 26-ero djece, 21 dijete jasličke dobi i 5-ero 

vrtićke. 

 
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 

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 
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75% 

Vrtić 
25% 

Djeca po dobi 

Jaslice Vrtić 

Dječaci 
47% 

Djevojčice 
53% 

Djeca po spolu 

Ljetni upisni rok 
114 

Naknadni upis  

26 

Ukupno  

140 



34 

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 8, je prema procjeni 

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

Grafički prikaz: Reakcije djece pri dolasku u skupinu 
 

 
 
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. 

 
Grafički prikaz: Ponašanje djece tijekom boravka u skupini: 
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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. 
 
RODITELJI U PRILAGODBI 

 

Osim tijekom inicijalnog intervjua, priprema roditelja je provedena na roditeljskim 

sastancima u prvom i drugom 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, 

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. 

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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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: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provođenje odgojno-obrazovnog rada usmjerenog na dijete 

Osiguravanje dobno primjerenog i razvojno poticajnog okruženja 

Poticanje i podržavanje interakcija među djecom unutar odgojne 
skupine 

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 standard kvalitete ,,Promatranje i praćenje djece u skladu s ishodima razvoja i učenja,, 

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 djelatinicima i roditeljima.  

 

1. U provedbi objektivne procjene razvojnog statusa najviše mi je koristilo: 

 razvojne liste 

 individualni razgovori s roditeljima 

 suradnja s članicama stručnog tima 

 dnevna i individualna zapažanja 

 razmjena zapažanja sa kolegicom 

 poznavanje razvojnih kompetencija 

 individualni rad s djetetom 

 praćenje djece u aktivnostima 

 

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. 

Interpretacije (naša tumačenja) treba izbjegavati jer ne poznajemo sve okolnosti i najčešće 

dolazimo do pogrešnih zaključaka koji mogu naštetiti djetetu i biti ,,samoispunjavajuće 

proročanstvo,, 

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 kompetetntne, 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. 
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Inicijalna procjena razvojnog statusa provedena je u studenom 2018., a finalna u svibnju 

2019. Analiza se nije odnosila na djecu s utvrđenim teškoćama u razvoju koja su zasebno 

procjenjivana. Nakon obavljene obrade podataka obavljene su individualne konzultacije sa 

tandemima odgojiteljica na kojima je analiziran razvojni profil svake skupine: 

 djeca koja trebaju dodatne poticaje u pojedinim razvojnim područijima 

 razvone zadaće koje treba poticati na razini cijele skupine po pojedinim razvojnim 

područjima 

 razvojno napredna djeca po pojedinim razvojnim područjima 

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

i na razini cijele skupine. 

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

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

razvoja u dobnim skupinama 1-2 g. i 2-3 g. Dijelom se radi o novoupisanoj djeci obzirom na 

to da su upisi u jasličke skupine trajali gotovo cijelu pedagošku godinu, a dijelom je to i 

razvojno očekivano u tim dobnim skupinama. 
 

Grafički prikaz procjene razvojnog statusa prema razvojnim listama studeni 2018. 

 

Grafički prikaz procjene razvojnog statusa prema razvojnim listama svibanj 2019. 
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 U planiranju i provedbi individualnog rada s djetetom rukovodila sam se:  

 

 djetetovim razvojnim statusom 

 interesom djeteta 

 individualnim razgovorima s roditeljima 

 razmjenom informacija s kolegicom 

 zapažanjima (pedagoškom dokumentacijom) 

 djetetovim jakim stranama 

 informacijama dobivenim od članica stručnog tima 

 individualnim bilješkama 

 

 

Kvalitetan individualan rad s djetetom podrazumijeva sumiranje informacija iz različitih 

izvora, dobro poznavanje razvojnog statusa djeteta. Krećemo od djetetovih jakih strana i 

interesa kako bi poticali područja razvoja koja treba dodatno poticati i to činimo postupno, uz 

pozitivno ohrabrivanje svakog uspjeha i inicijative, odabirući vrijeme kada je dijete spremno 

za usvajanje nove vještine uz uvažavanje potencijala i sposobnosti koje dijete već ima. 

 

 

3. Procijenite uspješnost razmjene informacija dobivenih praćenjem i promatranjem 

djece s roditeljima (na individualnim razgovorima i kroz ostale oblike suradnje): 

         4.5 

Obrazložite svoju procjenu: 

 većina roditelja je susretljiva i otvorena, imamo dobru suradnju, prihvaćaju sugestije 

 individualni razgovori pozitivno utječu na cjeloviti razvoj djeteta 

 otvorenom i podržavajućom komunikacijom dobile smo bolji uvid u djetetov život 

izvan vrtića 

 dobiveni podaci važni su za dobivanje cjelovite slike o djetetu, njegovim potrebama i 

interesima 

 ravnopravna komunikacija, dogovaranje, međusobno uvažavanje, zajedničko 

dosljedno djelovanje 

 većina roditelja razumije i prihvaća zajedničku odgovornost za odgoj i obrazovanje 

djeteta te otvoreno i s povjerenjem iznose informacije o djeci i poteškoćama u 

roditeljstvu 

 s pojedinim roditeljima potrebno je poraditi na komunikaciji i suradnji 

 

Procjena uspješnosti razmjene informacija dobivenih praćenjem i promatranjem djece s 

roditeljima na individualnim razgovorima je vrlo visoka i odnosi se na one roditelje koji su 

spremni na suradnju i razmjenu informacija o djetetu. Međutim, i dalje je prisutan određeni 

broj roditelja koji tu trebaju dodatnih poticaja.   

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. 
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 Procijenite uspješnost zajedničkog djelovanja vrtića i obitelji na poticanju cjelovitog 

razvoja svakog djeteta Vaše skupine: 

         4.4 

Obrazložite svoju procjenu: 

 dobra komunikacija i izmjena informacija 

 vidljiv napredak djeteta te zadovoljstvo roditelja u svakodnevnom funkcioniranju 

djeteta u vrtićkom okruženju 

 međusobnim uvažavanjem obitelji i vrtića utjecali smo na napredak djece 

 usklađeno djelovanje i dosljednost u provođenju dogovorenih strategija 

 uvažavanjem obitelji kao ravnopravnog partnera, ponudom različitih oblika aktivne 

suradnje i sudjelovanje u životu skupine omogućeno im je suodlučivanje i uvid u 

cjelokupni razvoj djeteta i događanja u skupini. Ali uvijek postoji dio roditelja koji 

nisu zainteresirani za suradnju na višoj razini 

 sa pojedinim roditeljima potrebno je poraditi na kominikaciji i suradnji 

 

Procjena uspješnosti zajedničkog djelovanja vrtića i obitelji na poticanju cjelovitog razvoja 

svakog djeteta je vrlo visoka i podrazumijeva uključenost roditelja s kojima je uspostavljena 

dobra suradnja.  

Za uspostavu dobre suradnje 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. 

 

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. 

Ukoliko smo mi kao stručnjaci spremni ''otpustiti'' svoju ulogu eksperta za odgoj i djecu i 

prihvatiti to da mi ne znamo najbolje, tada se možemo uključiti u autentičan, iskren dijalog s 

roditeljima i biti spremni učiti od njih. Naša uloga nije propovijedanje i popravljanje roditelja 

u tome kako odgajati dijete, naša uloga je osnažiti roditelja u njegovoj ulozi. 

U modelu osnaživanja stručnjaci ne vide svoju ulogu u tome da oni kao stručnjaci odrede 

koje su potrebe roditelja i što trebaju učiniti da bi bili bolji roditelji. Umjesto toga, roditelje 

gledaju kao partnere s kojima surađuju kako bi roditelji nalazili svoje načine ispunjavanja 

roditeljskih odgovornosti na dobrobit djeteta i vlastito zadovoljstvo. Stručnjaci iz svog 

profesionalnog i osobnog iskustva nude roditelju nove ideje na provjeru, za inspiraciju i 

orijentaciju te pružaju povratnu informaciju i podršku, a iz roditeljskih iskustava i reakcija uče 

i razvijaju vlastitu kompetenciju. 

Pristup koji se temelji na osnaživanju zahtijeva postojanje partnerskih, suradničkih odnosa 

stručnjaka i roditelja. Stvaranje partnerstva stručnjaka i roditelja pretpostavlja priznavanje 

iskustva roditelja i njihovog znanja o sebi i vlastitoj djeci. Stručnjak ne nastupa iz pozicije 

autoriteta koji zna pravilan način podizanja djeteta (i tome podučava roditelja). Odbacivanje 

izigravanja ''eksperta za odgoj'' ne znači da stručnjak odbacuje znanje i iskustvo koje je 

stekao, već da prihvaća svoj nedostatak znanja te prepoznaje da i roditelj ima relevantno 

znanje koje stručnjaku nedostaje. 
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4.3. SKRB ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA 

 

U pedagoškoj godini 2018./2019. 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.  

 

Tablica 1. Prikaz broja djece s posebnim potrebama 

Vrsta teškoće prema Orijentacijskoj listi  

Djeca s oštećenjem vida  1 

Djeca s oštećenjem sluha  1 

Djeca s poremećajima govorno-glasovne komunikacije  60 

Djeca s poremećajima iz spektra autizma / poremećajem socijalne 

komunikacije  

7 

Sy. Down  2 

Djeca s poremećajima u ponašanju i emocijama 3 

Djeca s motoričkim teškoćama  5 

Djeca s intelektualnim teškoćama  2 

Djeca s višestrukim teškoćama  2 

Djeca sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima  30 

 

Od ukupno 113 djece s posebnim potrebama, 29 djece je s teškoćama u razvoju. Najveći broj 

djece ima teškoće karakteristične za poremećaje iz spekra autizma, njih 7, što predstavlja 

zamjetan porast u odnosu na prethodnu pedagošku godinu.  
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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. 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 vrtičkim skupinama 
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Ove pedagoške godine u ljetnom upisnom roku upisano je ukupno 115 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 4. Roditelji su uz 

zahtjev predali prateću zdravstvenu i edukacijsko-rehabilitacijsku dokumentaciju. Kod ove 

djece radilo se o slijedećim teškoćama: 1 višestruke, 2 PSA,  1 zdravstvene, od toga 3 djece 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. 
 

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 27 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 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 6 djece s teškoćama napisana 

su mišljenja za potrebe Stručnog povjerenstva škole. 
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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. Jedna 

odgojiteljica koristila je u radu s djetetom s poremećajem iz spektra autizma Sustav 

komunikacije razmjenom slika (PECS), dok su ostale primjenjivale alternativne oblike po 

potrebi, planirane u određenim situacijama i aktivnostima.  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.  

 

Dodatne odgojiteljice su kontinuirano dobivale smjernice i razmjenjivale iskustva u radu s 

članicama stručnog tima, koje su ih po potrebi upućivale na korištenje specifične stručne 

literature, demonstrirale tehnike i metode za primjenu u radu s djecom s teškoćama u razvoju.  
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DJECA S KOMUNIKACIJSKIM, JEZIČNIM I GOVORNIM POTEŠKOĆAMA 

 

Predškolsko razdoblje djetetovog života kritičan je period zbog fizičkog i mentalnog 

sazrijevanja. Također je to i period najintenzivnijeg govorno-jezičnog razvoja. S obzirom na 

to da djetetov razvoj govora od samog rođenja čini niz složenih procesa koji su pod utjecajem 

okoline, interakcija s okolinom temelj je i cilj djetetove društvenosti. Interakcije s drugim 

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

drugih i učenje o svijetu prožimaju sve aspekte našeg života. Stoga je za uredan govorno-

jezični razvoj djeteta potrebno je zadovoljiti određene uvjete kao što su biološki, psihološki i 

sociološki procesi sazrijevanja. Isto tako tijek razvoja jezika i govora pokazatelj je ukupnog 

djetetovog razvoja.  

Pravodobno otkrivanje komunikacijskih i govorno-jezičnih poremećaja i rana intervencija 

utječu na to 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.  
 

Otkrivanje i dijagnostika djece s poremećajima jezično govorne komunikacije provodila se: 

 

 
 

 

 

Logopedskim ispitivanjem obuhvaćeno je 162 djece jasličkih i vrtićkih skupina. 
Tijekom godine identificirano je ukupno 97 djece s govorno-jezičnim teškoćama.  
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Najveći je broj djece s artikulacijskim teškoćama, njih ukupno 41. Artikulacijski poremećaji 

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

najčešći govorni poremećaj zastupljen je kod 45% djece s govorno-jezičnim i 

komunikacijskim odstupanjima. Poremećaji su različitih oblika pojavnosti, od omisije – 

izostavljanja glasova, supstitucija – zamjene jednog glasa drugim, do distorzija – iskrivljenja, 

nepravilnog izgovora. 
Jezični poremećaji evidentirani su kod 36-ero djece. Teže jezično odstupanje je nerazvijen 

govor. Blaža jezična odstupanja su zaostajanja u razvoju leksika, teškoće u razumijevanju, te 

odstupanja na morfo-sintaktičkom polju. 
 

  

 

 
Govorno-jezični poremećaji su češće zastupljeni kod dječaka nego kod djevojčica. To je i u 

korelaciji s podacima iz literature različitih autora koji govore da su govorni poremećaji češći 

kod dječaka u predškolskoj dobi, a to se tumači zakašnjelom maturacijom, različitim igrama 

dječaka i djevojčica, te različitim pristupima majki prema muškoj i ženskoj djeci u ranoj dobi 

(prema K. Apeli i J.J. Masterson). 

Artikulacijske 
teškoće  

41 

Jezične teškoće  

36 

Poremećaj socijalne 
komunikacije 

7 

 

Teškoće ritma i 
tempa 

9 

Višestruki govorni 
poremećaji 

4 

 

1-3 
8 djece 

3-4 
8 djece 

4-5  
15 djece 

5-6 
31 dijete 

6-7 
35 djece 

Iako su artikulacijske teškoće 

najčešće ne smije se 

zanemariti činjenica da su 

artikulacijski poremećaji 

ponekad samo vrlo uočljiv 

simptom težeg i opsežnijeg  

poremećaja.  

 

Zastupljenost govorno-jezičnih teškoća prema dobi: 

Od ukupnog broja djece s 

govorno-jezičnim teškoćama 

58 je dječaka i 39 je 

djevojčica. 

Zastupljenost govorno-jezičnih teškoća prema vrsti: 
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Uzimanjem anamnestičkih podataka tijekom individualnih razgovora s roditeljima djece koja 

imaju govorno-jezičnih teškoća napravljen je plan rada za logopedsko praćenje ili terapiju. 

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 46-ero djece. Logopedske vježbe su se provodile 

individualnim radom s djetetom u novoopremljenoj sobi logopeda, u sobi dnevnog boravka ili 

u dvorani vrtića. Prema utvrđenom rasporedu djeca su bila uključena na vježbe jednom ili dva 

puta 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).  

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. Kod 22- je djece školskih 

obveznika dijagnosticirana je početkom pedagoške godine nedovoljna razvijenost 

predvještina bitnih za usvajanje čitanja i pisanja. Roditelji i odgojitelji su informirani o 

aktualnom statusu djeteta te o važnosti primjerene stimulacije kroz igru. Provedena je 

komunikacijska radionica s odgojiteljima, te komunikacijski roditeljski s temom: ''Kvalitetna 

priprema za školu''. 
Tijekom godine u praćenju je bilo 13-ero djece. To su prvenstveno djeca mlađih dobnih 

skupina. S njihovim roditeljima provodio se savjetodavni rad, dobili su pisane materijale i 

upute kako poticati govorno-jezični razvoj. Petero djece upućeno na dodatnu obradu (ORL 

pregledi, audiološke obrade ili kompleksne obrade u Poliklinici SUVAG, te ERF) kako bi 

utvrdili moguće uzroke poremećaja i stekli cjelovitiju sliku o potrebama djeteta.  

 
Uspješnost vježbi određuje niz faktora. Osnovni je vrsta i stupanj oštećenja. Tako jezične 

teškoće zahtijevaju dugotrajniju terapiju, više rada i upornosti. Značajan faktor je i sam rad 

roditelja s djetetom kod kuće  što svakako doprinosi boljem napretku i bržem savladavanju 

poteškoća. Od ukupnog broja djece uključene u rad s logopedom na kraju pedagoške godine 

29-ero djece je uspješno savladalo teškoće.  

 

 

46-ero djece 
u 

individualnoj 
terapiji 

13-ero djece 
u 

savjetovanju 

12-ero 
djece izvan 

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: 
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4.4.  NASTAVITI PRIMJENU STRATEGIJA PODRŠKE RAZVOJU I UČENJU 

KROZ IGRU    SKRBEĆI O CJELOVITOM RAZVOJU SVAKOG DJETETA I  

IZGRADNJI KOMPETENCIJA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE 

 

OPĆI CILJ: Sustavno osiguranje  primjerene potpore razvoju kompetencija usklađenih s individualnim 

posebnostima i razvojnim karakteristikama svakog djeteta. 

SPECIFIČNI CILJEVI: 

 Sustavno izgrađivati kvalitetno razvojno ozračje 

 Kroz životne i planske situacije učenja podupirati različita područja cjelovitog razvoja 

djeteta 

 Poticati razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje: Komunikacija na 

materinskome jeziku, Komunikacija na stranim jezicima, Matematička kompetencija i 

osnovne kompetencije u prirodoslovlju, Digitalna kompetencija, Učiti kako učiti, 

Socijalna i građanska kompetencija, Inicijativnost i poduzetnost, Kulturna svijest i 

izražavanje i Motoričke kompetencije 

 Posebice poticati razvoj Osobnih, socijalnih i građanskih kompetencija djece, učiti 

temeljne pojmove demokracije i građanskog odgoja, različitosti i jednakosti kao 

temeljnih načela održivosti života u zajednici 

 Podržavati inicijativu djece u planiranju, oblikovanju i održavanju okruženja za učenje 

 Poticati sudjelovanje djece u oblikovanju sadržaja učenja 

 Sustavno unaprjeđivati planiranje,  dokumentiranje i vrednovanje odgojno obrazovnog 

procesa 

OČEKIVANI ISHODI:  

Promijenjena dinamika i opseg dnevnih aktivnosti i rutina. Viša razina dogovaranja odraslih u 

interesu djeteta. Pristupi učenju usklađeni s dječjom prirodom. Sustavna primjena različitih 

strategija podrške razvoju i učenju djece kroz igru.  Sadržajnija i primjerenija pedagoška 

dokumentacija. Sudjelovanjem djece u dokumentiranju procesa učenja i pedagoških projekata   

razvijene metakognitivne sposobnosti  koje se odnose na sposobnosti samorefleksije i 

samoevaluacije djece u procesu vlastitog učenja. Izgrađene kompetencije za cjeloživotno 

učenje.  Kroz zajedničke refleksije i stručne rasprave parova odgojitelja, članica stručnog tima 

i  fokus grupa  sustavno poticanje refleksivnog profesionalizma odgojitelja  u cilju  promjene   

uloge  u poticatelja djece na razmišljanje, samostalno rješavanje problema, stvaranje uvjeta za 

istraživanje i donošenje zaključaka, njihovu provjeru i dokumentiranje. 
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Osvrt na primjenu strategija podrške razvoju i učenju kroz igru skrbeći o cjelovitom razvoju 

svakog djeteta i izgradnji kompetencija za cjeloživotno učenje: 

Podatci iz evaluacijskih upitnika za odgojitelje:  

1. Navedite resurse koje ste koristili u kreiranju okruženja za učenje koje pridonosi dobrobiti 

svakog djeteta:  

 

INTERPRETACIJA REZULTATA: Prema grafičkom prikazu   odgojitelji su kao korištene 

resurse najčešće navodili dob, interes i potrebe djece i kreiranje prostora na način da potiče 

dječju samostalnost, inicijativu (u oba navoda 34,78%), zatim bogatstvo materijala 

(raznovrsnost, stalna dostupnost), različiti sadržaji učenja: 26,09%, Montessori album, 

praćenje interesa djece, razvojni status djece: 4,35%. 

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA: Ključna odrednica sustavnog izgrađivanja kvalitetnog 

razvojnog ozračja u  odgojno-obrazovnim skupinama podrazumijeva visoku razinu 

poznavanja razvojnih  i ključnih kompetencija  za cjeloživotno učenje, praćenje potreba i 

aktualnog interesa  i podržavanje inicijative djece u planiranju, oblikovanju i održavanju 

okruženja za učenje.  
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 2. Navedite   strategije podrške razvoju i učenju djece kroz igru koje  ste najčešće 

primjenjivali u svojoj svakodnevnoj odgojno-obrazovnoj praksi:  

 

INTERPRETACIJA REZULTATA: Prema grafičkom prikazu najčešće primjenjivane 

strategije podrške vezane su uz osmišljavanje aktivnosti uzimajući u obzir iskustva i 

kompetencije djece, poticanje iskustvenog, kontekstualnog i učenja s razumijevanjem: 

47,83%. 26,09% odgojitelja navodi kao strategije podrške omogućavanje i poticanje 

spontanih aktivnosti, praćenje djece kroz individualni rad. Aktivno uključivanje djece u 

usvajanje znanja i vještina koje obuhvaćaju sva područja razvoja navodi 21,74% odgojitelja. 

4,35% odgojitelja navodi postepeno uvođenje vježbi-Montessori princip.  

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA: Sustavno osiguravanje primjerene potpore djetetu u 

razvoju kompetencija usklađenih s njegovim individualnim posebnostima podrazumijeva 

uvažavanje različitih stilova učenja  kroz sva  područja razvoja, poticanje  iskustvenog,  

kontekstualnog i učenja s razumijevanjem podržavanjem mogućeg slijedećeg razvojnog 

postignuća djeteta. Držimo kako je u većini odgojno-obrazovnih skupina postignuta viša 

razina u odnosu na navedene strategije podrške. Smjernice za pojedine odgojitelje usmjerene 

su na potrebu  kontinuiranog povezivanja  učenja novih znanja i vještina s dječjim prethodnim 

znanjima i iskustvima i poticanje  djece na promišljanje o procesu učenja i rezultatima svog 

učenja.  

3. Navedite koje strategije poučavanja ste koristili kako biste podržali emocionalni i socijalni 

razvoj djeteta:  

47,83 

26,09 

21,74 

4,35 

Strategije podrške 
Osmišljavale aktivnosti za djecu 
uzimajući u obzir njihova iskustva i 
kompetencije, uvažavale različite 
stilove učenja, poticale iskustveno, 
kontekstualno i učenje s 
razumijevanjem 

Omogućavanje i poticanje spontanih 
aktivnosti, praćenje djece kroz 
individualni rad 

Aktivno uključivanje djece u usvajanje 
znanja i vještina koje obuhvaćaju sva 
područja razvoja, pružanje 
odgovarajuće podrške 

Postepeno uvođenje vježbi-
Montessori princip, poticanje na 
promišljanje o procesu i rezultatima 
vlastitog učenja 
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INTERPRETACIJA REZULTATA: 56,52% odgojitelja navode nuđenje aktivnosti koje 

potiču samostalnost i inicijativu, poticanjem djece na samoregulirajuće ponašanje. Strategije 

kojima potičemo inicijativu i samostalnost, strategije koje pomažu djeci izgrađivati pozitivne 

odnose i suradnju s drugima navodi 34,78% odgojitelja. U jednakoj vrijednosti su 

ostvarivanje interakcije koja odgovara djetetovim emocionalnim i socijalnim mogućnostima, 

jakim stranama i potrebama, kao i uzimajući u obzir iskustvo i kompetencije djece kako bi 

stvorile podlogu za cjeloživotno učenje: 4,35%. 

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA: U ovoj pedagoškoj godini posebice smo poticali razvoj 

Osobnih,  socijalnih i građanskih kompetencija djece kroz raznovrsne strategije podrške. 

Prema komparaciji podataka iz evaluacijskih upitnika i podataka praćenja članica stručnog 

tima odgojitelji su najčešće primjenjivali slijedeće strategije podrške:   

 pružanje djeci odgovarajuće podrške u skladu s njihovim potrebama i napretkom 

 korištenje  strategija kojima promovira demokratske procese i procedure 

 korištenje strategija koje djeci pomažu  u učenju o pravilima, granicama i o poštovanju 

prava drugih u demokratskom društvu 

 primjenjuje  procese  i  procedure kojima djecu potiče na smislenu suradnju i 

međusobnu podršku 

 korištenje strategija kojima djecu potiče na  sudjelovanje  i na razumijevanje 

odgovornosti i posljedica 

 

S obzirom kako su kod pojedinih odgojitelja strategije podrške usmjerene na poticanje djece 

na sudjelovanje i razumijevanje odgovornosti i posljedica kao  i nuđenje djeci  mogućnosti 

izbora, kako tijekom procesa učenja, tako i u drugim situacijama, te razvoj razumijevanja za 

posljedice svojih izbora bile manje zastupljene,  potrebno je intenzivirati njihovu primjenu u 

cilju razvoja životno važnih kompetencija svakog djeteta.  
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4. Procijenite učinkovitost primjene navedenih strategija:  

 

                          

INTERPRETACIJA REZULTATA: Iz grafičkog prikaza vidljivo je kako 60,87% odgojitelja 

ocjenom vrlo dobar procjenjuje učinkovitost primjene navedenih strategija,  odličan 26,09%.                                             

Ocjenom 3 -  4:  8,7%, a 4 - 5:  4,35%.  

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA: Prema komparaciji podataka iz evaluacijskih upitnika i 

podataka praćenja  primjene strategija podrške koje podržavaju emocionalni i socijalni razvoj 

djeteta možemo zaključiti kako većina odgojitelja u velikoj mjeri iskazuje visoku razinu 

objektivnosti u procjeni učinkovitosti navedenih strategija. Kod pojedinih odgojitelja 

potrebno je nastaviti poticati spremnost na samorefleksiju i refleksiju u analizi dnevnih 

pedagoških situacija kako bi postigli višu razinu objektivnosti u procjeni uspješnosti 

navedenih strategija i sustavno promišljali o daljnjim smjerovima djelovanja na poticanju 

Osobnih, socijalnih i građanskih kompetencija djece.  
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5. Navedite postignuća djece (kompetencijske aspekte i odgojno-obrazovne ishode) koje ste u 

najvećoj mjeri ostvarili   kroz rad na tematskoj cjelini ili projektu:  

 

 

INTERPRETACIJA REZULTATA: Prema grafičkom prikazu 34,79% odgojitelja navodi 

kako su u najvećoj mjeri ostvareni odgojno-obrazovni ishodi vezani uz govorne vještine, 

suradnju i dogovor djece, iznošenje vlastitih ideja i uvažavanje tuđih, proširivanje spoznaje o 

određenoj temi, promatranje  i doživljaj svijeta oko sebe. 26,09% navodi postignuća na 

području spoznajnog razvoja. 21,74% samostalno mišljenje i djelovanje djece, inicijativnost i 

inovativnost djeteta, kreativnost i stvaralački potencijal. Informiranost o svijetu oko sebe, 

metakognicija 8,7%. Nova saznanja o interkulturalizmu, prihvaćanje različitosti, suradničko 

učenje 4,35%. Razumijevanje ekoloških problema, konkretno djelovanje pojedinca, 

odgovorno ponašanje prema prirodnim i materijalnim dobrima 4,35%.  

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA: Iako su zamjetne  procjene koje ukazuju na visoku razinu 

ostvarivanja kompetencijskih aspekata i odgojno-obrazovnih ishoda kroz proradu tematskih 

cjelina i primjenu projektnog modela rada, važan  je sustavan  pristup učenju usklađen s 

dječjom prirodom, aktivno učenje djece kroz oblikovanje sadržaja učenja i dokumentiranje u 

cilju razvoja  sposobnosti samorefleksije i samoevaluacije djece u procesu vlastitog učenja.  
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Tijekom perioda rujan 2018. -  lipanj 2019. godine kroz svakodnevno sudjelovanje u 

pedagoškom procesu u svim odgojno-obrazovnim skupinama sustavno smo pratili primjenu 

strategije djelovanja na ostvarivanju specifičnih ciljeva odgojno-obrazovnog programa, 

posebice vezano uz:  

 kontinuitet izgradnje kvalitetnog razvojnog ozračja 

 podupiranje različitih područja cjelovitog razvoja djeteta 

 poticanje sudjelovanja djece u oblikovanju sadržaja učenja 

 unaprjeđivanje planiranja, dokumentiranja i vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa 

U periodu listopad 2018. - siječanj 2019. godine kroz inicijalne pedagoško-instruktivne uvide 

u rad odgojitelja (realizirano je 50 inicijalnih PIU)  pratili smo dinamiku i opseg provedbe 

dnevnih aktivnosti i rutina  i u kojoj mjeri su pristupi učenju usklađeni s dječjom prirodom. 

Na zajedničkim osvrtima u fokusu su nam bile jake strane odgojitelja i izazovi na kojima je 

potrebno nastaviti sustavan rad na unaprjeđivanju pojedinih elemenata odgojno-obrazovnog 

procesa.  

 

Primjenjivale smo protokol djelovanja koji sadrži slijedeće korake:  

1. utvrđivanje stanja u odgojno-obrazovnoj praksi kroz inicijalni PIU 

2. planiranje i programiranje rada na unošenju promjena (smjerove djelovanja definirane 

na zajedničkom osvrtu odgojitelja i članica stručnog tima) 

3. izvršenje planiranog i evaluacija: kontrolno praćenje primjene dogovorenih smjernica 

4. kratke bilješke članica stručnog tima 

Prema utvrđenom inicijalnom stanju kod 7 odgojitelja uočene su određene poteškoće u 

sustavnoj primjeni različitih strategija podrške razvoju i učenju djece kroz igru, pojedinim 

elementima pedagoške dokumentacije (najčešće zapažanja o igri i aktivnostima djece), 

diskontinuitetu u praćenju  i dokumentiranju igre i aktivnosti djece i svojim ulogama. 

Primjenjujući treći i četvrti korak uočili smo pozitivne promjene, jer su odgojitelji primijenili 

dogovorene smjernice. Tijekom perioda ožujak-lipanj kroz kraće finalne pedagoško-

instruktivne uvide u rad odgojitelja  pratili smo četiri dimenzije kompetencija:  

 sposobnost osvještavanja vlastitih stavova  

 organizaciju kvalitetnog prostorno-materijalnog okruženja 

 uspostavljanje fleksibilne organizacije vremena 

 kvalitetu komunikacije i suradnje s djecom i suradnicima 
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U proteklom periodu kroz brifinge članica stručnog tima i odgojitelja  (realizirano je 46 

brifinga) raspravljali smo o trenutnoj razini dimenzija kompetencija odgojitelja i promišljali o 

modelima daljnjeg unaprjeđivanja pojedinih segmenata, posebice vezano uz fleksibilnost 

tijekom dnevnih aktivnosti i rutina,  organizaciji aktivnosti,  bilježenju igre i aktivnosti djece,  

korištenju istih u planiranju daljnjeg rada, spremnosti  za promjenu svoje uloge u poticatelja 

djece na razmišljanje, samostalno rješavanje problema, istraživanje i donošenje zaključaka. 

Kako je navedeno vezano uz pojedine odgojitelje, potrebno je osmisliti  način sustavnog rada 

na njihovom daljnjem profesionalnom razvoju.  

 

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA: Imajući na umu različite razine razvijenosti profesionalnih 

kompetencija odgojitelja potrebno je prilagoditi način rada svakom pojedinom odgojitelju koji 

će omogućiti njegov sustavan razvoj  refleksivnih umijeća. Nameće se ideja o nekoliko fokus 

grupa odgojitelja koji će  uz pomoć sustručnjaka i članica stručnog tima nastaviti 

unaprjeđivati svoju odgojno-obrazovnu praksu. Svakako kao izazov držimo i provedbu mini 

akcijskih istraživanja koja će motiviranim odgojiteljima omogućiti nastavak unaprjeđivanja 

vještina refleksivnih praktičara.   
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RAD NA UNAPRJEĐIVANJU INTERAKCIJA I  KOMUNIKACIJE U ODGOJU 

 

Svaka aktivnost usmjerena na poticanje  razvoja govora, jezika i komunikacije  pozitivno 

utječu na djetetov socijalni, emocionalni i spoznajni razvoj. Interakcije između odraslih i 

djece, kao i djece međusobno, od ključnog su značaja za razvoj tjelesnog, socijalnog, 

emocionalnog i kognitivnog razvoja djece. Interakcije djece omogućuju kontinuirano učenje 

kroz razmjenu znanja, iskustava i mišljenja te iskazivanje emocija. Kroz interakcije djeca 

razvijaju pojam o sebi, osjećaj pripadnosti zajednici i svijetu u kojem žive. 

 

Najčešće aktivnosti kojima se poticao razvoj jezika, govora i komunikacijskih vještina: 

 

 
___________________________________________________________________________ 

 

Najveći broj odgojiteljica, njih polovina, koristi i navodi scensko dramske improvizacije kao 

aktivnost u kojoj djeca razvijaju govor, jezik i komunikaciju. Vrlo često su koristile 

prepričavanja doživljaja, čitanje i prepričavanje priča kao poticaj naracije. Poticanjem djece 

na interpretaciju priča, kroz njihovu dramatizaciju omogućuje se jačanje kompetencija na 

materinjem jeziku i sposobnost izražavanja. Velik broj odgojiteljica potiče govorne 

interakcije kroz govorne igre i pjesme, kroz brojalice, recitacije, jezične igre,  simboličke igre, 

igre za jačanje fonematskog sluha i glasovne analize i sinteze. U manjoj mjeri se navode 

istraživačko spoznajne aktivnosti, te opisivanje kao načini poticanja jezika i govora. 

Poticanjem djece na prepričavanje priča uz korištenje slikovnog materijala, predmeta i likova 

povezanih pričom djeca su imala mogućnost prepričati priču prema kronološkom slijedu 

događaja, opisati mjesto i vrijeme radnje, navesti sudionike, te uzroke i posljedice nekog 

događaja. Prepričavanje je ujedno i jedna od temeljnih vještina čitalačkih sposobnosti. S 

obzirom na to da se pripovjedanje oslanja na prvenstveno jezična znanja, prepričavanje priča 

ili poznatih događaja dobar je pokazatelj jezičnog razvoja djeteta te nam otkriva djetetovu 

sposobnost da organizira rečenice u jednu sadržajno povezanu cjelinu razumljivu i nekome 

tko nije bio prisutan tijekom opisane situacije. Praćenjem u skupinama uočeno je da 

odgojiteljice kroz poticanje djece na prepričavanje vlastitih događaja i neformalne razgovore 

u najvećoj mjeri potiču razvoj jezika i komunikacijskih vještina. 
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Prema navodu odgojiteljica ono što im je pomoglo u planiranju i kreiranju govorno-jezičnih i 

komunikacijskih poticaja i kreiranju materijalne i socijalne sredine koja potiče izražavanje i 

interakcije su:   suradnja s kolegicama, razmjena iskustva (50%), literatura (45%),   suradnja s 

članicama stručnog tima (35%), suradnja s roditeljima (20%).  

Prema procjeni odgojiteljica materijalna i socijalna okolina koja je poticala djecu na 

interakciju je  simbolička igra po centrima (liječnik, obiteljski, građenje, kozmetički)  55% , 

dramatizacija, istraživačko-manipulativni centar  43%, centar prirode,  glazbeni centar, centar 

slikovnica, centar  društvenih igara, centar poticanja predvještina čitanja i pisanja  25% . 

Djeca su razvijala i jačala svoje komunikacijske sposobnosti kroz interakcije u centrima 

simboličkih igara, kroz igre dramatizacije, te igre u istraživačko-manipulativnim centrima.  

Kreiranjem poticajnog  komunikacijsko-jezičnog okruženja i ponudom raznovrsnih materijala 

koji je omogućavao  aktivno usvajanje i bogaćenje riječnika   odgojitelji su kod djece poticali 

sigurnost u međusobnim interakcijama i aktivno sudjelovanje u procesu učenja. Bogato 

materijalno okruženje potiče djecu  na istraživanje, postavljanje pitanja i na opisivanje 

materijala, predmeta, procesa, a sama spoznaja im onda omogućava i jačanje jezično-

govornih vještina.  

Rad u manjim grupama  pridonio je boljem uočavanju individualnih potreba djece, te se tako 

mogla  i kvalitetnije potaknuti međuvršnjačka komunikacija. Djecu se poticalo na izražavanje 

mišljenja i ideja, te su djeca mogla istaknuti svoje jake strane, te istovremeno bila i otvorenija  

u iznošenju svojih prijedloga.  

U najvećoj mjeri interakcije među djecom poticale su se podržavanjem njihovog suradničkog 

učenje i međusobnog pomaganja. Emocionalna uključenost i angažman u suradničkom učenju 

potiče djecu na međusobnu interakciju. 

Ono što odgojiteljice često navodite kao nešto što je doprinjelo razvijanju govora i 

komunikacije kod djece jesu pozitivni suradnički odnosi,  međusobna  dobra suradnja i 

pozitivna socijalna atmosfera u ustanovi. 

 

Kako smo inicirali komunikaciju kod djece koja se rjeđe uključuju u interakciju: 

 

 
 

Odgojitelji lako uočavaju djecu koja se rjeđe uključuju u interakcije i puno promišljaju o 

načinima kako da tu djecu uključe u komunikaciju s vršnjacima. Isticanjem jakih strana 

djeteta, davanjem određenih važnih uloga u svakodnevnom funkcioniranju skupine i u pomno 

planiranim aktivnostima poticalo se djecu da razviju pozitivnu sliku o sebi, a na taj način i 

samopouzdanje koje je svakako onda i doprinjelo češćim stupanjem u interakciju bilo s 

vršnjacima ili s drugim odraslima. Prepoznavanjem interesa djeteta poticalo ga se da govori o 

onome što zna i voli u manjim grupama ili za vrijeme kruga, što je postupno dovelo do toga 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

isticanje jakih 
strana djeteta 

dati djetetu 
važnu ulogu 

rad u manjim 
grupama 

jačanje 
samopouzdanja 

davanjem uloge 
u dramatizaciji 

individualni rad 

Iniciranje komunikacije kod djece koja se rjeđe uključuju u 
interakciju 



59 

da dijete bude otvorenije u poznatoj situaciji i da stekne povjerenje i sigurnost u okruženju 

svojih vršnjaka. Kroz takve postupke djeca su jačala svoje komunikacijske sposobnosti na 

obostranu korist i za djecu koja nemaju teškoće i za onu koja se teže uključuju u interakciju.  

 

Odgojiteljice su dale svoj osvrt na djecu s govorno-jezičnim teškoćama u skupini, te na koji 

način su planirale aktivnosti  kako bi kod djece poticale govorno-jezični razvoj. 

 

 
 

 

Aktivnosti za djecu s govorno-jezičnim teškoćama planirale su se praćenjem interesa djeteta u 

samoinicirajućoj igri i interakciji s vršnjacima, kroz procjenjivanje djetetovog razvojnog 

statusa i u suradnji s članicama stručnog tima. Kroz individualni rad s djetetom poticalo se 

njegovo pravilno izražavanje dobrim govornim modelom i na taj su se način jačale njegove 

govorne i jezične vještine. Pravilan govor u svim situacijama tijekom dana, te prilike u kojima 

je dijete bilo potaknuto da se izrazi pozitivno su utjecale na automatizaciju naučenih vještina i 

omogućile su djetetovo  brže napredovanje  u  terapiji. Odgojitelj je onaj koji je svakodnevno 

u neposrednoj komunikaciji i interakciji s djetetom. I upravo to vrijeme provedeno s djetetom 

veliki je resurs za djetetovo postizanje što optimalnijeg govorno-jezičnog statusa. Većina 

odgojiteljice navodi da je rad logopeda s djetetom utjecao na njihovo bolje funkcioniranje u 

skupini, što obrazlažu i time da se djetetu podiglo samopouzdanje. Napredak u govoru 

olakšao im je razumijevanje od strane djece ili  samo njihovo razumijevanje okoline. Dijete je 

imalo potrebu prenositi svoja pozitivna iskustva s terapije drugoj djece, što je motiviralo i njih 

i drugu djecu na pričanje i prepričavanje. Odgojiteljice su poticajne i brižne u nastojanju da 

djeca prihvaćaju i razumiju individualne razlike, te da djecu koja su ''drugačija'' prihvaćaju 

kao ravnopravne sudionike svojeg dječjeg svijeta.  
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4.5.RAZVIJANJE PROGRAMA EKO-ŠKOLE/VRTIĆA JABUKA ODGOJ I 

OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ 

 OPĆI CILJ: Sustavno promoviranje zdravog življenja, međusobno humanih odnosa, 

primjerenog  zbrinjavanja otpada,  racionalnog korištenja energije i vode, njegovanja 

prirodnog okoliša, skrbi za biljni i životinjski svijet u neposrednom okruženju, očuvanje  

nematerijalne baštine lokalne zajednice. 

SPECIFIČNI CILJEVI: 

 Promišljeno korištenje dnevne svjetlosti i racionalno  korištenje električne  i toplinske 

energije. 

 Racionalno  korištenje vode,  proširivanje postojećih i stjecanje novih  spoznaja o 

životnoj važnosti vode. 

  Funkcionalno razvrstavanje otpada    prema vrsti i zbrinjavanje  u odvojena 

odlagališta,  korištenje u novoj funkciji,  osvještavanje  svih sudionika procesa za  

racionalno korištenje materijala kako bi se količine otpada smanjivale. 

 Uključivanje u projekt „Veliki lov na biljke“:  Projekt je usredotočen na  biološku 

raznolikost s posebnim naglaskom na biljkama i njima pridruženim vrstama. Glavni 

cilj projekta je obrazovati djecu o biološkoj raznolikosti, njenoj važnosti i poticati ih 

na pozitivno djelovanje. Ostali ciljevi projekta su razvoj djece i mladih kao 

zagovornika očuvanja biološke raznolikosti, promocija lokalnih akcija vezanih uz 

biološku raznolikost i promicanje kritičkog razmišljanja uz pristup „idi i vidi“ (učenje 

kroz rad). 

 Osmisliti  provedbu Akcijskog plana vezano uz biološku raznolikost kroz pet koraka:  

- 1. korak: registracija 

- 2. korak: ocjena stanja (na početku projekta provedba Upitnika znanja o 

biološkoj raznolikosti kako bi ispitali razinu osviještenosti o biološkoj 

raznolikosti koja nas okružuje i njenom značaju. Potrebno je sastaviti kartu 

staništa vrtićkog dvorišta/okoliša i zabilježiti prisutne vrste (fotografiranje 

biljaka pronađenih unutar vrtićkog okoliša, uz osnovne informacije zabilježiti 

ih u tablici i postaviti na web stranicu projekta). Iskoristiti resurse članova 

lokalne zajednice i roditelja koji se razumiju u tematiku biološke raznolikosti 

određenog područja 

- 3. korak: aktivnosti: ocjena stanja će pomoći identificirati određene probleme u 

vrtićkom okruženju, a možda čak i u lokalnom području: Nakon utvrđivanja 

početnog stanja pažnju je potrebno usmjeriti na načine kako pomoći biološkoj 

raznolikosti i različitim biljnim vrstama. Dvije su glavne akcije za biološku 

raznolikost: povećati razinu osviještenosti u vrtiću i široj lokalnoj zajednici i 

ako je moguće povećati broj autohtonih vrsta i raznolikost vrsta u okolišu 

vrtića 

- 4. korak: praćenje stanja i ocjenjivanje: proces praćenja stanja učinkovit je kad 

se radi o napretku u identifikaciji vrsta, uspoređujući prošle i sadašnje 

ponašanje i stavove. Važno je da se promjene u ponašanju i aktivnosti mjere 
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kroz duži period kroz  ocjenu razine osviještenosti na početku i na kraju 

projekta.  

Napredak praktičnih poboljšanja moguće je ocijeniti kroz kreiranje nove karte s prikazom 

svih poboljšanja i provjerom je li se povećalo bogatstvo i broj vrsta 

- 5. korak: izvješće: svoje aktivnosti, uspjehe i primjere dobre prakse dijeliti 

ćemo putem Exposure platforme. 

 Elemente tradicijske i kulturne baštine lokalne zajednice implementirati u odgojno  

obrazovni proces; ovisno o interesu djece i odgojitelja. 

  Djeci omogućiti različite oblike komuniciranja s hrvatskom nematerijalnom i 

materijalnom baštinom u mjeri njihova interesa. 

OČEKIVANI ISHODI:  Usklađeno  djelovanje vrtića i obitelji na promoviranju zdravog 

življenja,  posebice u promjeni nezdravih prehrambenih navika u obiteljskom okruženju.  Viša 

razina osviještenosti o važnosti konzumiranja  sezonskih i namirnica iz lokalnog uzgoja. Veći 

broj djece koja preferiraju sezonsku i lokalnu hranu.   Razvijena ekološka osjetljivost djece, 

aktivno učenje  u   uočavanju,  doživljavanju eko-problema  i pronalaženju rješenja. Kroz 

aktivno sudjelovanje u provedbi inovativnog projekta „Veliki lov na biljke“ utjecati na 

podizanje svijesti svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa o važnosti biološke 

raznolikosti na lokalnoj razini i u Europi. Njegovanje  tradicijske i kulturne baštine lokalne 

zajednice.   Značajnije sudjelovanje roditelja u vrtićkim eko-akcijama i provedbi projekata 

odgojnih skupina. Sustavno dokumentiranje 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“. 

6. Navedite aktivnosti kroz koje ste pridonijeli odgoju i obrazovanju djece za okoliš i održivi 

razvoj:  
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 INTERPRETACIJA REZULTATA: Prema grafičkom prikazu odgoj i obrazovanje djece za 

okoliš i održivi razvoj u najvećoj mjeri je ostvaren kroz istraživačko-spoznajne i životno 

praktične aktivnosti: 63,64%. Aktivnosti iz projekta „Veliki lov na biljke“i aktivnosti iz 

područja ekologije (recikliranje otpada, zaštita okoliša, štedljivost prema prirodnim resursima 

navodi      27,27% odgojitelja. 4,55% navodi aktivnosti vezane za  temu „Sakupi, recikliraj i 

ponovno upotrijebi“. Aktivnosti vezane uz projekt „Greenhouse“ (izrada malenog zelenog 

otoka, eko-slikovnice) navodi 4,55% odgojitelja.  

Tijekom pedagoške godine aktivnosti Programa  sustavno  su ostvarene u skupinama djece u 

godini pred polazak u školu i u skupini djece uključene u kraći program odgoja za okoliš i 

održivi razvoj. U ostalim skupinama u manjoj mjeri su realizirane aktivnosti vezane uz 

senzibiliziranje djece o važnosti konzumiranja sezonskih i namirnica iz lokalnog uzgoja,   

razvijanje ekološke osjetljivosti djece vezane uz uočavanje i doživljavanje eko-problema, 

korištenje prirodnih resursa i racionalno korištenje energije.  

 Projekt „GREENHOUSE“ iniciran je i provodio se u skupini Maslačak u kojoj se 

provodi  kraći program odgoja za okoliš i održivi razvoj. Kroz aktivnosti projekta 

ostvaren je specifičan cilj usmjeren na podizanje svijesti djece i odraslih o važnosti 

dozirane uporabe elektroničkih uređaja. Glavni cilj  usmjeren je na osvještavanje djece 

i odraslih na nužnost pravilnog zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada i 

posljedicama koje neprimjereno zbrinjavanje ima za okoliš. U okviru podprojekta Moj 

zeleni vrtić prorađena je tema Štednja prirodnih resursa kroz reciklažu papira, plastike, 

bijele tehnike, baterija, stakla i metalne ambalaže. Aktivno sudjelovanje djece, 

odgojitelja i roditelja ogledalo se kroz  raznovrsne edukativne i kreativne radionice 

vezano uz educiranje svih sudionika procesa o  važnosti odvajanja i recikliranja otpada 

za sadašnje i buduće generacije i očuvanje planete.  

 Projekt „VELIKI LOV NA BILJKE“: naš vrtić kao eko-vrtić   u   listopadu 2018. 

godine uključio se  u navedeni međunarodni projekt u koji  su uključena djeca 6 

odgojno-obrazovnih skupina, a to su Jagodice, Kapljice, Leptirići, Patkice, Ptičice i 

Trešnjice. Tri skupine čine  Darwinove  promatrače i tri Darwinove pronalazače.  

- Tijek projekta odvijao se kroz pet koraka. U ovoj pedagoškoj godini realizirali smo 

planirane zadaće vezane uz provedbu svih koraka: 

 Registracija 

  Ocjena stanja: provedba Upitnika znanja o biološkoj raznolikosti kako bi 

ispitali razinu osviještenosti o biološkoj raznolikosti koja nas okružuje i 

njenom značaju.  Inicijalnim upitnikom u studenom 2018. godine anketirano 

je 59 djece. Izradili smo karte staništa i zabilježili prisutne vrste. 

 Aktivnosti:  Ocjena stanja pomogla nam je identificirati određene probleme u 

vrtićkom okruženju. Do sada smo realizirali raznovrsne aktivnosti koje su 

dokumentirane i proslijeđene Udruzi Lijepa naša.  

 Praćenje stanja i ocjenjivanje:  praćenja stanja pomoglo nam je u  u 

identifikaciji vrsta, uspoređujući prošle i sadašnje ponašanje i stavove.   

Promjene u ponašanju i aktivnosti mjerili smo  kroz duži period kroz  ocjenu 

razine osviještenosti na početku i na kraju projekta ( u studenom 2018. godine 
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provedeno je inicijalno anketiranje djece Upitnikom znanja o biološkoj 

raznolikosti, a u svibnju 2019. godine finalno).   Napredak praktičnih 

poboljšanja ogledao se   kroz dopunu postojećih  karti staništa s  prikazom 

svih poboljšanja i provjerom je li se povećalo bogatstvo i broj vrsta na 

vrtićkim dvorištima.  

  Izvješće: svoje aktivnosti, uspjehe i primjere dobre prakse dijelili smo  putem 

Exposure platforme. 

 

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.  
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REZULTATI INICIJALNE ANKETE O RAZINI ZNANJA O BIOLOŠKOJ 

RAZNOLIKOSTI 

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) 

29 30     

 

REZULTATI 

Pitanja Brojča

ni 

rezultat

i 

Postotak 

Koliki je broj djece/učenika odgovorilo DA na 1. pitanje? 

(SVE DOBNESKUPINE) 

2 3,39% 

Koliki je broj djece/učenika odgovorio DA na 2. pitanje? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

2 3,39% 

Koliki je broj djece/učenika odgovorio točno na pitanje „Biološka raznolikost 

je…“? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

4 6,78% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao 1 biljku iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

16 27,12% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao obje biljke iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

15 25,42% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao 1 pticu iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

14 23,73% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao obje ptice iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

10 16,95% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao 1 životinjicu ili kukca iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

53 89,83% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao obje životinjice ili kukca iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

45 76,27% 

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) 

26 86,67% 

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: 07.11.2018. 

Interpretacija rezultata inicijalnog ispitivanja: U studenom 2018. godine provedeno je 

inicijalno ispitivanje 59 djece (29 u dobi od 5-6 godina i 30 u dobi od 6-7 godina). Na pitanje 

„Biološka raznolikost je …“ točno je odgovorilo 6,78% djece. Većina djece prepoznala je 

jednu biljku, jednu pticu i jednu životinju ili kukca. Gotovo 86,67% djece  uspjelo je nabrojiti 

tri načina kojima možemo pomoći biološkoj raznolikosti.  

Zaključak: Inicijalno anketiranje ukazalo je kako djeca nisu informirana o pojmu biološka 

raznolikost, ali su uspjeli nabrojiti tri načina kako možemo pomoći očuvanju biološke 

raznolikosti.  
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REZULTATI FINALNE ANKETE O RAZINI ZNANJA O BIOLOŠKOJ RAZNOLIKOSTI 

 

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) 

34      

REZULTATI 

Pitanja Brojčani 

rezultati 

Postotak 

Koliki je broj djece/učenika odgovorilo DA na 1. pitanje? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

12 35,29% 

Koliki je broj djece/učenika odgovorio DA na 2. pitanje? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

10 29,41% 

Koliki je broj djece/učenika odgovorio točno na pitanje „Biološka raznolikost 

je…“? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

10 29,41% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao 1 biljku iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

25 73,53% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao obje biljke iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

17 50% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao 1 pticu iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

25 73,53% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao obje ptice iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

20 58,82% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao 1 životinjicu ili kukca iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

34 100% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao obje životinjice ili kukca iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

26 76,47% 

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) 

  

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: 13.5.2019. 
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REZULTATI FINALNE ANKETE O RAZINI ZNANJA O BIOLOŠKOJ RAZNOLIKOSTI 

 

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) 

 35     

REZULTATI 

Pitanja Brojčani 

rezultati 

Postotak 

Koliki je broj djece/učenika odgovorilo DA na 1. pitanje? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

30 85,71% 

Koliki je broj djece/učenika odgovorio DA na 2. pitanje? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

26 74,29% 

Koliki je broj djece/učenika odgovorio točno na pitanje „Biološka raznolikost 

je…“? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

22 62,86% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao 1 biljku iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

25 71,43% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao obje biljke iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

27 77,14% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao 1 pticu iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

29 82,86% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao obje ptice iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

24 68,57% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao 1 životinjicu ili kukca iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

35 100% 

Koliki je broj djece/učenika prepoznao obje životinjice ili kukca iz upitnika? 

(SVE DOBNE SKUPINE) 

32 91,43% 

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) 

35 100% 

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: 10.5..2019. 

 

Interpretacija rezultata finalnog anketiranja djece: Prema navedenim pokazateljima zamjetno 

je kako su djeca obje anketirane skupine (34 djece u dobi od 5-6 godina i 35 djece  u dobi od 

6-7 godina) pokazala značajan napredak u ostvarivanju planiranih ishoda učenja. Tijekom 

inicijalnog anketiranja u studenom 6,78% djece točno je odgovorilo na pitanje „Biološka 

raznolikost je…“? Podatci finalnog ispitivanja u svibnju (29,41% djece u dobi od 5-6 godina i 

62,86% u dobi od 6-7 godina) točno su odgovorili na navedeno pitanje. Većina djece iz obje 

ispitivane skupine prepoznaje obje biljke i životinjice ili kukce iz upitnika. Držimo kako su 

pomno osmišljene aktivnosti i aktivno učenje djece u promatranju, uočavanju  i istraživanju 

biološke raznolikosti u lokalnom vrtićkom okruženju utjecale na visoka postignuća djece 

uključene u projekt.  
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PRIMJERI AKTIVNOSTI 

 Prikaz nekih  aktivnosti koje su ostvarene tijekom perioda listopad 2018.- siječanj 2019. 

godine.  

SKUPINA: JAGODICE 

ODGOJITELJICE: ĐURĐICA KRIŽAN I KSENIJA LONČAR 

AKTIVNOST: IZRADA HRANE ZA PTICE: Za gladne ptičice na našem dvorištu napravili 

smo hranu. U zdjelu smo stavili sjemenke, loj i kukuruzno brašno. 

Razgovaramo kako brinemo o pticama na našem dvorištu: 

Denial: Stavili smo sjemenke u hranilicu na drvetu. 

Marko: Radili smo kuglice. Stavili smo sve sjemenke, pa loj, pa kukuruz i ovako smo radili 

kuglice (pokazuje rukama). 

Ema: Kad je snijeg ptičice ne mogu naći hranu pa mi stavimo sjemenke u hranilicu da one 

dođu jesti....i kako brinemo o pticama kod kuće.. 

Nikol: Ja se brinem tako jer smo za ptičice kupili kućicu i stavili smo hranu. Kućicu smo 

stavili u vrt, ali ptičice baš nisu dolazile. 

Ema: Ja se brinem i kod kuće i kod bake. Kod bake napravimo rupice i stavimo hranu.  I 

napravili smo velike kuglice kao i tu što smo radili i sve su pojele. Stavili smo i jabuku, ali ju 

baš nisu htjele jesti. Kod kuće imamo jednu bocu na kojoj smo napravili veliku rupu i stavili 

unutra sjemenke. To smo stavili na granu i one su došle jesti, a neke ptičice su samo letjele 

okolo. 

Marko: Dao sam ovakvu istu hranu kakvu smo i mi radili. To smo stavili u jednu bocu na 

kokoj smo izbušili rupu. I napravili smo jednu kvaku i tata je onda tu stavio hranilicu na 

kvaku. 

Petar: Tata je otpilio jednu granu koju smo obojali u svakakve boje. Napravili smo jedna vrata 

da ptice mogu unutra ući. I to smo onda zavezali za jednu veliku granu. 

Eva L.: Radili smo kućice za ptice pa smo ih stavili na jedno stablo, a na drugo stablo smo 

stavili hranilicu za ptice. Ja sam držala kućicu za ptice dok je tata bušio rupu sa bušilicom da 

ptičice mogu izaći van. 

 Denial: Ptičice će sigurno biti sretne.  
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SKUPINA:  LEPTIRIĆI 

ODGOJITELJICE: NATAŠA HASIJA I IVANA GREGORIĆ 

Interes djece za simpatične plodove s kapicama jesenas na našem dvorištu, iskoristile smo za 

spoznajno istraživačke aktivnosti u SDB- a. 

Djeca su kroz sadnju i praćenje rasta te brigu o biljkama naučila što su žir i hrast. 

           
 

 

SKUPINA: PTIČICE 

ODGOJITELJICE: SNJEŽANA RAZUM BAŠTIJAN I JASNA MILAK 

Sklop aktivnosti na temu „Glista“ 

Prilikom šetnje pronašli smo glistu na pločniku. Dio djece je znao da se radi o glisti, a dio je 

smatrao da je to zmija. 
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                               Izradili smo plakat                                      

 

     Uz encikopedije i materijale s interneta istraživali smo sličnosti i razlike između gliste i 

zmije. 

               

Mateo: Glista je manja, a zmija veća. 

Franka: Zmija ima jezik, a glista nema. 

Petar: Glista ne može biti otrovna, a zmija može. 

Nikol: Glista je roza, a zmija može imati razne boje. 

Toma: Zmija je brža  

 

Osmislili smo priču „Putovanje jedne gliste“. Provedene aktivnosti znatno su pridonijele 

proširenju dječje spoznaje o glistama, a promijenio se i stav djece prema njima (osjećaj 

gađenja zamijenjen je zaineteriranošću za sve što je vezano uz njihov život). 

 

 

 

 



70 

SKUPINA PATKICE 

ODGOJITELJICE: ANKICA GREDELJ I ALENKA ZERNEC 

 

Uključivši se u projekt „Veliki lov na biljke“ postali smo „Darwinovi pronalazači“. Odlučili 

smo saznati : „Tko je bio Darwin?“. Iz enciklopedija smo saznali…Charles Darwin : „Plovio 

je morem.   „Radio je pokuse, bio je znanstvenik.“ 

 „Proučavao je biljke i životinje.“ 

 

 

 

 

 

Uočili smo da na našem igralištu imamo puno različitih drveća. Promatrali smo „Hrast“ ; 

uočavali njegovu koru, krošnju, lišće, plod… Plod – žir posadili smo i čekali…nakon 

određenog vremena niknuo je „Beba hrast“. 
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SKUPINA: KAPLJICE 

ODGOJITELJICE:  ANAMARIJA GLASNOVIĆ I  SARA DUBINOVIĆ 

 

Aktivnost izrade karte staništa započele smo razgovorom o tome što je to stanište, te kakve 

sve vrste staništa postoje.Izradi karte staništa prethodilo je nekoliko ciljanih šetnji dvorištem 

vrtića u kojima su djeca skupina „Kapljice“ i „Patkice“ promatrala vrtićko okruženje, te 

uočavala i bilježila stanovnike biljnog i životinjskog  svijeta.Djeca su također bilježila imena 

biljaka i stabala, te mjesto na kojem se nalaze, kako bi ih kasnije znala smjestiti u prostor na 

karti staništa. 

                                   
 

             
 

S dolaskom godišnjeg doba zima, počeli smo se baviti tematskom cjelinom „Ptice“. Naglasak 

je bio na širenju spoznaja o pticama, upoznavanju i značenju pojmova selice i stanarice, Djeca 

su proširila spoznaje o sjenici, njezinom izgledu, staništu, načinu prehrane, te kretanju. 

Naglasak smo stavili na status zaštićene vrste.                             
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SKUPINA: TREŠNJICE 

ODGAJATELJICE: SUZANA HORVAT I RUŽICA HORVAT 

 

AKTIVNOST: DRVEĆE NA NAŠEM IGRALIŠTU 

CILJ: 

 Osvijestiti važnost uloge drveta kao prirodnog resursa u očuvanju ekološke stabilnosti. 

ZADAĆA:  

Aktivnim istraživanjem, otkrivanjem i upoznavanjem približiti djeci dijelove drveta i 

različitost vrsta u neposrednom okruženju igrališta dječjeg vrtića. 

 

TIJEK AKTIVNOSTI: 

Raznoliko listopadno i vazdazeleno drveće našeg igrališta  omogućilo je aktivno istraživanje 

neposrednim kontaktom i osjetilima vida, opipa, mirisa i sluha. Otkrivanje različitosti i 

sličnosti istih i različitih vrsta i njihovu količinsku zastupljenost. Zajedničkim doprinosom 

djeca su imenovala i zabilježila postojanje 13 čempresa, 6 borova, 3 šljive, 3 jabuke, 1 vrbe, 4 

breze i 1 palme, te “mirišljavog bilja”, različitog grmlja i cvijeća. Jesenski period omogućio je 

i prikupljanje dijelova drveća, lišća i plodova nađenih  u travi slučajno tijekom igre. To je 

potaknulo i rezultiralo nizom kreativnih, stvaralačkih i istraživačkih aktivnosti iniciranih od 

djece i od odgajateljica u prostoru sobe.  

 

S interesom i zanimanjem u međusobnom dogovoru i starije i mlađe djece prihvaćen je 

prijedlog izrade karte staništa biljnih vrsta na našem dvorištu. 

 

                       

Izrađen je i plakat “Što sve raste na našem dvorištu“ 
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Prikupljene prirodnine smo istraživali otkrivajući novo i zanimljivo. Koristili za 

manipuliranje i konstruiranje. 

 

 

             Pedagoški neoblikovan materijal i prirodnine također su korišteni u izradi 
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ZA DRVO SU DJECA  REKLA: 

MIA: “Obično drvo je drvo iz šume. Na drvo se može popeti po ljestvama. Drvo je velika  

biljka koja raste iz zemlje što je stvorio Bog. Drvo ima stabljike, sjemenke, koru, lišće. Ovako 

izrastu male sjemenčice i ovako naraste ravno drvo. Raste da bi ljudi imali kisika. Mama i tata 

mi stalno govore da drveće ima kisika. 

NIKA: ”Drvo ima koru, grane, lišće. Drveće je vani u parku i vrtiću.” 

LANA: “Drveće ima lišće. Ima debla koja imaju cijelu koru, kad je kora nova. Kora je tvrda. 

Malo je mekša kad ima trave na sebi. Drvo se može zagrliti i onda je to tvoje drvo. Drvo ima 

jednu rupicu i tamo netko živi. Ježevi i vjeverice.” 
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ZAVRŠNO IZVJEŠĆE PROJEKTA „VELIKI LOV NA BILJKE“ 

Edukativni projekt o biološkoj raznolikosti Ekoškola i Toyote 

Izviješće za 2018/2019 pedagošku/školsku godinu 

  

Naziv Ekoškole 
Dječji vrtić Jabuka, Zagreb, Resnički put 88 

Ukupan broj djece/učenika 

koji su izravno bili uključeni u 

projekt 

142 

Ukupan broj djece/učenika 

koji su neizravno bili 

uključeni u projekt 

198 

Ukupan broj 

odgojitelja/učitelja uključenih 

u projekt 

12 

Opišite jedan uspješan 

događaj, priču ili zanimljivost 

kojbi izdvojili kao vrhunac 

vaših aktivnosti na projektu 

„Veliki lov na biljke“ (najviše 

200 riječi) 

Potaknuti interesom djece koja su zapazila nekoliko mrava u ulaznom 

prostoru, u sklopu projekta „Veliki lov na biljke“, započela je 

avantura s mravima. Razgledavanje  enciklopedija,  knjiga i slikovnica 

uvelike nam je u tome pomoglo.  Najveći  interes pokazali su dječaci, 

koji su poučavali jedni druge. Doznali smo vrste mrava, kako su 

građeni, gdje i kako žive. Bio je to poticaj zajedničke izrade plakata o 

mravima i mravinjaku. Aktivnosti su nastavljene  na dvorištu našeg 

vrtića gdje su djeca neposredno i aktivno istraživala mrave. 

Povećalima su tražila  mrave u travi, na betonu, kori drveta i cvijeću. 

Naišli smo na kolonu mrava. Jedna je djevojčica rekla kako bi mogli 

sakupiti mrave u staklenku. Prazan akvarij  poslužio nam je kao 

terarij. Pomoću papira, podmetnuvši ga ispod mrava sakupljala su ih i 

stavljala u terarij. Terarij sa zemljom, travom, lišćem, mrvicama kruha 

i keksa bio je postavljen u sobu dnevnog boravka. Na poticaj 

djevojčice na poklopcu su napravljene rupice za dolazak zraka. Veliki 

interes je bio za istraživanje što mravi rade i kako izgledaju. Posebno 

je bilo zanimljivo promatrati različite veličine mrava. Nakon nekoliko 

dana djeca su vratila mrave na travu u prirodu. Bio je to poticaj za 

daljnje likovne, glazbene i govorne aktivnosti. 
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, šetnja za razmišljanje (vrste 

stabala i šuma), izrada početne karte staništa, sklop aktivnosti vezan 

uz glistu i promatranje gliste, istraživanje osnovnih karakteristika 

gliste u enciklopedijama, izrada plakata, sklop aktivnosti na temu 

Vrabac, sklop aktivnosti na temu Kos, slagarice: Sjenica, Vrana, 

Mrav, memory: Ptice,  Kukci, Cvijeće, štafetne igre: ''Mrav i 

sjemenka'', ''Pčela i zrno peludi''. 
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Detaljnije opišite najmanje 

dvije navedene aktivnosti 

Aktivnost 1 (najviše 200 riječi):  
HRAST U „JABUCI“ – PRIČA O HRASTU:  Vrtićko dvorište je 

mjesto koje djeci omogućava kretanje, slobodnu nestrukturiranu igru 

kojom razvijaju svoju maštu, socijalnu i emocionalnu inteligenciju, 

izgrađuju unutarnji lokus kontrole (temelj „Danskog odgoja djece“), 

svakako je i mjesto slobodnog istraživanja i otkrivanja. Igrajući se, 

trčeći, kopajući po pješčaniku, djeca su tijekom listopada pod 

stopalima osjetila i počela primjećivati  sve veći i veći broj plodova . 

Ispočetka nisu bili sigurni od kuda dolaze, niti kako se zovu. 

Sakupljali su ih u kantice, dječje tačke, miješali s pijeskom, slagali u 

hrpice, trpali u džepove, odnosili u svoje ormariće i kući.Primjećivali 

su da neki imaju „poklopce“, a neki sitne rupice. Da su neki zeleni, a 

neki smeđi.Ime žir nije im bilo poznato, ali su znali za orah i lješnjak i 

mislili da bi ga mogli razbiti i jesti.Tako smo spontani interes 

iskoristile za otkrivanje i učenje. Sakupljene plodove u sobi dnevnog 

boravka koristile smo za razne matematičke i kreativne igre, te 

konačno i za upoznavanje ciklusa rasta biljke, proširivanje znanja o 

biljkama, naučili nazive ŽIR I HRAST.Posađeni plodovi niknuli su u 

našem dnevnom boravku, a bebe hrastovi polako rastu i dalje, a jedna 

je našla svoje mjesto čak kod bake našeg L.S.  u Otočcu. 

Aktivnost 2 (najviše 200 riječi):  
U sklopu projekta “Veliki lov na biljke” jedna od tema bila je “Ptice”. 

Djeca su pokazala veliki interes i aktivno sudjelovala u svim 

aktivnostima koje su proizlazile iz teme. Cilj je bio proširiti znanja o 

pticama, kao i djeci nepoznatom pojmu “biološka raznolikost”. 

Zadovoljili smo interes djece za istraživačkim aktivnostima, te im 

omogućili da steknu određena znanja i predodžbe o pticama - 

prepoznavanje karakteristika raznih vrsta ptica, pjev ptica, te njihova 

korist za očuvanje staništa i prirode. Učenjem kroz vlastito iskustvo 

(samostalno ili radom u timu) djeca su istražujući primjenjivala 

naučeno. Putem enciklopedija i edukativnih filmova spoznala su kako 

doći do informacija i kako vlastitim sudjelovanjem saznati nešto 

novo- izrada plakata “Zanimljivosti o pticama”, “Ptice selice i ptice 

stanarice”. Za vrijeme šetnje neposrednom okolinom vrtića djeca su 

uočavala različite vrste ptica, svoja su znanja gradila i proširila 

spoznaje o vrani i sjenici. Kroz razne aktivnosti saznala su što su 

ptice, kako ih možemo razlikovati, čime se hrane, gdje žive, kako rade 

gnijezda. Odgajatelji su kreirali situacije učenja ponudom raznovrsnog 

materijala, prilikom čega su poticali organizacijske sposobnosti djece, 

kao i sposobnost za komunikaciju i suradnju (izrada kućice za ptice, i 

razvoj svih kompetencija djece). Kontekstualnim kurikulumom 

poticali smo razvoj svih kompetencija djece. Tema “Ptice” djeci je 

bila izazovna, zanimljiva i svrhovita. 
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 

Nismo naišli na poteškoće u provođenju projekta. 
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27.5. 2019. godine za djecu odgojno-obrazovnih skupina u godini pred polazak u školu (74 

djece) u centralnom vrtiću Trava u suradnji s Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu HAOP 

organizirali smo prezentaciju virtualnog muzeja i interaktivne izložbe „Diverterra“ kako bi 

djeci približili navedeni projekt. Ciljevi projekta su podizanje razine obrazovanja i 

informiranosti ciljnih skupina cjelokupnog društva ( posebice predškolske i školske djece), te 

doprinos cjeloživotnom učenju vezanom uz stjecanje znanja, vještina i vrijednosti potrebnih 

za poboljšanje kvalitete života ljudi i izgradnja društva temeljenog na    znanju o različitim 

aspektima okoliša i prirode i njihovoj zaštiti. Djeca su  prolazeći  kroz postav izložbe EC 

„Diverterra“ poticana na bolje upoznavanje s činjenicama i spoznajama o stanju okoliša i 

prirode u RH i promjenu osobnog ponašanja u odnosu prema okolišu i prirodi. Držimo kako 

je korištenje modernih interaktivnih  tehnika u navedenoj izložbi značajno utjecalo na veliki 

interes djece  koja već u vrtićkoj dobi imaju razvijene digitalne kompetencije. Zadovoljstvo 

svih sudionika virtualne izložbe pokazatelj nam je važnosti nastavka sudjelovanja u istoj u 

narednom periodu kako bismo potaknuli višu razinu sudjelovanja djece u planiranju sadržaja 

učenja, posebice vezano uz skrb o zaštiti okoliša, prirode i bioraznolikosti  i utjecaju 

klimatskih promjena.  

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA: Nastaviti poticati  roditelje na važnost promjene nezdravih 

prehrambenih navika i svakodnevno konzumiranje sezonskih i namirnica iz lokalnog uzgoja.   

Kao eko-vrtić intenzivirati sinergijsko djelovanje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa 

u sustavnoj skrbi za racionalno korištenje prirodnih resursa i  primjereno zbrinjavanje otpada. 

Koristiti primjere dobre prakse odgojno-obrazovnih skupina uključenih u inovativni projekt 

„Veliki lov na biljke“, potaknuti osviještenost svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa o   

važnosti očuvanja biološke raznolikosti na lokalnoj razini i u Europi. Nastaviti povećavati 

broj autohtonih vrsta i raznolikost vrsta u okolišu vrtića. 
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4.6. PROGRAM PREVENCIJE U CILJU POVEĆANJA SIGURNOSTI I ZAŠTITE 

DJECE U DJEČJEM VRTIĆ  JABUKA 

OPĆI CILJ: Osigurati optimalnu sigurnost i zdravlje djece pravovremenim i učinkovitim 

reagiranjem svih zaposlenika vrtića na situacije koje ugrožavaju  sigurnost kroz poticanje 

samozaštitnog odgovornog ponašanja i svjesnog izbjegavanja rizika, osnaživanje djeteta za 

sigurno ponašanje, afirmacija svih djetetovih potencijala,  izgrađivanje osobe koja poštuje 

ljudska prava i humane vrijednosti. 

SPECIFIČNI CILJEVI: 

 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. 

 Integracija preventivnog programa sigurnosti u svakodnevnu odgojno-obrazovnu 

praksu. 

 Daljnja senzibilizacija svih zaposlenika o važnosti modeliranja sigurnosnih ponašanja 

kod djece vlastitim primjerom.  

 Senzibilizacija roditelja za probleme sigurnosti djeteta u vrtiću.  

 Pružanje podrške i jačanje roditeljske kompetencije u području odgoja i poticanja 

dječjeg razvoja s ciljem sigurnog i sretnog odrastanja. 

Tijekom pedagoške godine 2018./2019. sustavno smo skrbili o  pravodobnoj  identifikaciji 

potencijalno rizičnih mjesta, situacija i događanja. Realizirali 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 preveniranja potencijalno rizičnih situacija i sl.). U radu s djecom 

osmišljavali  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. U radu s odgojiteljima i tehničkim osobljem proradili smo protokole 

djelovanja u potencijalno rizičnim situacijama. 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. 
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Podatci iz evaluacijskih upitnika vezani uz skrb za sigurnost djece i organizaciju aktivnosti 

tijekom boravka na zraku   

7. Navedite primjere vaše skrbi za sigurnost djece tijekom boravka na zraku: 

 

INTERPRETACIJA REZULTATA: Prema grafičkom prikazu 56,52% odgojitelja navodi 

kako su kroz zajednički dogovor za aktivnosti, poštivanje dogovorenih pravila i poticanje 

samozaštite skrbili o sigurnosti djece tijekom boravka na zraku. 21,74% odgojitelja navodi 

kroz primjerenu organizaciju planiranih aktivnosti i materijalne resurse, a 17,39% kroz 

svakodnevno dogovaranje pravila ponašanja i planiranje osmišljenih igara i aktivnosti. 4,35% 

odgojitelja kao elemente skrbi za sigurnost djece navode organizaciju i planiranje poticajnih 

aktivnosti.  

8. Navedite najčešće strukturirane i nestrukturirane aktivnosti koje ste nudili djeci vaše 

skupine tijekom boravka na zraku:  

 

Zajednički dogovor za aktivnosti, poštivanje … 

Primjerenom organizacijom planiranih … 

Svakodnevno dogovaranje pravila ponašanja i … 

Organizacija i planiranje poticajnih aktivnosti 

56,52 

21,74 

17,39 

4,35 

Skrb za sigurnost djece 

43,49 

21,74 

17,39 

8,7 

4,35 

Strukturirane aktivnosti tijekom BNZ 
Pokretne igre i igre s pjevanjem, 
natjecateljske igre prilagođene 
dobi djece 

Elementarne i igreloptom, šetnje i 
istraživačko-spoznajne aktivnosti 
vezane uz projekte  

Pokret i ples uz glazbu, igre s 
pjevanjem, poligoni prepreka za 
razvoj krupne motorike 

Planirane radno-praktične i 
istraživačke aktivnosti : biološka 
raznolikost 

Provođenje sportskih aktivnosti 
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INTERPRETACIJA REZULTATA: Prema grafičkom prikazu 43,49% odgojitelja navodi 

kako su djeci najčešće nudili pokretne igre i igre s pjevanjem i natjecateljske igre prilagođene 

dobi djece.  Za 21,74% to su najčešće bile elementarne igre i igre loptom, šetnje i 

istraživačko-spoznajne aktivnosti vezane uz projekte, a za  17,39% pokret i ples uz glazbu, 

igre s pjevanjem, poligoni prepreka za razvoj krupne motorike. 8,7% navodi planirane radno-

praktične i istraživačke aktivnosti: biološka raznolikost. 4,35% navodi provođenje sportskih 

aktivnosti.  

 

INTERPRETACIJA REZULTATA: Iz grafičkog prikaza vidljivo je kako se najveći postotak 

vezan uz ponudu nestrukturiranih aktivnosti odnosi na   promoviranje prirodnih prava djece, 

samoinicirajuće igre i prirodne oblike kretanja: 34,79%. 21,74% odgojitelja navodi 

simboličku igru u centru kuhinje, igre kockama, ples uz glazbu, igre na spravama. U istom 

omjeru od  13,04%  navedene su dječje samoinicirajuće aktivnosti-trčanje, penjanje, igre 

travom i plodovima, igre u pješčaniku, kao i promatranje i istraživanje biljnog i životinjskog 

svijeta, aktivnosti izražavanja i stvaranja, igre na spravama. 8,7% odgojitelja navode 

samoorganizirane igre u prirodnom okruženju „Tajni vrt“, istraživačke i aktivnosti s 

kretanjem. Igre na postojećim spravama, igre u pješčaniku navodi također 8,7% odgojitelja.  

 

 

 

 

34,79 

21,74 

13,04 

13,04 

8,7 

8,7 

Nestrukturirane aktivnosti 

Promoviranje prirodnih prava djece,  
samoinicirajuće igre, prirodni oblici kretanja 

Simbolička igra u centru kuhinje, igre 
kockama, ples uz glazbu s CD-a, igre na 
spravama 

Dječje samoinicirajuće aktivnosti-trčanje, 
penjanje, igre travom i plodovima, igre u 
pješčaniku 

Promatranje i istraživanje biljnog i 
životinjskog svijeta, aktivnosti izražavanja i 
stvaranja, igre na spravama 

Samoorganizirane igre u prirodnom 
okruženju "Tajni vrt", istraživačke i 
aktivnosti s kretanjem  

Igre na postojećim spravama, igre u 
pješčaniku 
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Navedeni podatci vezani uz sigurnost djece tijekom boravka na zraku i najčešću ponudu 

strukturiranih i nestrukturiranih aktivnosti ukazuju nam na važnost sustavnog promišljanja 

svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa o svojoj ulozi i zadaćama u kreiranju optimalnih 

uvjeta za višu razinu učenja djece na otvorenom s ciljem poticanja životno važnih 

kompetencija. Posebice je potrebito intenzivirati aktivnosti eko-vrtića i promoviranje 

prirodnih prava  kroz pobuđivanje djece na promatranje, čuđenje i divljenje za biljni i 

životinjski svijet u lokalnoj sredini.   

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA: Sustavno  djelovanje svih sudionika odgojno-

obrazovnog procesa na  primjeni protokola sigurnosti i učinkovitom  korištenju  resursa 

važnih u primjeni programa prevencije. Poboljšanje sigurnosnih uvjeta na vrtićkim igralištima 

sinergijskim djelovanjem svih čimbenika  (odgojitelja-djece-tehničkog osoblja) u 

strukturiranim i nestrukturiranim aktivnostima tijekom boravka djece na zraku.  
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4.7. PROGRAM ODGOJA ZA PROMETNU KULTURU I SIGURNOST DJECE U 

VRTIĆU 

OPĆI CILJ: Osposobiti djecu za buduće sigurno i samostalno sudjelovanje u prometu.  

SPECIFIČNI CILJEVI:  

 Naučiti djecu prepoznati i vidjeti opasnost u prometu, te kako ih učiniti vidljivim za 

vozače. 

 Temeljna ideja programa Vidi i klikni je učenje kroz činjenje, što podrazumijeva 

usvajanje praktičnih informacija, spoznaja i znanja o: 

- sigurnom načinu ponašanja u prometu (u svojstvu pješaka ili suputnika u 

automobilu); 

- prepoznavanju karakterističnih opasnosti kojima su djeca izložena u prometu, 

korištenju nogostupa; 

- sigurnom prelasku ceste (propisnom i pravilnom prelaženju korištenjem 

pješačkih prijelaza, rizicima prelaska ceste između parkiranih automobila…); 

- prolasku raskrižjem; 

- prepoznavanju znakova koje u prometu daju vozači automobila (pokazivači 

smjera); 

- uspostavi vizualnog kontakta/komunikacije pješak-vozač;  

- propisnom, pravilnom i sigurnom ulasku u vozilo te sjedenju i korištenju 

sigurnosnih pojaseva u automobilu; 

- rizicima zbog nepropisnog i nepravilnog sjedenja i nekorištenja sigurnosnih 

pojaseva. 

OČEKIVANI ISHODI: Sustavna primjena preventivnog programa povećanja sigurnosti 

djece u prometu u godini prije polaska u školu. Usvajanje praktičnih informacija, spoznaja 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-primjeren model ponašanja djeci u prometu.  

 

Tijekom pedagoške godine realizirali smo planirane aktivnosti s djecom i za djecu:  

 omogućili smo susret djece sa stručnim djelatnicima HAK-a 

  poticali smo usvajanje elementarnih pojmova o prometu 

 Osigurali smo uvjete za učenje kroz činjenje, rad, igru, osobno iskustvo-pokazivanje i 

vježbanje 

 osmislili smo raznovrsne didaktičke igre s elementima prometnog odgoja 

 nudili smo raznovrsne pokretne igre s elementima prometnog odgoja 

 kroz istraživačko-spoznajne aktivnosti u okružju vrtića potaknuli smo istraživanje 

konkretnih prometnih situacija u neposrednoj okolini vrtića 

 djeca su uvježbala pravilno ponašanje u najčešćim situacijama pri prelasku kolnika 

Kroz proradu sadržaja modula ostvareni su slijedeći ishodi učenja vezani uz temeljnu ideju 

učenje kroz činjenje za siguran način ponašanja u prometu:  
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 Djeca kao pješaci:  

- pravilno korištenje nogostupa (simulacija hodanja nogostupom) 

- upoznavanje prometnih znakova 

- prelazak ceste: rizici neodgovornog ili nesmotrenog prelaženja ceste, pravilno 

prelaženje ceste korištenjem pješačkih prijelaza, simulacija prelaska 

- prolazak raskrižjem: propisno prelaženje (pojedinačno, u koloni) 

- poznavanje prometnih svjetala (simulacija prelaska) 

- vizualni kontakt i komunikacija s vozačem 

- rizici prelaska ceste između parkiranih automobila – vidno polje, crta 

vidljivosti, uočljivost od strane vozača (simulacija s automobilima za 

napuhavanje i elektroautomobilom) 

 

 Djeca kao putnici u automobilu: 

- propisno i pravilno ulaženje u automobil i sjedenje 

- korištenje sigurnosnih pojaseva u automobilu na prednjim i stražnjim 

sjedalima (simulacija u elektroautomobilu) 

- rizici zbog nepropisnog i nepravilnog sjedenja i nekorištenja sigurnosnih 

pojaseva 

- simulacija sjedenja u automobilu i posljedica neupotrebe sigurnosnih pojaseva 

u slučaju naglog kočenja (korištenjem lutke koja je nevezana i udara u 

armaturu automobila). 

 

18.10. 2018. godine sva djeca u petoj,  šestoj i sedmoj  godini života u centralnom vrtiću 

Trnava uključena su u program Vidi i klikni ( 7 odgojno-obrazovnih skupina i 172 djece). 

Suvremen pristup stručnih djelatnika HAK-a prezentaciji ciljeva i zadaća modula omogućio je 

praktičnu proradu najčešćih prometnih situacija s kojima se svakodnevno susreću djeca kao 

sudionici u prometu.   

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA:  Sudjelovanje našeg vrtića u programu Vidi i klikni u 

značajnoj mjeri je pridonijelo senzibiliziranju  odraslih za važnost sustavne primjene 

preventivnog programa povećanja sigurnosti djece u prometu u godini pred polazak u školu.  

Kroz aktivno učenje u simuliranim prometnim situacijama djeca su u velikoj mjeri ostvarila 

očekivane ishode učenja. Držimo kako je potrebito  nastaviti sudjelovanje u navedenom 

programu kako bismo omogućili kontinuirano osposobljavanje djece za sigurno ponašanje u 

prometu.  
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4.8. PROGRAM PREDŠKOLE 

OPĆI CILJ: Stvarati kvalitetno razvojno ozračje o u kojem će dijete u godini pred polazak u 

školu optimalno izgraditi svoje kompetencije za cjeloživotno učenje.   

SPECIFIČNI CILJEVI:  

 Usmjereni su prema kompetencijskim ishodima.  

 Razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje na razini praktičnih znanja, 

vještina i stavova. 

 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. 

 

OČEKIVANI ISHODI: Osnovna razina usvojenosti  temeljnih kompetencija  za 

cjeloživotno učenje. Optimalna pripremljenost djeteta za polazak u školu. Zajedničke 

aktivnosti vrtića i obitelji u provedbi  ciljeva i zadaća Programa predškole. Sustavno 

dokumentiranje postignuća djece (skala procjene razvoja,  protokol praćenja ostvarivanja 

kompetencijskih ishoda).  

U pedagoškoj godini 2018./2019. u provedbu Programa predškole bilo je uključeno 114 djece 

( u   redovitom i posebnim programima).  13 djece integrirali smo  u Program predškole u 

redovitom programu (5 djece u centralnom vrtiću Trnava i 8 djece u područnom vrtiću 

Čulinec). 

Prema Hodogramu aktivnosti  vrtića u programu predškole proveli smo slijedeće aktivnosti:  

- u  listopadu 2018. 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 
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- 13 djece bilo je integrirano  u Program predškole u skupinama djece u godini pred 

polazak u školu (5 djece u centralnom vrtiću Trnava i 8 djece u područnom vrtiću 

Čulinec) 

- 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“ 

- realizirana je suradnja s osnovnim školama u okruženju vrtića 

- na radnim sastancima i brifinzima s odgojiteljima analizirali smo ostvarivanje ciljeva i 

zadaća Programa predškole,  kroz analizu  dnevnih pedagoških situacija potaknuli smo 

refleksiju i samorefleksiju odgojitelja o svojim ulogama u poticanju razvoja ključnih 

kompetencija djece 

 

Ostvareni sadržaji rada s djecom u godini pred polazak u školu:  

 sustavna skrb  o izgradnji trajnih kompetencija za zajedničko učenje, djelovanje i 

življenje 

 identificiranje  djetetovih  jakih strana i izazova, mogućih specifičnih potreba, interesa 

i/ili rizika  

   kontinuirano promišljanje  o organizacijskim, materijalnim i socijalnim uvjetima za 

kvalitetno ostvarivanje  procesa u cjelini potičući razvoj ključnih kompetencija za 

cjeloživotno učenje 

 poticali smo djecu  na samoinicirano učenje i osposobljavanje za upravljanje vlastitim 

procesom učenja 

 poticali smo   kontekstualno uočavanje odnosa među predmetima i pojavama  

 podržavali smo razvijanje matematičko-logičke i prirodoslovne aktivnosti i poticali   

svrhovito korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije 

 poticali smo  razvijanje sposobnosti djece za komunikaciju u multikulturnoj sredini,  

poštovanje i njegovanje vlastite kulturne i povijesne baštine 

 poticali smo  na kreativno izražavanje ideja i osjećaja u različitim umjetničkim 

područjima 

 poticali smo  socijalnu kompetenciju i asertivnost 

 inkluziju djece s posebnim potrebama/teškoćama i  razvoj djetetovih kompetencija za 

školu poticali smo kroz  kvalitetno razvojno ozračje i uzajamno razumijevajuću 

komunikaciju  
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Finalna procjena praćenja  djece po razvojnim listama i ostvarivanje odgojno-obrazovnih 

ishoda  ukazuju na visoku  razinu usvojenosti razvojnih i ključnih kompetencija za 

cjeloživotno učenje, kao što su:  

 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 

 

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA: Od 114 djece školskih obveznika većina je postigla 

očekivane kompetencijske ishode i pokazuje  optimalnu pripremljenost  za polazak u školu. 

11  djece dobilo je odgodu polaska u školu. Držimo kako je primjerena potpora kroz sustavno 

promišljanje o organizacijskim, materijalnim i socijalnim uvjetima  preduvjet za razvoj 

temeljnih kompetencija svakog djeteta za cjeloživotno učenj
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5. POSEBNI PROGRAMI 

 

5.1. CJELODNEVNI MONTESSORI PROGRAM 

 
Godišnje izvješće Montessori skupine „Vjeverice“ (28- T) 

 

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 15.  

 

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 5 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. Ono na čemu i nadalje treba raditi i 

čime nismo zadovoljne je pružanje i prepoznavanje primjerene stručne pomoći djetetu s 

poteškoćama i pronalaženje  primjerenih odgojnih i terapijskih postupaka (nedostatak 

edukacije vezano uz djecu s poteškoćama ) 

 

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 6-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 područje, a u suradnji s psihologinjom izrađene su i razvojne liste koje su nam 

bile pokazatelj kako bolje prilagoditi, organizirati i planirati aktivnosti. 
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 Prateći interes djece ove godine odlučili smo se za projekt „ Put oko svijeta “. Kroz projekt 

djeca su razvijala sljedeće kompetencije : nova saznanja o interkulturalizmu, užem i širem 

prirodnom i kulturnom okruženju, senzibilizirali su se za prihvaćanje različitosti i poštivanje 

interesa i potreba drugih, unaprijeđivali suradničko učenje te razvijali istraživanje i znatiželju 

za zbivanja oko sebe. Vrlo smo zadovoljne postignutim rezultatima među djecom. Zbog 

velikog interesa među djecom projekt planiramo nastaviti i iduće pedagoške godine. 

 

 U predprostoru smo izmjenjivali sljedeće centre aktivnosti: obiteljski centar s kuhinjom, 

stolno-manipulativni centar, centar građenja te centar istraživanja. 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 4 roditeljska sastanka .Od 

toga su dva komunikacijska s temama: Spremnost za školu i Problemi u odgoju. 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, radionice vezane uz Dan jabuka i Projektni tjedan gdje su zajedno s djecom 

sudjelovali u realizaciji odgojno-obrazovnog rada. I nadalje imamo namjeru što više 

uključivati roditelje na sudjelovanje u odgojno-obrazovni rad. 

                                                                                 

                                                                              Montessori odgojiteljice: 

                                                                           Tanja Krajačić i Marija Pranjić 
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Godišnje izvješće Montessori skupine „Vrapčići“ (27-T) 

  

MONTESSORI PROGRAM 

„Pomozi mi da to učinim sam.“ 

Maria Montessori 

 

Montessori pedagogija je pedagoška metoda potpuno drugačija od uobičajenih pedagogija. U 

središtu je dijete, a cilj je ostvarenje svih njegovih prirodnih potencijala .    

Montessori program provodi se u pripremljenoj okolini koja uključuje pribor za rad i 

aktivnosti djelujući poticajno na dječju znatiželju , te ona uče otkrivajući. Djeca napreduju 

vođena vlastitim potrebama te prema tomu izabiru i područja svog interesa. Ovakav rad 

omogućuje im razvijanje osjetila, koordinacije i kontrole pokreta, koncentracije, te 

ponavljanje aktivnosti, pri čemu stječu samopouzdanje i samostalnost. 

 

Ciljevi Montessori programa: 

1. Osnovni cilj proizlazi iz pažljivo pripremljene okoline koja potiče djetetov interes, 

vodi ga u spontane, slobodno odabrane aktivnosti i djelovanje sukladno osobnim 

mogućnostima uz neznatnu pomoć odraslog. 

2. Slijedeći cilj je zadovoljiti djetetovu prirodnu potrebu za učenjem, koje „uči čineći“ 

vođeno vlastitom željom i interesima. 

3. Poticanjem razvoja svih djetetovih prirodnih potencijala razviti dijete u samostalno, 

samosvjesno, kreativno i uravnoteženo ljudsko biće. 

 

Montessori program rada: 

Montessori program i pribor obuhvaćaju pet područja djelovanja: 

1. Vježbe praktičnog života (briga za samog sebe, briga za okolinu, razvoj društvenih 

odnosa,  posebne vježbe kretanja) 

2. Vježbe za razvoj osjetilnih sposobnosti (razvoj osjeta: vida, dodira, sluha, težine, 

topline, mirisa, okusa) 

3. Vježbe iz područja matematike 

4. Vježbe za razvoj govora, čitanja i pisanja (uz materinji i rano usvajanje engleskog 

jezika) 

5. Kozmički odgoj (zemljopis, povijest, priroda, botanika, zoologija, ekologija, područja 

glazbene i likovne kulture, različita događanja) 

 

Svako pojedino područje sadrži niz vježbi koje razvijaju određene vještine znanja i 

sposobnosti. 

 

Didaktička načela 

 Od konkretnog prema apstraktnom 

 Od lijeva prema desno, odozgo prema dolje 

 Od općeg prema pojedinačnom 

 Od“ uhvatiti prema shvatiti“ 

 Rukovanje i rad s priborom na određeni način 
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Principi programa temelje se na izvornoj Montessori pedagogiji: 

 

1. Načelo“ upijajućeg uma“ – dijete upija sve oko sebe 

2. Načelo pripremljene okoline - posebno izrađen pribor i strukturirana okolina 

3. Načelo promatranja - odgojitelj promatranjem uočava i utvrđuje djetetove potrebe u 

svrhu poticanja njegovog daljnjeg razvoja 

4. Načelo slobodnog izbora i ponavljanja - dijete samo odabire pribor kojim će raditi 

vođeno unutarnjom motivacijom 

5. Načelo osobnog tempa i trajanja rada – dijete radi priborom ovisno o  vlastitim 

temperamentu 

6. Načelo provjere ispravnosti – dijete samo uočava svoju uspješnost u radu te 

samostalno ispravlja svoju pogrešku 

7. Načelo discipline – unutarnja disciplina djeteta uči ga razvijanju pozitivne suradnje s 

drugima kao temelj demokratskog djelovanja 

8. Načelo mirovanja - dijete ima pravo na nesudjelovanje u aktivnosti 

9. Načelo „ tri stupnja spoznavanja“ – omogućuje usvajanje novih sadržaja u 

stupnjevima kao i provjeru novostečenog znanja 

10. Načelo heterogenosti skupine – djeca su različite dobi pa tako i sposobnosti uz 

integraciju djece s teškoćama u razvoju 

 

 

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 

Prema načelima Montessori pedagogije uz djecu tipičnog razvoja integrirana su i djeca s 

teškoćama u razvoju. U skupini integrirano je dvoj djece s teškoćama u razvoju i bila su 

uključena u rad logopeda i edukacijskog rehabilitatora.  

 

STRUČNO VOĐENJE PROGRAMA 

U odgojnoj skupini rade 2 odgojiteljice s diplomom Montessori pedagogije verificiranom od 

strane Ministarstva obrazovanja. Uz materinji jezik u skupinama se provodio i program ranog 

učenja engleskog jezika.  

 

DNEVNI RASPORED AKTIVNOSTI 

Program se odvija od ponedjeljka do petka u vremenu od 7.00-16.15 sati. 

7.00-10.00 slobodan izbor Montessori pribora ( individualan rad s priborom, rad u parovima 

ili manjim skupinama, ovisno o interesu djeteta, igre u predprostoru-centar kazališta ) 

8.00-9.00  klizni doručak  

10.00-10.45 vrijeme kruga ( zajednička aktivnost u krugu s temama prema programu ) 

10.45- 11.30 boravak na zraku 

11.30 -12.15  ručak 

13.00 – 14.15 popodnevni odmor ( odmor u krevetićima uz slušanje priča i glazbe za 

opuštanje; prema potrebi djeteta individualan rad ) 

14.30  užina 

14.50 – 16.00 slobodan izbor djelatnosti u prostoru vrtića ili boravak na zraku 

 

** jednom tjedno sat tjelesno-zdravstvene kulture u dvorani 
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POJAŠNJENJE POSTIGNUĆA DOBIVENIH PO MONTESSORI PODRUČJIMA 

 

U skupini je upisano 21-ero djece. Djeca su prošla veliki broj vježbi praktičnog života i vježbi 

za razvoj osjetila. Ovim se vježbama djeca uvode u koncentrirani rad, one su im najbliže i u 

radu s njima su najsigurnija. Njih rado biraju sva djeca. Trogodišnjaci i četverogodišnjaci 

njima uče vještine, a petogodišnjaci i šestogodišnjaci se usavršavaju, nadograđuju i otkrivaju 

nove mogućnosti rada s njima. 

Najveći broj vježbi iz područja jezika prošla su većinom starija djeca u dobi od 5-7 godina. 

Trogodišnjaci su obogaćivali svoj govor i izražavanje, te vježbali temeljne grafomotoričke 

vještine, a četverogodišnjaci su se upoznavali sa prvim slovima. Petogodišnjaci i 

šestogodišnjaci rade ove vježbe s veseljem usavršavajući se kako bi postali sigurniji i 

samostalniji u početnom čitanju i pisanju.  

U skupini zbog većeg broja djece mlađeg uzrasta djeca su se poticala na razvoj govora, 

imenovanje i opisivanje te vježbanje temeljnih grafomotoričkih vještina uz Montessori kartice 

za imenovanje, vježbe košarice s malim predmetima, puzzle i riječi. Četvero djece pokazuje 

interes za glasovne igre – prepoznavanje glasova u riječima. 

Oko 95% djece pokazuje interes za engleski jezik,  vole pjesmice i igre s pjevanjem na 

engleskom te ih neprestano ponavljaju. 

Sa djecom predškolskog uzrasta radilo se intenzivno na pripremi za školu. 

Pribor iz matematike svojim izgledom privlači svu djecu. Trogodišnjaci su  pokazivali 

zanimanje za prebrojavanje i usvojilo pojam količine povezujući ga sa simbolom broja. 

Većina četverogodišnjaka je započela pisati brojke pa čak i računati uz pomoć Montessori 

pribora. Petogodišnjaci i šestogodišnjaci su postali samostalniji i samopouzdaniji u radu s 

konkretnim priborom kroz složenije vježbe iz područja matematike.  

Kozmički odgoj realiziran je vrlo uspješno  te je usko povezan s projektom na kojem se 

radilo: „Godišnja doba“. Djeca su tijekom cijele godine pokazivala interes i oduševljenje za 

svijet koji ih okružuje. 

Ove godine djeca su posjetila dvorac „Trakošćan“ gdje su se djeca upoznala s povijesno-

kulturnim znamenitostima. 

Tijekom cijele pedagoške godine održani su individualni razgovori s roditeljima. Osim 

individualnih razgovora održani su i roditeljski sastanci i radionice s roditeljima.  

U skupini su održani roditeljski sastanci s temama: 

  

 Obavijest o planu i programu rada za pedagošku godinu 2018./2019. 

 Komunikacijski roditeljski sastanak „Medij i dijete“ 

 Božićno druženje -radionica – izrada božićnih ukrasa, druženje 

 Projektni tjedan – boravak roditelja u skupini 

 Uskršnje druženje i predstava „Uskrsni zeko“ 

 Završna svečanost – predstava „Zagrebačkim ulicama“, prezentacija ranog učenja 

engleskog jezika, druženje 

 

Tijekom cijele pedagoške godine roditelji su pokazali veliko zanimanje kako za roditeljske 

sastanke tako i za individualne razgovore te za svakodnevnu suradnju i obogaćivanje 

materijalnog konteksta donošenjem različitog materijala ( enciklopedije, časopisi, dvd....), ... 
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INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE UNUTAR I IZVAN USTANOVE 

 

Praktični rad voditeljica Montessori programa praćen je kontinuirano tijekom cijele godine 

pedagoško intruktivnim uvidima u rad od strane stručnog tima i ravnateljice vrtića. Obje 

odgojiteljice su bile članice edukativnih skupina: „Različitosti nas obogaćuju“ i „Ogledalo 

naših odgovornosti“. Ove godine smo sudjelovale i na edukacijama izvan ustanove: „3D 

olovka“, „Integracija djece s teškoćama u razvoju“ 

 

 

 

 

                                       Montessori odgojiteljice:  

                                                                               Marina Pribanić i Lidija Zagrecki 
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Godišnje izvješće Montessori skupine „Pužići“  (12-T ) 
 

Broj upisane djece u Montessori skupini „Pužići“ bio je 20 (5 djevojčica i 15 dječaka), u 

životnoj dobi od 3 – 6 godina. U skupinu je integrirano četvero djece s kojima se provodio 

individualizirani program izrađen prema njihovim potrebama. Iz tih razloga kontinuirano 

tijekom cijele godine imali smo trećeg odgajatelja (odgojiteljica Ivana Pajtler Minić) stoga 

smo se mogle uspješno  posvetiti razvoju svih djetetovih prirodnih potencijala, razviti dijete u 

samostalno, samosvjesno, kreativno i uravnoteženo ljudsko biće. 

 

Montessori pripremljena okolina uključivala je svakodnevno pribor za rad i aktivnosti koje su 

djelovale poticajno na dječju znatiželju, te su djeca učila otkrivajući. Djeca su napredovala 

vođena vlastitim potrebama te prema tomu izabirala i područja  svog interesa. Ovakav rad im 

je omogućio razvijanje osjetila, koordinacije i kontrole pokreta, koncentracije, te ponavljanje 

aktivnosti, pri čemu su stjecali samopouzdanje i samostalnost. 

 

Posebno smo vodili  brigu o sigurnosti svakog djeteta, pažljivo osluškivali, promatrali i 

zadovoljavali njihove potrebe, njihov odnos s vršnjacima i odraslima. Mlađa djeca učila su od 

starije i tako usvajala brojne socijalne vještine. Starija djeca pomagala su mlađoj djeci 

razvijajući osjećaj važnosti, samopoštovanja, strpljivosti i tolerancije. 

Kontinuirano smo zadovoljavale djetetovu potrebu za učenjem, koje „uči čineći“ vođeno 

vlastitom željom i interesima. 

 

U provođenju Montessori programa vodeći se Montessori načelima,fazama posebne 

osjetljivosti i interesima  djece odgojno-obrazovni rad provodili smo prema Kurikulumu  

DV „Jabuka“a kroz pet Montessori područja djelovanja:  

 

- područje jezika (u ovom području razvijale smo djetetov govor i jezik kao sredstvo 

komunikacije među ljudima. Dijete je različitim vježbama razvijalo svoje jezične 

sposobnosti, obogaćivalo svoj rječnik,učilo izraziti svoje misli, osjećaje, predodžbe i 

potrebe drugima, te primati određene informacije od drugih, rano usvajanje engleskog 

jezika)  

- područje matematike (djeca su kroz aktivnosti  razvijala logično, apstraktno 

mišljenje i preciznost, istraživala i analizirala, te ovladavala osnovnim matematičkim 

operacijama) 

- kozmičko područje (mogućnost poimanja svijeta te razvijanje razumijevanja i 

tolerancije za druge kulture, za sva živa bića na Zemlji kroz područje zemljopisa, 

povijesti, prirode, područje glazbene i likovne kulture) 

- senzomotoriku (omogućava djetetu razvijanje inteligencije izoštravanjem osjetila, te 

shvaćanje apstraktnih pojmova uz pomoć konkretnog)  i 

- područje svakodnevnog života (briga za samoga sebe, briga za okolinu, razvoj 

društvenih odnosa, posebne vježbe kretanja) 

 

 

 

Svako pojedino područje sadržavalo je niz vježbi koje su razvijale određene vještine, znanja i 

sposobnosti. Ovim vježbama djeca su razvijala finu motoriku, koordinaciju pokreta te 

koncentraciju pažnje. Svako dijete se tako osamostaljivalo i učilo završiti cijeli krug neke 

aktivnosti. Ove vježbe od posebne su važnosti za razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o 

sebi. 
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Rukovodile smo se didaktičkim načelima: od konkretnog prema apstraktnom; od lijeva prema 

desno, odozgo prema dolje; od pojedinačnog ka općem; od „uhvatiti do shvatiti“; rukovanje 

priborom na određeni način rada. 

 

Heterogenost skupine i inkluzija omogućili su senzibiliziranje djece za uočavanje i poštivanje 

različitosti kao pozitivnih osobina. 

Svakodnevno smo pratile individualni razvoj svakog djeteta i nudile mu poticaje potrebne za 

ovladavanje određenih vještina sukladno njegovom trenutačnom psihofizičkom razvoju koje 

su ujedno i osnova za daljnji razvoj djeteta u cjelini kao čovjeka. 

Tijekom cijele godine kontinuirano smo radile sa šestero djece na samostalnosti (oblačenje, 

svlačenje, hranjenje, obavljanje fizioloških potreba.) 

Obrađivali smo sklopove aktivnosti vezano za Jesen, Dane jabuka, Došašće, Božić (prema 

knjizi Blagdani djetinjstva), Zima, Proljeće, Uskrs, Eko aktivnosti, Ljeto…  

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.  

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). 

Putem primjene novih Montessori vježbi, pripremljene okoline razvijali smo stjecanje vještina 

učenja, povezivanja sadržaja, logičkog mišljenja, argumentiranja, zaključivanja i rješavanja 

problema, sposobnost propitivanja vlastitih ideja i zamisli djeteta te argumentirano iznošenje 

vlastitih načina razmišljanja. 

 

Četvero djece odlazi u školu te su dosegli visoki stupanj  spremnosti putem svih razvojnih 

kompetencija. U veljači 2019.god. boravili su u Gradu mladih – škola u prirodi te time u 

potpunosti ojačali svoje socijalne kompetencije i spremnost na odvajanje, neovisnost, 

emocionalnu stabilnost i samoregulaciju, samozaštitu i spremnost na svakodnevni samostalan 

život.U govorno-jezičnom razvoju savladali su predčitalačke vještine te čitaju samostalno uz 

savladavanje osnovnih kompetencija na stranom (engleskom) jeziku. Postigli  su  kompletan 

razvoj za svoju dob u motoričkim kompetencijama. 

 

Kontinuirano tijekom godine obzirom na mješovitu dob, potrebe i interes djece radili smo na 

projektu „Što sve čini ljudsko tijelo“.  Projekt se provodio kroz sva Montessori područja, 

djeca su dolazila do različitih zaključaka, logičkog razmišljanja i jačala svoje kompetencije 

kroz sva područja razvoja. Dječja razmišljanja, likovne uratke, plakate, izjave bilježili smo i 

dokumentirali video i foto zapisima, putem mapa praćenja i zajedničkim evaluacijama u 

manjim skupinama. Na taj način razvijali smo digitalne kompetencije kod djece i davali 

roditeljima povratnu informaciju rada u skupini.  

 

U početku pedagoške godine u predprostoru sobe dnevnog boravka formirali smo centar 

kuhinje u sklopu s obiteljskim, a u drugom dijelu predprostora smjestili smo centar stolno-

manipulativnih i društvenih igara. Sredinom veljače  uočili smo potrebu djece za 

istraživanjem stoga smo stolno-manipulativni centar zamijenile s centrom istraživanja gdje su 

djeca rado provodila  vrijeme čitajući razne enciklopedije, radeći pokuse (magnetizam –

privlači/odbija; erupcija vulkana, životni ciklus dinosaura, Od jajeta do ploda, sadnja i sijanje 

raznih sjemenki cvijeća i povrća, praćenje i dokumentiranje rasta). 

U suradnji sa skupinom „Vjeverice“ i roditeljima obogaćivali smo i  kontinuirano 

nadopunjavati centre aktivnosti te prema interesu djece  mijenjati. Tako su djeca 
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zadovoljavala svoje stvaralačke, imitativne i kreativne sposobnosti te jačali soc.kompetencije, 

govorno-jezične i emocionalne. 

 

Zadovoljne smo postignutom suradnjom s roditeljima kroz individualne razgovore, roditeljske 

sastanke (informativni, komunikacijski na temu „Problemi u odgoju mog djeteta“ ; 

„Spremnost djeteta za školu“ te roditeljski za „Boravak djece u prirodi“). Roditelji su se 

aktivno uključivali u  prikupljanje potrebnih materijala za realizaciju planiranih aktivnosti.  

Tijekom mjeseca svibnja organizirale smo roditeljima  prezentaciju  rada  djece s Montessori 

priborom. Prezentaciju smo upriličile u dvije skupine (23.05. i 27.05.) zbog kvalitetnog uvida 

u rad. Pedagošku godinu zaključili smo zajedničkim druženjem djece i roditelja kroz prigodne 

igre „Procesne drame“ te se na taj način oprostili od predškolaraca (njih četvero). 

Nadalje ćemo poticati sposobnost djeteta da vlastite ideje iznosi i ostvaruje u različitim 

aktivnostima i projektima. One uključuju stvaralaštvo, inovativnost i spremnost  djeteta na 

preuzimanje rizika, samoiniciranje i samoorganiziranje vlastitih aktivnosti te planiranje i 

vođenje vlastitih aktivnosti i projekata. 

Razvoj i postignuća djece pratili smo putem razvojnih lista koje su nam bili pokazatelji kako 

bolje pristupiti i prema potrebama organizirati i planirati aktivnosti. Ispunjavali smo ih 

početkom pedagoške godine (inicijalno stanje),sredinom  godine (kontrolno stanje)i krajem 

god.(finalno stanje). 

 

Ove godine stavile smo  naglasak na kozmički odgoj jer je sveobuhvatan odgoj koji pomaže 

djetetu da upozna i razumije svijet što ga okružuje. Nastojale smo pobuditi i razviti 

istraživačku snagu u djetetu te probuditi dječju maštu i razviti apstraktno mišljenje. Putem 

kozmičkog odgoja pomogle smo djeci pronaći način kako usvojiti okolni svijet. Djeca su 

imala mogućnost spoznati da su ljudi, životinje, biljke i predmeti obvezni dio njihova 

okruženja.  Djeca su na taj način shvatila da su oni također povezani s prirodnim pojavama i 

okruženjem, da jedni o drugima ovise i da utječu jedni na druge te da jedni druge trebaju. 

Tako su djeca spoznala i postala svjesna svoje uloge u okolnom svijetu te naučila preuzimati 

odgovornost i donositi odluke. Prema njihovom interesu centre kozmičkog odgoja smo 

izmjenjivali kroz različite nastambe životinja (livada, Antarktik, promet, dinosaure, morsko 

dno, u vrtu, seosko imanje…) 

 

 

      Montessori odgojiteljice: Biserka Bunčić 

               Anita Šoda 

               Ivana Pajtler Minić 
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Godišnje izvješće Montessori skupine „Zečići“  (18-T ) 
 

Broj upisane djece u skupinu je 20, od toga 9 dječaka i 11 djevojčica, u životnoj dobi od jedne 

do četiri godine. Prosječan broj prisutne djece svakodnevno tijekom godine bio je 15 djece. 

 

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 govora i jezika, područje samostalnosti, 

područje osjetilnosti, područje matematike te područje kozmičkog odgoja).  

 

Naglasak je bio na razvoju samostalnosti i razvoju spoznaje, te slobodnom kretanju u 

montessori pripremljenoj okolini. Djeca su usvojila osnove kretanja u montessori okolini. 

Većina djece samostalno uzima vježbe s polica, te ju posprema nakon rada s priborom. 

Samostalno pripremaju vježbe (odlaze u sanitarni čvor po vodu,uzimaju posuđe iz kuhinje za 

pripremu vježbe pranje suđa te ga vraćaju nazad na mjesto). Za određene vježbe koriste tepih 

te ga pospremaju na određeno mjesto. Djeca pokazuju da brinu o okolini, te pokazuju smisao 

za red. Nađene predmete vraćaju na mjesto, prosipani rastresiti materijal metlicama skupljaju, 

peru i brišu stol. Potrebno je još raditi na usavršavanju skupljanja prosutog materijala metlom 

i lopaticom. Djeca brinu o sobnom i vanjskom bilju. Usvojili su vježbe zaljevanja biljke te 

brisanja listova biljke. 
Djeca također brinu o sebi. Samostalno po potrebi odlaze i peru ruke, ulijevaju vodu u vrč te 

preljevaju u čaše sebi i drugima, obuvaju se i izuvaju. Potrebno je još raditi na svlačenju/ 

oblačenju, te slaganju odjeće posebice pidžama prilikom odlaska na  popodnevni odmor. 

I dalje treba raditi na razvoju sposobnosti odgovornoga ponašanja u okružju (prirodnom i 

materijalnom). 

 

Djeca su usvojila temeljna znanja osnovnih pojmova iz područja osjetilnosti. Da razlikuju i 

imenuju boje, veličine, dužine, geom. tijela i oblike. Aktivno smo istraživali svim osjetilima 

(vidom, opipom, mirisom). U daljnjem radu djeci se može ponuditi istraživanje okusa. 

 

Montessori vježbama za razvoj jezika i govora poticali smo dijete na izgradnju znanja koja 

mu omogućava nesmetanu komunikaciju s vršnjacima i odraslima. Imenovali smo predmete 

iz okoline, opisivali pojave te prepričavali priče i događaje. Poticali smo djecu na 

razumijevanje i iskazivanje vlastitih potreba (tjelesnih, emocionalnih, spoznajnih, socijalnih, 

komunikacijskih i sl.) i potreba drugih te njihova zadovoljavanja na društveno prihvatljiv 

način, sposobnost uspostavljanja, razvijanja i održavanja kvalitetnih odnosa s drugom djecom 

i odraslima. 

 

 Aktivnostima u vrijeme kruga kod djece smo poticali uvažavajuće interakcije i prijateljstvo, 

razmjenu znanja, iznošenje mišljenja. Razvijali smo strpljenje i pažnju, te poticali suradnju 

među djecom.Poticali smo suradničko učenje da mlađa djeca uče od starije pritom mjenjajući 

materijalno- didaktički kontekst. 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 djece pratili smo i putem  lista usvojenih vježbi, razvojnim listama, mapi 

skupine i digitalnim mapama koje su nam bili pokazatelji kako bolje pristupiti i prema 

potrebama organizirati i planirati aktivnosti. Ispunjavali smo ih početkom i krajem .pedagoške 

godine. 



 

 

97 

 

 

Djeca su kroz montessori pribor za razvoj govora i jezika usvojila  imenovanje životinja, 

voća, povrća, odjevnih predmeta i znamenitosti grada Zagreba. Većina starije djece 

prepoznaje početno slovo svog imena potrebno je raditi na prepoznavanju i pisanju ostalih 

slova i brojki. 

 

Kroz pribor za razvoj matematičkog uma djeca su naučila mehanički brojati do pet. Starija 

djeca povezuju količinu i simbol potrebno je i dalje raditi na prepoznavanju brojki. 

 

U skupini smo kroz projekt iz kozmičkog područja pojačano radili na razvoju spoznaje tj. 

razvoju informiranosti o svijetu oko sebe.  Radom na projektu „Godišnja doba“ djecu smo 

uveli u kozmički odgoj. Izrađivali smo i imenovali našu planetu državu i grad. Kroz osjetilne 

kutije, kartice imenovanja, osjetilnu slikovnicu, istraživačko spoznajne aktivnosti imenovali, 

prepoznavali i uspoređivali smo godišnja doba. Kroz slikovnice razgovarali smo o stvaranju 

svijeta. Djeca su pokazala veliki interes te sljedeće godine nastavljamo s projektom iz 

kozmičkog odgoja. 

      

   Montessori odgojiteljice:  

Lucija Rostohar i Ana Bejić 
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5.2. MONTESSORI PROGRAM RANE DOBI – Skupina ''Pčelice' 

 

Ove je godine u skupinu bilo upisano ukupno 19 djece, od toga 10 djevojčica i 9 dječaka u 

dobi od 1 do 3 godine. S obzirom na kontinuiranu prilagodbu tokom cijele godine, a i jedan 

ispis 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 13. 

 

U provođenju posebnog Montessori programa vodile smo se načelima Montessori pedagogije, 

fazama posebne osjetljivosti, ali i interesima i mogućnostima djece s obzirom na njihovu dob. 

Odgojno-obrazovni rad u skupini provodile smo vodeći se kurikulumom skupine bazirajući se 

na trima Montessori područjima razvoja: razvoju samostalnosti, osjetilnosti i govora i jezika. 

 

Najveći je naglasak, s obzirom na dob djece, bio na razvoju samostalnosti, brizi o sebi, 

drugima i okolini. Većina djece, osobito one starije, vrlo je uspješno usvojila osnove kretanja 

u Montessori okolini. Samostalno uzimaju pribor s polica, te ga nakon završene vježbe 

vraćaju na mjesto. Mlađoj je djeci i nadalje potrebna pomoć odgojitelja, no vidljivo je da su i 

ona usvojila principe rada i funkcioniranja u pripremljenoj okolini. S mlađom je djecom 

također potrebno raditi na pravilnom izvođenju pojedinih vježbi, dok su starija djeca većinski 

to savladala i usavršila. 

 

Kod starije je djece vidljiv napredak na području brige o okolini. Samostalno pospremaju 

pribor nakon rada s njime, a također i ostale poticaje i materijale pospremaju na njihovo 

mjesto nakon završenih aktivnosti. Kod starije je djece potrebno raditi na vježbama 

sakupljanja rastresitog materijala s poda metlicom i lopaticom, te pranja i brisanja stola. S 

mlađom je djecom potrebno postepeno raditi na učenju i usavršavanju svih gore navedenih 

vještina. 

 

Na području brige o sebi starija djeca ponovno pokazuju značajan napredak. 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. Mlađu je djecu i 

nadalje potrebno poticati na usavršavanje navedenih vještina vodeći se njihovom dobi. 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 osjetilima“, omogućila je 

djeci rad na razvijanju različitih osjetila kao što su vid, sluh, njuh, okus, dodir i vestibularni 

sustav. Također, težile smo tome da poglavito starija djeca dobiju neka od temeljnih znanja s 

područja osjetilnosti poput imenovanja boja, veličina, oblika i geometrijskih tijela. 

 

Montessori vježbama za razvoj jezika poticale smo govorno-jezični razvoj kod sve djece, te 

možemo zaključiti da smo na ovom području ostvarile 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. 
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Tijekom 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 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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5.3. CJELODNEVNI  ŠPORTSKI  PROGRAM -  SPORTSKA SKUPINA „Loptice“ 

 

Grupa kao cjelina pokazuje napredak u svim testovima a tako i sposobnostima.  Najveći se 

ipak vidi u testu „izdržaj u zgibu“ gdje su sva djeca postigla iznimno zapaživ pomak u odnosu 

na inicijalno mjerenje. Jasno se primjećuje da su svi skupa više koordinativniji, pogotovo 

kada igraju sportske igre. Rado pomažu jedni drugima. Najviše pažnje imaju u staničnom 

načinu rada na satu. Obožavaju sve igre i vrlo su kompetitivni. U priloženim tablicama nalaze 

se prosječni rezultati cijele sportske grupe s inicijalnim i finalnim testiranjem pojedinih 

sposobnosti. Niže su također priložene vizualne razlike. 

 

MJERENJE 

Pretklon u 

sjedu - 

fleksibilnost 

Trčanje 20 

metara - brzina 

Prenošenje triju lopti iz 

obruča udaljenih 3 

metra - agilnost 

POČETNO 55 7,25 16,2 

ZAVRŠNO 68 5,68 9,18 

 

Hodanje unatrag 

četveronoške - 

koordinacija 

Iz ležanja sjed 

(30 sec) - snaga 

trupa 

Skok u dalj s mjesta 

- eksplozivna snaga 

donjih ekstremiteta 

Izdržaj u zgibu - 

snaga gornjih 

ekstremiteta 

11,56 9 75 10 

7,9 11 105 25 
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Osvrt na ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda:  

Provođenjem sportskog programa poticali smo cjeloviti razvoj djeteta te osiguravale 

primjerene potpore razvoju kompetencija usklađene s individualnim posebnostima i 

razvojnim karakteristikama svakog djeteta. 

Motoričke igre koje su i dalje uvijek primamljive poticale su razvoj brzine, kordinacije, 

fleksibilnosti i jakosti djece.Sadržaji igara su bili različiti kako bi potencirali različito 

motoričko iskustvo djece. Ozračje u kojem se provodila igra je bilo poticajno za sve sudionike 

te je takva atmosfera potaknula na sudjelovanje što je rezultiralo maksimalnim angažmanom. . 

osjećajem zadovoljstva i uživanja u igri. 

Veliki napredak u razvoju motoričkih kompetencija najviše je vidljiv kod djece u dobi od tri 

do četiri godine kao i kod novoupisane djece.  

Više pažnje smo posvetili sportovima s loptama kako bi smo poboljšali tehniku bacanja, 

hvatanja i gađanja. Započeli smo uvježbavanje hvatanjem i bacanjem vrećica jer se može 

mirnije rukovati, te se stvara bolji kontinuitet u radu. Manipuliranje predmetom usmjeravalo 

je pažnju na konkretno izvršavanje zadatka.  

Kroz godinu aktualne tematske cjeline integrirale smo u sportske aktivnosti koje su dodatno 

motivirale djecu i samim time utjecale na koncentraciju i izvođenje pojedinih vježbi. 

Podržavale smo inicijativnost i inovativnost te poticale na promišljanje i samoprocjenu 

vlastitih aktivnosti.  

Organizirale smo aktivnosti koje potiču i razvijaju suradnju među djecom te pridonose 

razvoju samostalnosti i sigurnosti.  

 

 

 

Snježana Gojak, odgojiteljica              Voditeljica: Ana Mekovec, mag.cin. 

Zorica Vuzem, mag.praesc.educ 
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5.4. KRAĆI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ 
       2018./2019. 

 

 

Kraći program odgoja i obrazovanja za okoliš provodimo treću godinu 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 novom 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. 

 

Neke od naših eko tematskih cjelina su : 

 „Naš zeleni vrtić“ reciklažno dvorište sa spremnicima u našoj sobi 

 Otpad nije smeće 

 Eko likovni uradci s neoblikovanim materijalima 

 Hrana i tjelovježba kao preduvjet zdravog razvoja 

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 suradnja s tvrtkom Greenhouse i gđom Jančić koja nam je pomogla u 

provedbi projekta „Naš zeleni vrtić“. 

U sklopu aktivnosti koje je gđa.Jančić prezentirala obrađivana tema je bila „Štednja prirodnih 

resursa kroz reciklažu papira, plastike, bijele tehnike, baterija, stakla, metalne ambalaže“. 

Kroz radionice smo pokušali educirati najmlađe o važnosti recikliranja i odvajanja otpada za 

sadašnje i buduće generacije i očuvanje planete. 

Najučinkovitijim modelom dokumentiranja koji se do sad pokazao izvrsnim izdvajamo mape 

projekta, digitalne mape, plakate, video zapise. 

 

Odgojiteljica:  

Mirjana Dakić  
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5.5. GODIŠNJE IZVJEŠĆE RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA 2018./2019. 

 

Skupina ''Lastavice'' (17-T) 

 

Skupina „Lastavice“ počela je s Programom Ranoga učenja engleskoga jezika, pedagoške 

godine 2018/2019.U skupinu je upisano 21 dijete u 4-oj i 5-oj godini života. Program se 

provodio prema ugovoru koji su potpisali roditelji upisane djece, pet puta tjedno po 45 

minuta. 

 

Obzirom da je riječ o djeci koja se po prvi puta susreću sa stranim jezikom, aktivnosti su 

organizirane fleksibilno prema interesima djece. Promatrajući djecu u igri i poštivajući 

njihovu intrinzičnu motivaciju, igrovne centre smo oplemenili sredstvima; kojima smo 

poticali komunikaciju i usvajanje novih pojmova (flashcards, štapne lutke,slikovnice, 

puzzle,memory cards,plakati). 

 

Planirane aktivnosti odnosile su se na teme: 

 All about me: my name is..,  I am boy/girl 

 Emotions: happy,sad, angry, scared 

 My family: mum, dad, brother,sister,grandpa,grandma,uncle,aunt 

 My body 

 „Colours, „Numbers“ 

 Food- fruit and vegetables 

 Animals: farm animals, wild animals, forrest animals,ocean animals 

 Weather: rainy,sunny,snowing 

 Clothes 

 Season: summer,autumn,winter,spring 

U radu su korištene slikovnice Erica Carla: 

 „Do you want to be my friend“ 

 „Very hungry caterpillar“ 

 „ Pancake,pancake“ 

 „Brown bear,brown bear what do you see“ 

 „From head to toe“ 

 „The grounchy ladybug“ 

 „123 To the Zoo“ 

  

Nhursery rhyme – pjesmice su poticale na glazbeno stvaralaštvo, možemo izdvojiti : 

 „Finger Family“ 

 „ Head, shoulders,knees and toes“ 

 „Tedy bear,tedy bear turn around“ 

 „ Incy wincy spider“ 

 „Old Mcdonald had a farm“ 

 „Who stole the cookie from the cookie jar“ 
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Tijekom godine pokušali smo provodili  projekt s roditeljima i djecom: „Teddy bear u posjeti 

kod Lastavica“. 

Cilj projekta je upoznavanje engleskih običaja kroz razne igre i istraživačke aktivnosti, djece i 

roditelja. Ishod projekta  bio je u prezentacijama djece djeci, kroz koje su djeca osnažila svoje 

govorne i komunikacijske vještine. 

U sljedećem periodu nastaviti ćemo sa projektom, s naglaskom na uključivanje roditelja u 

prezentacije djeci. 

 
Pedagošku godinu smo završili dramatizacijom „Do you want to be my friend“, koju su djeca 

izvela na zajedničkom druženju djece,roditelja i odgajatelja. 

Sljedeću pedagošku godinu proširivati ćemo nove pojmove kroz glazbeno-scensko 

stvaralaštvo, spoznajne i likovne aktivnosti. 

 

Ovim programom djeca su dobila mogućnost upoznavanja sa novim jezikom, i time priliku za 

usavršavanje govornih, građanskih i multikulturalnih kompetencija na stranome jeziku. 

 
Odgojiteljica:  

   Eva Luketić 
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Skupina ''Bumbari'' (22-RS) 

 

Poseban kraći program ranog učenja engleskog jezika provodio se u područnom vrtiću Resnik 

u mješovitoj skupini  s 25 upisane djece u sklopu cjelodnevnog programa na hrvatskom 

jeziku.  Dob djece je bila od 3 do 6,5 godina života.  

 

U skupini je bilo novoupisane djece koja su se prvi put susrela sa stranim jezikom, ali su vrlo 

brzo svladali dio planiranih sadržaja te su bez poteškoća pratili program  Roditelji su  redovito 

pratili napredak te bili obavještavani o programu i njegovoj provedbi. Program vrlo uspješno 

odrađujemo svakodnevnim kratkim razgovorima na engleskom jeziku, čitanjem slikovnica, 

slušanjem pjesmica i priča putem audio materijala kojima osluškujemo  izvorne govornike tog 

jezika, te igranjem društvenih igara i igara s karticama, tzv. flashcards, kojima usvajamo nove 

pojmove..  

 Godišnja doba – različita i odgovarajuća odjeća i obuća 

 Pribor za objedovanje i kuhanje 

 Vremenske prilike – nazivi oborina i vremenskih situacija 

 Blagdani – Halloween, Thanksgiving, Christmas, New year, Mother's day, Easter.... 

 Posjeti različitim mjestima i ustanovama 

 Divlje životinje – zoo vrt 

 Situacijski razgovori , u autobusu, u parku, u vrtiću... 

 Različite igre i pjesmice s pokretom 

Također smo pratili interes i povezivali cjeline koje smo upoznavali na hrvatskom s frazama 

na engleskom jeziku, koristili smo i edukativne interaktivne sadržaje na računalu kako bi 

ponovili i unaprijedili sadržaje. 

 

Kroz igre s pokretom i brojalice primjećen je veći interes i brže učenje sadržaja. Također je 

primjećeno i suradničko učenje u samoinicirajućim aktivnostima tijekom kojih su ispitivali 

jedni druge, poticali na bilježenje postignuća te samoevaluaciju postignutog. U suradnji s 

roditeljima priređene su dvije predstave – prezentacije postignuća na engleskom jeziku jedna 

u prosincu te jedna u svibnju. 

 

 

Odgojiteljica: Marina Lujić 
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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.  

OČEKIVANI ISHODI  
Kvalitetnim izborom raznovrsnih poticaja u vrtiću a posebice izvan vrtića  omogućiti djeci 

integrirani pogled na svijet koji ga okružuje i uvid u međuovisnost čovjeka i prirode. 

Proširivanje spoznaje  i pružanje mogućnosti za aktivno sudjelovanje u događanjima u 

lokalnoj zajednici i stvaranje kritičkog odnosa prema istom.  

 

 

 

 
 

 

 

Športsko-rekreativni 
programi 

• Petodnevni boravak u 
Gradu mladih:   

• 12. - 16.11.2018.  djeca 
i odgojiteljice skupina: 
Trešnjice, Bumbari, 
Ptičice  djeca iz 
programa    50 djece                    

• 18.- 22.03.2019. djeca i 
odgojiteljice skupina : 
Patkice, Kapljice, djeca 
iz programa                    
58 djece 

• Obuka  plivanja  za 
djecu iz sportskog 
programa - 21 dijete 
(Svibanj, 2019.) 

Cjelodnevni izleti 

• Dvorac Trakošćan , 
djeca skupina 
:Trešnjice, Patkice, 
Pužići, Vjeverice, 
Vrapčići (svibanj, 2019.) 

• Grad Varaždin , djeca 
skupina:Ptičice i 
Kapljice, lipanj, 2019. 

Poludnevni izleti 

• Centar za Travnjaštvo, 
Sljeme, djeca skupina: 
Trešnjice, Kapljice, 
Bumbari, Patkice, 
Vrapčići    ( listopad, 
2018.) 

• ZOO  Zagreb  djeca 
skupina: Pužići, 
Vrapčići, Vjeverice, 
Maslačci, Loptice  ( 
travanja, 2019.) 

OSTVARENE AKTIVNOSTI 
 
 
 



 

 

107 

 

 

 
 

ZAKLJUČAK :u planiranju aktivnosti kroz koje ćemo doći u očekivanih ishoda koristili smo 

svoja dosadašnja pozitivna iskustva ali i iskustva drugih vrtića posebice ona koja se odnose na 

kazališne predstave te smo djeci našeg vrtića omogućili raznovrsne doživljaje s ciljem 

integriranog pogleda na svijet. Posebno je važno istaknuti suradnju s HAK-om i Infocentar 

zaštite okoliša i prirode DIVERTERRA, Hrvatskom agencijom za okoliš. Aktivnosti izvan 

vrtića ( izleti i posjete ) imaju svoju posebnu odgojno-obrazovnu vrijednost i nadalje ih treba 

planirati i organizirati sa svrhom obogaćivanja dječjih iskustava i proširivanje spoznaje. 

Njihova vrijednost očituje se u području socio-emocionalnog razvoja te kroz njih dijete 

razvija svoje osobne i građanske kompetencije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAZALIŠNE 
PREDSTAVE U 

VRTIĆU 

• Jozo Bozo , studeni 2018. 

• Božična priča , glazbenik Mladen Požgaj, prosinac 2018. 

• Složna obitelj,  Produkcija “Z”,  veljača, 2019. 

• Razbojnik sa žutom pjegom, kazalište Budilica, ožujak, 2019. 

KAZALIŠNE 
PREDSTAVE U 

PROSTORU   ZKL-
A 

• predstava “Bubamarac” 

• 81 dijete iz skupina programa, Patkice,  svibanj,2019. 

JAVNE 
PREZENTACIJE 

ODGOJNO-
OBRAZOVNOG 

RADA 

• Dani jabuka, Projektni tjedan, Otvorenje novog dijela vrtića  

• Izložba dječjih likovnih radova u Knjižnici Sesvete, radovi djece 
skupine Patkice ( od svibnja  do kraja ljeta) 
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7.  STRUČNO   USAVRŠAVANJE   I PROFESIONALNI RAZVOJ 
 

Stručno usavršavanje provodilo se na dvije razine:  

 

 
 

 

SJEDNICE  ODGOJITELJKIH  VIJEĆA , održano 5 sjednica na kojima se osim 

r4azmatranja 

Realizirane su teme:  

-  Učenje djece po načelima NTC-a, predavanje i radionica, pedagoginja  Arijana Plahutar  

                                                          DV Hrvatski Leskovac 

-  Dimenzije kompetencija odgojitelja,  stručni tim, radionica u svrhu unapređivanja  

    Samorefleksije 

 

SASTANCI ZA TIMSKU REFLEKSIJU : Svaki tjedan odgojiteljice srijedom i četvrtkom 

nakon jutarnje smjene ostaju na timskom planiranju i refleksiji. Jedanput mjesečno sastanci će 

biti organizirani u manjim grupama i vodit će ih članice stručnog tima. Članica stručnog tima 

koordinirat će rad na  sastancima  za timsko planiranje i refleksiju  u odnosu na problematiku 

koja će biti na dnevnom redu. U pedagoškoj godini 2018./2019. održano je  19 sastanaka 

za timsku refleksiju na kojima su realizirane teme: 

-   Upoznavanje s projektom '' Papuče'' te uloge vrtića u istom  

-   Upoznavanje s procedurom o zaštiti osobnih podataka i obvezama vrtića  

-   Prijedlozi za Godišnji plan i programa rada i Kurikulum vrtića  

-   Osvrt na planiranje i provedbu boravka na zraku i dogovor kako isti unaprijediti u svim 

    segmentima 

• 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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-   Protokoli sigurnosti - podsjetnik i osvrt na primjenu posebice  

    Mjere sigurnosti na vanjskom prostoru, tijekom šetnji i posjeta i sl.  

-   Utjecaj prostorno-materijalnog i socijalnog okruženja na primjenu strategija podrške  

    razvoju i učenju djece kroz igru  u godini pred polazak u školu  

-   Pravo na povjerenje u odrasle  kao i pravo na povjerenje od odraslih  

-   Dogovor aktivnosti za otvorenje novo dograđenog dijela vrtića  

-   Dnevne rutine- motiviranje djece na konzumiranje hrane, posebice pojedinih namirnica  

-   Boravak na zraku u zimskom periodu  

-   Osvrt na provedbu  dnevnih rutina i dogovor smjernica unapređivanja  

-   Boravak na zraku u proljetnom periodu, dogovor unaprjeđivanja kvalitete  

-   Kako unaprijediti rad s djecom u ljetnom periodu, uloge odraslih 

 

EDUKATIVNE SKUPINE - cilj je izgraditi i/ili poduprijeti rast znanja, vještina i uvjerenja 

potrebnih za oživotvorenje  kurikulumskih vrijednosti, načela i ciljeva.  

U pedagoškoj godini 2018./2019.  odgojiteljice i stručne suradnice su na početku pedagoške 

godine izabrale edukativnu skupinu kojoj će biti članica. Edukativne skupine će  na svojim 

sastancima prorađivat  teme vezane uz vrijednosti: humanizam i tolerancija, odgovornost i 

identitet, autonomija, znanje, kreativnost. Svaka edukativna skupina će prorađivati sadržaje 

vezane uz dvije vrijednosti.  

 

 

 

 

Unikati 

Planiranje, 
programiranje i 
dokumentiranje 
rada vezanog za 

vrijednosti 
autonomija, 

znanje, 
kreativnost.  

Plan aktivnosti 
tijekom 

pedagoške 
godine 

Autonomni 
odgojitelj,   

ppt-
prezentacije,  

primjeri iz 
prakse 

 Upoznavanje s 
debatom i 

njenim 
temeljnim 

odrednicama, 
pravila vođenja 

debate   

Autonomija 
djeteta, 

ppt prezentacija,  

nekoliko 
primjera iz 

prakse i dnevnih 
pedagoških 

situacija 

Kako poticati 
kreativnost 

djeteta rane i 
predškolske dobi 

– glazba, ples i 
pokret 
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Ogledalo naših odgovornosti  

 

Različitosti nas obogaćuju 
 

 
 

 

 

 

 

Odgovornost
, radionica 

na temu 
''Tko je 

odgovoran''  

Dogovor 
programa rada  i 
dokumentiranja 

ostvarenih 
aktivnosti.... 

Dimenzije 
kulture vrtića 

Prava i 
odgovornosti 
djece  rane i 
predškolske 

dobi, 
primjeri iz 

prakse   
Identitet  

što je to?  
Identitet kao  
dinamična 

stvarnost i... 

Profesionaln
i identitet i 

komunikacij
a 

Planiranje, 
programiranje i 
dokumentiranje 
rada vezanog za 

vrijednosti  
humanizam i 

tolerancija.  

Plan aktivnosti 
tijekom 

pedagoške 
godine       

Aktivnosti za 
poticanje 

tolerancije i 
humanih 

vrijednosti u 
ranom 

djetinjstvu 

   

Aktivnosti i 
igre za 

poticanje  
senzorne 

integracije 

 

Rescur - 
program 

otpornosti  

 

Jezične 
teškoće 
djece 

predškolske 
dobi 

Rješavanje 
problemskih 
situacija  - 

Individualni 
razgovori s 
roditeljima 
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STRUČNO USAVRŠAVANJE IZVAN VRTIĆA 
 

Stručni skupovi na kojima su sudjelovale odgojiteljice i stručne suradnice:  

Pedagoginje Lidija Pavelić i Nevenka Vuleta ( 10. i 11. 10.2018.)  

Tema: '' Pedagog-pedagoški voditelj procesa stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja u 

dječjem vrtiću''  

Ankica Gredelj  (25.10.2018.) tema '' Razumijevanje i povezivanje predškolskih i školskih 

kurikuluma u području razvoja digitalne pismenosti''  

04.12.2018. tema: '' Odgoj za humanost od malih nogu''  

Suzana Horvat (24.01.2018.) tema: ''Mogućnosti korištenja elemenata foolklorne kulturne 

baštine u radu s djecom  rane i predškolske dobi''  

Nataša Hasija ( 01.02.2018.) tema : ''Humane vrijednosti''  

Nikolina Semulić i Zorica Vuzem (  20.02.2019.) tema: Postupci i praksa ostvarivanja, 

održavanja i unaprjeđivanja kvalitete u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja'‘ 

Radionice u okviru 23.Dana DV Grada Zagreba  na temu :'' Umjetnički kurikulum''  
radionice su održane 13. i 14. 05. 2019. .na  različitim lokacijama. Na radionicama  je 

sudjelovalo   19 odgojiteljica iz našeg vrtića.  O svim sadržajima stručnog usavršavanja izvan 

vrtića na zajedničkim sastancima za timsku refleksiju sudionice su za sve odgojitelje 

pripremile kratku prezentaciju s naglaskom na sadržajima koji se mogu primijeniti u odgojno-

obrazovnoj praksi. 
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OSVRT NA STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

Kako vide svoj profesionalni razvoj i što je na njega posebno utjecalo u ovoj pedagoškoj 

godini odgojiteljice su istaknule u svojim evaluacijskim upitnicima pri čemu smo 

koristili kredo analizu. 

Čime se mogu pohvaliti u ovoj pedagoškoj godini: 

 Bila  sam otvorena za kritike i konstruktivne prijedloge, otvorena za novitete i 

promjene u svom radu  

 Osiguravanjem sigurnog i poticajnog okruženja koje mijenjam u skladu sa specifičnim 

potrebama učenja, sposobnošću da svoje planove realiziram u djelo 

 Stalno stjecanje i primjena znanja i ideja, kreativnost i inventivnost u primjeni 

strategija poučavanje, osiguravanjem poticajnog i raznovrsnog okruženja za učenje 

 Uspješno sam uspostavila i proširila kvalitetne socio-emocionalne veze  s djecom i 

roditeljima, uspješno sam stvarala poticajno okruženje za spontanu i slobodnu igru 

djece te kroz individualni rad radila na poticanju cjelovitog razvoja 

 Suradnja s roditeljima, vođenjem programa predškole, prostorno-materijalni kontekst 

SDB-a, sudjelovanje u projektu „Veliki lov na biljke“ 

 Usavršila sam dokumentiranje i analizu dječjih aktivnosti, osnažila sam svoje 

prezentacijske i komunikacijske vještine u radu s roditeljima 

 Unaprijedila svoj rad u mješovitoj jasličkoj skupini 

 Kritički promišljala o svojoj praksi, uvažavala dječje potrebe i mogućnosti, poticala 

sva područja razvoja, primjenjivala novostečena znanja iz područja izražavanja i 

stvaranja 

 Kritički sam promišljala svoju oo praksu osluškujući dječje potrebe i sposobnosti, 

uvažavala sam svako dijete, primjenjivala sam kreativnost i samorefleksiju, uvažavala 

sam i unaprijedila sva dječja razvojna područja i kompetencije  

 S kojim teškoćama ste se najčešće susretali, navesti resurse koji su vam najviše koristili 

u njihovu prevladavanju: 

 Povremeni problemi s pojedinom roditeljima, sustručnjaci i smjernice članica stručnog 

tima  

 Podjednako posvećivanje djeci s poteškoćama i ostaloj djeci, koristila sam 

sustručnjačku pomoć te podrška stručnog tima  

 S različitim odgojnim stilovima roditelja ( popustljivošću), kratkim razgovorima  na 

vratima, individualni razgovori s roditeljima, smjernice članica stručnog tima 

 Povremeni problemi u komunikaciji s pojedinim roditeljima, neadekvatan prostor za 

provedbu tjelesnih aktivnosti (PV), pomoć i podrška članica stručnog tima  

 Suradnja s roditeljima vezano uz određenu problematiku, osmišljavanje aktivnosti i 

načina rada s djecom s teškoćama , resursi-stručna literatura, sustručnjaci i ST 

 U rješavanju poteškoća pomogli su mi konstruktivna razmjena iskustava u vezi 

materijala , konteksta SDB, te ljudski resursi za rad s djecom s teškoćama (stručni tim) 

 Nedovoljna edukacija u radu s djecom s posebnim potrebama, rješenja suradnja i 

savjetovanje sa ST i matičnim odgojiteljima, stručno usavršavanja 
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 Teškoće vezane uz suradnju s roditeljima, nedovoljna uključenost roditelja u odgojno-

obrazovni proces, zbog čega sam ponekad imala teškoće s realizacijom aktivnosti 

 Odbijanje konzumacije pojedinih obroka ili općenito hrane u vrtiću kod neke djece. 

Smatram da sam ih rješavala kroz motivaciju roditelja i edukacija o važnosti pravilne 

prehrane ali ne smatram da sam u tome uspjela 

Moje jake strane koje želim podijeliti sa sustručnjacima: 

 Kreativnost i slikanje, šivanje lutkica 

 Razni primjeri iz Montessori pedagogije, vježbe iz svih područja 

 Dramsko-scensko izražavanje  

 Glazbeno, scensko i likovno stvaralaštvo 

 Timski rad, kolegijalnost, otvorenost za nove izazove 

 Razni primjeri iz Montessori pedagogije, vježbe iz svih područja 

 Prilagodljivost novim situacijama, novoj sredini i novim problemima ,roditeljima 

 Mislim da imam dobre komunikacijske vještine posebice u suradnji s roditeljima 

 Odgovornost, kultura ophođenja prema svima, profesionalna komunikacija 

 Svakodnevna samorefleksija, objektivnost u procjeni, promišljanje o svojim 

postupcima, organizacijske sposobnosti  

 Otvorenost za nove ideje, timski rad i suradnja, kolegijalnost, osjećaj za estetiku  

 Prihvaćanje izazova, fleksibilnost, spremnost na suradnju i promjene, uvažavanje 

drugih 

Što vam najviše može pomoći u daljnjem profesionalnom razvoju: 

- razmjena iskustava, edukacije, razne radionice  

- radionice, izmjena iskustava sa sustručnjacima 

- nastavak ISU, samoprocjena vlastite odgojno-obrazovne prakse, nastavak suradnje sa 

ST i ostalim  odgojiteljima,  usavršavanje putem različitih edukacija  baziranih na 

vlastitom interesu 

- razmjena iskustava s kolegicama, razgovor i pomoć sustručnjaka, stručna literatura, 

edukativna skupina, nastavak školovanja na Učiteljskom fakultetu  

- suradnja sa vanjskim suradnicima za pojedina područja  

- razne edukacije vezane uz poticanje razvoja govora, muziko terapija 

- nadalje suradnja sa ST, edukacije (unutar i izvan vrtića), razmjena iskustava sa 

sustručnjacima, nastavak rada edukativne skupine u ovom sastavu 

- nastaviti i nadalje suradnju sa ST, edukativna skupina u ovom obliku,  

- edukacija unutar i izvan (sudjelovanje na stručnim skupovima, radionicama  u dane 

DV Grada Zagreba, i sl.) 

- istraživanje novije stručne literature 

- usavršavanje izvan ustanove, razmjena iskustava i informacija sa drugim kolegicama 

čak i iz drugih vrtića 

- rad na sebi (jačanje samopouzdanja, komunikacijskih vještina, digitalnih vještina, 

unaprjeđivanje kvalitete rada  

- smatram da bi odgojitelj koji ima dijete s teškoćama u razvoju u svojoj skupini trebao 

proći adekvatnu edukaciju  za još bolji pristup djetetu te pravovremeno djelovanje 
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- cjeloživotno učenje i educiranje s temama od posebnog interesa za mene, jačanje 

suradnje s roditeljima  

- stručno usavršavanje posebno iz područja rada s djecom s posebnim potrebama  

    ( primjeri rada s djecom s teškoćama  ) 

- daljnje usavršavanje u i izvan ustanove, vidjeti praksu drugih vrtića, povezivanje s 

drugim vrtićima 

- edukacija, prenošenje iskustava za rad s djecom u području ranog učenja stranog 

jezika, stručna literatura  

- neposredna praktična iskustva izvan našeg vrtića/ grada / države    

Vaše ideje za daljnji profesionalni razvoj svih stručnih djelatnika u vrtićkom okruženju: 

 zadovoljna sam dosadašnjim edukativnim skupinama, najbolja prilika za učenje 

pokazalo se dobri primjeri iz svakodnevne prakse 

 edukativne skupine kao i ove godine , isto vrijeme održavanja, refleksije na 

odgojno-obrazovni rad, povezivanje škole i vrtića  

 timovi prema interesnim područjima odgojitelja ( glazba, dramsko-scensko 

izražavanje, sport, ekologija, strani jezik, likovno izražavanje 

 nastavak rada postojećih edukativnih skupina što bi utjecalo na bolju p, pružanje 

podrške, povezanost članova skupine, kvalitetniju razmjenu iskustava 

 smatram da su grupni sastanci dobro organizirani, radionice za odgojitelje  

(likovne, glazbene..) te da treba s tim nastaviti 

 

Kako držite da bi bilo najučinkovitije ostvariti navedene ideje u našoj vrtićkoj praksi ? 

 Otvorenost vrtića više prema van 

 Povezati se s drugim vrtićima u svrhu razmjene iskustava 

 Edukativne skupine organizirati kao i do sada 

 Organiziranje radionica s vanjskim suradnicima koji se bave umjetnošću 

 Što duži period ( više godina) ostaviti isti sastav edukativnih skupina i timova 

 Kroz različite evaluacije, refleksije, analize odgojno-obrazovnog rada i primjena novih 

ideja u svojoj praksi 

 

ZAKLJUČAK :  

Stručno usavršavanje u našem vrtiću svake godine nastojimo podići na višu razinu pri čemu 

su nam obrazovne potrebe odgojiteljica i ostalih stručnih djelatnika najvažniji kriterij. 

Kontinuirano praćenje postignuća u profesionalnom razvoju svakog stručnog djelatnika temelj 

je za planiranje ciljeva i zadaća stručnog usavršavanja unutar vrtića. Problem je i nadalje 

stručno usavršavanje izvan vrtića koje organiziraju stručne institucije prije svih Agencija za 

odgoj i obrazovanje jer je malo stručnih skupova a još manja mogućnost sudjelovanja više 

odgojiteljica na istim. U pravilu su prijave nemoguće neposredno prije održavanja i to otežava 

planiranje i sudjelovanje na tim stručnim skupovima. Dani DV Grada Zagreba su u zadnje 

dvije godine omogućili sudjelovanje većeg broja sudionika i to je za pohvaliti. Kako ističu i 

odgojiteljice razmjena iskustava sa sustručnjacima veliki je doprinos unapređivanje kvalitete 

odgojno-obrazovne prakse i profesionalnom razvoju. 
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8. PARTNERSTVO VRTIĆA S RODITELJIMA I ŠIROM ZAJEDNICOM 

 SURADNJA VRTIĆA I OBITELJI 

 

 

 

 

 

 

Uspješnost formalne i neformalne komunikacije s roditeljima 

 
 

 

 

 

 

 

Poznavanje i razumijevanje obiteljske kulture djeteta 
• Ocjena 4   15 skupina 

• Ocjena 5     6 skupina 

• Ocjena 3                2 skupine 

Kako to pomaže odgojitelju? 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČAK: za planiranje rada posebice u području socio-emocionalnog razvoja u skupini  

važno je poznavati obiteljsku kulturu i vrijednosti koje se njeguju u obitelji. Odgojitelji i ostali 

stručni djelatnici trebaju pronalaziti različite modele kroz koje će što bolje upoznati obiteljsku 

kulturu i vrijednosti koje njeguju pojedine obitelji kako bi što kvalitetnije djetetu pružili 

primjerenu podršku razvoju i učenju. 

 

 

 

 

 

 

• Ocjena  4            11 skupina 

• Ocjena  5  8 skupina 

• Ocjena  3  4 skupina 

Visoke ocjene za uspješnost suradnje odnose se na sve oblike formalne i neformalne suradnje 

što u praksi znači da su neki oblici suradnje zastupljeni u većoj mjeri od ostalih (kreativne 

radionici i druženja djece roditelja i odgojitelja). 

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. 

 Bolje razumijevanje djeteta, njegovih potreba i interesa 

 Kod rješavanja problemskih situacija u skupini 

 Bolji uvid u posebnosti i specifičnosti u razvoju 

 Kvalitetnije planiranje individualnog rada  

 Otvorenija komunikacija s roditeljima kroz razne oblike suradnje 

 Kvalitetnija podrška roditeljima 
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BROJ  PRISUTNIH RODITELJA        BROJ        SKUPINA 

Ispod 10 roditelja 2 skupina 

10-15 roditelja 10 skupina 

16-22 roditelja 6 skupine 

80-90 % 5 skupine 

 

 

BROJ ODRŽANIH    RODITELJSKIH  

SASTANAKA 

BROJ 

SKUPINA 

4  SASTANKA 10 

5  SASTANAKA 3 

6  SASTANAKA 3 

3  SASTANKA 5 

           BROJ  PRISUTNIH RODITELJA BROJ SKUPINA 

6-8 2 skupine 

10 4 skupine 

11 3 skupine 

12-15 5 skupine 

16-19 4 skupine 

                      80-90 % 5 skupina 

PODACI O PROVEDBI RODITELJSKIH SASTANAKA 

PROSJEČNA PRISUTNOST RODITELJA NA  RS 

PROSJEČNA PRISUTNOST 

 RODITELJA NA  DRUGIM OBLICIMA SURADNJE 
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KOMUNIKACIJSKI RODITELJSKI SASTANCI-ČLANICE STRUČNOG 

TIMA 
 

 Teme : 

 Logopedinja Vida, '' Govor i poticanje razvoja jezika u dobi od 3-4 godine ( 

roditelji skupina Ježići i Zvončići) 

 Pedagoginja Nevenka, '' Razvoj i potrebe male djece'' ( roditelji skupina Cvjetići 

i Ribice) 

 Pedagoginja Nevenka '' Uloga roditelja u pripremi djeteta za školu'' ( roditelji 

skupine Trešnjice i programa predškole Ćulinec) 

 Psihologinja Radmila '' Emocionalni razvoj''             ( roditelji skupine Lastavice) 

 Pedagoginja Lidija, ''Dijete i mediji ''( roditelji skupine Zečići) 

  Pedagoginja Lidija i psihologinja Radmila '' Spremnost djeteta za školu'' ( 

roditelji skupina u godini pred polazak u školu Trnave i Resnika) 

 Psihologinja Radmila “ Odgoj je primjer i ljubav”  (roditelji skupina Smokvice i 

Pčelice9 

 Pedagoginja Lidija “Dijete i mediji” ( roditelji skupine Vrapčići ) 

 Zdravstvena voditeljica Ana, Uloga roditelja u prevenciji bolesti ( roditelji 

skupina  Smokvice i Ribice) 

 

 

PROSJEČNA PRISUTNOS ROCI 

 

2 - 3 PUTA GODIŠNJE BROJ SKUPINA 

             6-9      roditelja                       8        skupina 

        10-15      roditelja    11      skupina 

        16-20      roditelja                        4      skupine          

 

NIJEDNOM GODIŠNJE            BROJ SKUPINA 

                     1        roditelj      3        skupine 

                     2       roditelja                        4        skupine 

                     3       roditelja                        1        skupina          

                     7       roditelja                        1         skupina 

 

 

INDIVIDUALNI RAZGOVORI 
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Razlozi za ne sudjelovanje u IR 

 
 Zadovoljstvo radom u skupini  (????) 

 Nezainteresiranost roditelja 

 Češći izostanci djeteta 

 Ne odazivanje roditelja na poziv 

 Polazak djeteta u vrtić pred kraj pedagoške godine 

 

  

 

NAČIN MOTIVIRANJA      BROJ       

SITUACIJA 

/SKUPINA  

KUTIĆI ZA RODITELJE               16  

RODITELJSKI SASTANCI                        9 

NDIVIDUALNI RAZGOVORI                         6          

SVAKODNEVNA RAZMJENA INFORMACIJA 

     

MAPA ODGOJNE SKUPINE 

 

USMENIM I PISMENIM PUTEM 

 

IZLOŽBE DJEČJIH RADOVA 

 

NEPOSREDNI BORAVAK RODITELJA U SKUPINI 

  

PREZENTACIJE RADA NA RODITELJSKIM SASTANCIMA 

                       6 

 

                       6 

 

                       5 

 

                       4 

     

                       5 

 

                      3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motiviranje roditelja za sudjelovanje u radu 
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SUDJELOVANJE RODITELJA U  

EKO AKCIJAMA 

 
 Sakupljanje sadnica                                                14 skupina 

 Sudjelovanje u sadnji sadnica                                                7 skupina 

 Donošenjem različitih materijala 

      od PNM-a i drugih                                      4 skupine  

 Prezentacija rada s djetetom  (izrada plakata i sl.)                  3 skupine 

 

Prijedlozi unapređivanja suradnje  

U odnosu na roditelje: 
• Nastaviti s ovim modelima                                                                       8 

skupina 

• Češće uključivanje roditelja u  odgojno-obrazovni rad             5 

skupina 

• Više KRS-a sa stručnim timom                                                                      3 

skupine 

• Više sastanaka u manjim skupinama                                                              3 

skupine 

• Više puta prezentirati rad                                                 4 

skupine 

• Provedba edukativnih radionica 

• Ispitati potrebe i interese novih roditelja 

 

ZAKLJUČAK: navedeni pokazatelji ukazuju na uspješnost suradnje roditelja i odgojitelja u 

odnosu   na zajedničku odgovornost za djetetov razvoj i učenje. Pokazatelji odaziva roditelja 

na pojedine oblike suradnje ukazuju na to da su roditelji više zainteresirani za individualne 

razgovore u svrhu razmjene informacija o djetetovu razvoju i napretku a manje pokazuju 

interes sudjelovanja na komunikacijskim roditeljskim sastancima. Što je uzrok tome bit će 

predmet istraživanja koje će članice stručnog tima provoditi u slijedećoj pedagoškoj godini. 

Grupni oblici suradnje roditelja i vrtića posebice komunikacijski roditeljski sastanci i 

edukativne radionice po našem mišljenju nemaju alternativu za unapređivanje roditeljskih 

kompetencija te je važno i nadalje senzibilizirati roditelje za sudjelovanje u takvim oblicima 

suradnje. 
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SURADNJA S  LOKALNOM ZAJEDNICOM I OSTALIM 

ČIMBENICIMA U OKRUŽENJU VRTIĆA 

 Cilj: Vrtić će u svim prilikama poticati  senzibilitet lokalne zajednice za potrebe djece i 

roditelja  i    svojim djelovanjem promovirati 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 2018./2019. ostvarena je planirana suradnja s lokalnom zajednicom 

posebice Gradskom četvrti Donja Dubrava i Gradskim uredom za obrazovanje. Proširenje 

vrtića i dogradnja prostora za četiri odgojne skupine najznačajniji je zajednički projekt koji je 

znatno doprinio unaprjeđivanju prostorno-materijalnih uvjeta a time i cjelokupnoj kvaliteti 

odgojno-obrazovnog rada vrtića Jabuka. Djeca u tom prostoru borave od listopada 2018. dok 

je svečano otvorenje bilo u veljači 2019. godine. Upravo zahvaljujući tome nismo imali većih 

poteškoća kada smo djecu iz područnog vrtića Čulinec  trebali privremeno smjestiti u 

centralni vrtić Trnava zbog kvarova na sustavu grijanja. 

Od ostalih oblika suradnje, 

VAŽNO ISTAKNUTI:  

- HAK, PROGRAM “Vidi i klikni” 

- Infocentar zaštite okoliša i prirode DIVERTERRA 

- Udruga  Lijepa naša , kroz projekt „Veliki lov na biljke“ 

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja , Agencija za odgoj i obrazovanje 

- Godišnja Nagrada “Ivan Filipović” za 2017.  ravnateljici Ljiljani Petrinec za  značajna 

ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti 

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. 

U svojim evaluacijama odgojiteljice su također dale prijedloge  unaprjeđivanja suradnje u 

donosu na vanjske suradnike: 

o Suradnja s drugima vrtićima    6 skupina 

o Više prezentacija dobre prakse    4 skupine 

o Više posjeta i izleta izvan vrtića              3 skupine 

o Edukacije kroz suradnju     3 skupine 

o Više suradnje sa svim institucijama   3 skupine 

o Suradnja sa Hrvatskim šumama,  Greenhause,  

o Više ponude sportsko-rekreativnih programa  
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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 2018./2019. 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 (za novoprimljenu djecu, odlazak djece u 

Grad mladih i ostalim tijekom godine prema potrebi) 

- 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 2018./2019. 

- 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 provedbi   i unaprjeđivanju programa „Djeca u prirodi“ u Gradu 

mladih: priprema djece i roditelja za boravak djece (roditeljski sastanak, prezentacija  

prostora i dosadašnjih iskustava o boravku djece u Gradu mladih, razgovor s djecom),  
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priprema odgojiteljica (radni dogovori, sudjelovanje u konkretizaciji zadaća i 

aktivnosti iz programa „Djeca u prirodi“ i sl.) 

- sudjelovanje u vrjednovanju programa „Djeca u prirodi“ i definiranju smjernica 

unaprjeđivanja  

- 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 

evaluacije pojedinih događanja, aktivno sudjelovanje u različitim akcijama, 

zajedničkim druženjima djece i odraslih i drugim prigodnim događanjima (2x tjedan 

otvorenih vrata tijekom pedagoške godine: obilježavanje Dana jabuka i imendana 

vrtića u listopadu, humanitarne akcije,  projektni tjedan u travnju: aktivnosti Eko-

vrtića) 

 

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:  

- osmišljavanje raznovrsnih aktivnosti tijekom otvorenih vrata vrtića i projektnih 

tjedana u listopadu 2018. godine i travnju 2019. godine 

- 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 
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- 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 

- 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 osmišljavanju i motiviranju roditelja na sudjelovanje u zanimljivim 

događanjima na razini vrtića: obilježavanje Dana jabuka i imendana vrtića,  eko i 

humanitarne akcije, projektni tjedan eko vrtića Jabuka i sl. 

- sudjelovanje u grupnim i plenarnim roditeljskim sastancima, zajedničkim druženjima,  

različitim oblicima prezentacije programa, posebice posebnih cjelodnevnih i kraćih 

programa (tijekom  svibnja 2019.godine) 

- 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 (anketiranje roditelja 10 skupina) 
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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, 

stručni skupovi: 

 svibanj, 2019. 23. Dani dječjih vrtića Grada Zagreba, tema: „Umjetnički 

kurikulum“:  

 kolovoz, 2019. – aktivno sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji “Well-

being and Social, Emotional Development”; izlaganje na temu: '' Creating an 

environment that promotes socio-emotional development of preschool 

children’’ u suradnji s edukacijskom rehabilitatoricom Dijanom Andrašek 

 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 

- 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 
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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. Moj dugogodišnji rad na promoviranju djelatnosti 

predškolskog odgoja i njenom značaju za poticanje humanih vrijednosti u svim segmentima 

odgojno-obrazovnog procesa rezultirao je dodjelom Godišnje nagrade Ivan Filpović za 2017. 

godinu, na što sam iznimno ponosna. 
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9.2. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA PEDAGOGINJE 

LIDIJE PAVELIĆ 

 
 

Pedagoginja Lidija Pavelić u pedagoškoj godini 2018./2019. godišnji plan i program rada 

realizirala je  kroz ostvarivanje specifičnih ciljeva i zadaća,  primjenjujući različite  strategije 

djelovanja u odnosu na sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa.   

Zadaće  pedagoginje u odnosu na dijete: kroz sve segmente odgojno-obrazovnog rada 

sudjelovati u osiguravanju dobrobiti za dijete:  

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 pratila sam promoviranje 

humanih vrijednosti: humanizam, toleranciju,  odgovornost, identitet, autonomiju, znanje i 

kreativnost i ostvarivanje prava djece u vrtićkom okruženju. Sudjelovala sam  u igri i 

aktivnostima djece s ciljem otkrivanja   djetetovih   specifičnih sklonosti i interesa,  stilova 

učenja,  aktivnosti i interakcija. Sustavno sam pružala  stručnu pomoć odgojiteljicama u 

planiranju primjerenih aktivnosti za individualni  rad s djecom. Opažala sam i dokumentirala   

reakcije djece na ponuđene poticaje   s ciljem osmišljavanja daljnjih smjerova djelovanja na 

podržavanju  mogućeg slijedećeg razvojnog postignuća djeteta. U suradnji s članicama 

stručnog tima  sudjelovala sam u izradi nalaza i mišljenja  zbog upućivanja djeteta na vanjsku 

obradu ili na traženje vanjskih institucija. Na tjednim sastancima s članicama stručnog tima 

razmjenjivala sam informacije i zapažanja o djeci i pojedinom djetetu s ciljem iznalaženja 

učinkovitijih modela sustavnog poticanja ostvarivanja više razine osobnih i socijalnih 

kompetencija djece, posebice skrb djeteta  o sebi, komunikacijske vještine, razumijevanje 

svojih prava, obveza  i odgovornosti, kao i prava, obveza i odgovornosti drugih.  

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. 

Posebnu pozornost usmjerila sam na intenziviranje aktivnosti usmjerenih na promoviranje 

vrijednosti kao što su autonomija, znanje i kreativnost kroz provedbu dnevnih aktivnosti i 

rutina u  svim skupinama.    

Sudjelovala sam  u timskom opserviranju djeteta s evidentnim ili indiciranim posebnim 

odgojno-obrazovnim potrebama, strukturiranju pedagoškog nalaza i mišljenja.  

Tijekom boravka u skupinama primjenjivala sam individualni pristup  djeci s posebnim 

odgojno-obrazovnim potrebama (djeca s teškoćama  u razvoju).  

U ovoj pedagoškoj godini u suradnji  s Udrugom Lijepa naša naš vrtić kao eko-vrtić uključio  

se u međunarodni projekt „Veliki lov na biljke“. U navedenom projektu sudjelovala su djeca  

6 odgojno-obrazovnih skupina (Jagodice, Kapljice, Leptirići, Patkice, Ptičice i Trešnjice). 

Navedi projekt bio je za sve uključene i mene veliki izazov. Držim kako smo kroz raznovrsne 

i inovativne aktivnosti ostvarili očekivane ishode učenja.    

Sustavno sam pratila provedbu posebnih cjelodnevnih i kraćih programa. U suradnji s 

odgojiteljicama voditeljicama  programa promišljala sam o daljnjim aktivnostima na 

unaprjeđivanju provedbe istih.  



 

 

128 

 

 

Pratila sam  ostvarivanje  općih i specifičnih ciljeva kurikuluma skupina i njihov utjecaj na 

pojedino dijete (njegove razvojne potrebe i interese). Na zajedničkim refleksijama s 

tandemima  odgojiteljica pružala sam  stručnu pomoć u iznalaženju i primjeni   učinkovitijih  

strategija djelovanja. Sudjelovala sam  u vrednovanju programa „Djeca u prirodi“ i 

definiranju  smjernica unaprjeđivanja obogaćivanje djetetova života u vrtiću 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 

Praćenje izgrađivanja kvalitetnog razvojnog ozračja i uzajamno razumijevajuće komunikacije 

kroz sve segnete odgojno-obrazovnog procesa u skupinama omogućilo mi je bolji uvid u 

trenutnu razinu osiguravanja optimalne dobrobiti za djecu i pojedino dijete. Kroz svakodnevni 

boravak u skupinama u fokusu mojih opažanja djece i pojedinog djeteta u igri i aktivnostima 

bilo je bolje upoznavanje načina učenja djece rane i predškolske dobi. Uočene reakcije djece 

dokumentirala sam kroz različite oblike i iste koristila za zajedničku analizu s tandemima 

odgojiteljica i članicama stručnog tima. Zajednička analiza omogućila nam je objektivniji 

uvid u trenutnu razinu usvojenosti razvojnih kompetencija  djece i primjenu strategija podrške 

razvoju i učenju djece kroz igru koje će omogućiti višu razinu postignuća. Držim kako je 

potrebito nastaviti primjere dobre prakse, posebice vezano uz iniciranje  inovativnih projekata 

koji će omogućiti višu razinu iskustvenog učenja djece.  Primjena različitog instrumentarija u  

dokumentiranju dnevnih pedagoških situacija i   postignuća djece, sustavne zajedničke analize 

tandema odgojiteljica, kao i članica stručnog tima i tandema zasigurno će osnažiti 

profesionalne kompetencije svih stručnih djelatnika.  

 

 Zadaće pedagoginje u odnosu na odgojiteljice: kroz utvrđivanje standarda i indikatora 

kvalitete provedbe odgojno-obrazovnog rada  motivirati odgojiteljice za unaprjeđivanje 

osobnih i profesionalnih kompetencija i ostvarivanje očekivanih ishoda.   

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. 

Smjerove djelovanja na ostvarivanju očekivanih ishoda konkretizirala sam kroz provedbu 

sljedećih aktivnosti:  

 AKTIVNOSTI UVIDA: Praćenje, dokumentiranje i analiza pojedinih segmenata 

odgojno-obrazovnog procesa kroz cjelodnevne i  kraće  pedagoško-instruktivne uvide 

u rad odgojiteljica s ciljem utvrđivanja trenutne razine kvalitete odgojno-obrazovne 

prakse. Na zajedničkim refleksijama definirali smo daljnje korake unaprjeđivanja 

odgojno-obrazovne prakse odgojiteljica.  

 AKTIVNOSTI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA: Kontinuirano pružanje stručne 

podrške i pomoći  u definiranju razvojnih prioriteta za dob, individualizaciji pristupa, 

suradnji s obitelji djeteta (roditeljski sastanci, posjeti roditelja odgojnoj skupini s 
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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: Promatrala sam  djecu u igri i aktivnostima u SDB i   

tijekom boravka na zraku s ciljem sustavnog  unaprjeđivanja provedbe istih. 

Dekodiranje procesa kroz zajedničku refleksiju odgojiteljica i članica stručnog tima.   

Osmišljavanje primjene smjernica za unaprjeđivanje pojedinih elemenata procesa, 

posebice vezano uz provedbu dnevnih aktivnosti i rutina i   mjeru usklađenosti  

pristupa učenju  dječjoj prirodi.  

- AKTIVNOSTI ANALIZE: Analiza prema dokumentaciji pedagoškog procesa, 

razvojnih lista za dijete, protokola praćenja postignuća djece.  Zajednička analiza  s 

ciljem  pronalaženja  učinkovitijih načina dokumentiranja. Individualni brifinzi s  

odgojiteljicama (svaka  odgojiteljica dobila  je sadržaje usmjerene na njenu trenutnu 

razinu primjene   četiri dimenzije kompetencija: sposobnost osvještavanja vlastitih 

stavova, organizaciju kvalitetnog prostorno-materijalnog okruženja, uspostavljanje 

fleksibilne organizacije vremena i kvalitetu komunikacije i suradnje s djecom i 

odraslima) i smjernice za daljnje unaprjeđivanje istih.  Na brifinzima s tandemima 

odgojiteljica raspravljali smo o provedbi specifičnih ciljeva odgojno-obrazovnog 

programa vezanih uz podupiranje različitih područja cjelovitog razvoja djeteta i 

poticanja sudjelovanja djece u oblikovanju sadržaja učenja. Dogovarali smo primjenu 

strategija djelovanja koje će rezultirati višom razinom postignuća.  Radni dogovori  s 

odgojiteljicama realizirani su  s ciljem zajedničkog dogovora provedbe aktivnosti 

prema  kalendara poslova. Kontinuirano su realizirani sastanci za timsku refleksiju  sa  

svim  odgojiteljicama  jutarnje smjene. Prioritetne  teme  sastanaka bile su prema 

aktualnoj problematici odgojno-obrazovnih  skupina i trajnim  zadaćama odgojno-

obrazovnog rada u redovitom programu.  

- 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). Kroz provedbu 

pedagoško-instruktivnih uvida u rad odgojiteljica i praćenjem primjene strategija 

podrške razvoju i učenju djece kroz igru na individualnim konzultacijama  sa svakom 

odgojiteljicom  dogovarala sam  smjerove djelovanja na unošenju promjena, primjeni 

dogovorenih smjernica i evaluaciji nakon kontrolnog praćenja primjene smjernica.   

- AKTIVNOSTI VREDNOVANJA: Praćenje i vrednovanje cjelokupnog odgojno-

obrazovnog procesa  ostvarivalo  se   kroz svakodnevni boravak u skupinama  

( najčešće  u periodu od  8.30 sati do ručka, ali i povremeno u vrijeme popodnevnog 

odmora, posebice u skupinama djece u godini pred polazak u školu).   Praćenje i 

vrednovanje provedbe i opsega dnevnih aktivnosti i rutina u odgojnim skupinama 

obuhvaćalo je:  
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- 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 elemenata procesa  

-  pronalaženje  učinkovitijih načina dokumentiranja odgojno-obrazovnog procesa 

- pružala sam stručnu pomoć odgojiteljicama u skupinama  djece u godini pred polazak 

u školu s ciljem unapređivanja provedbe programa predškole 

 Ostale aktivnosti pedagoginje  u cilju   unapređivanja odgojno-obrazovne prakse: 

 pružanje stručne pomoći odgojiteljicama  u izradi instrumentarija za kvalitetno 

praćenje pedagoških projekata i sklopova aktivnosti  

 upućivanje na primjenu pedagoških postupaka  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  likovnih uradaka  i iskaza u cilju primjene u 

planiranju odgojno-obrazovnog rada s djecom  

 svakodnevno dokumentiranje realiziranih poslova 

 ostali poslovi prema aktualnim događanjima 

- AKTIVNOSTI PROMICANJA DJELATNOSTI: stručna pomoć odgojiteljicama  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) prema kalendaru stručnog 

usavršavanja u ustanovi. 

Stručno usavršavanje unutar vrtića : 

 Osmišljavanje, priprema i provedba sastanaka za timsku refleksiju i planiranje 

 Moderator edukativne skupine „Unikati“ koja je na svojim sastancima  prorađivala 

tematiku vezanu za vrijednosti autonomija, znanje i kreativnost 

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA  

Analiza i vrednovanje provedenih aktivnosti u radu s odgojiteljicama ukazuju na važnost 

sustavnog iznalaženja učinkovitih modela daljnjeg profesionalnog razvoja svih odgojiteljica, 

imajući na umu različite razine razvijenosti njihovih  profesionalnih kompetencija. Kako je 

kod pojedinih odgojiteljica  uočena manja uspješnost u primjeni dimenzija kompetencija 

važno je osmisliti daljnje pedagoško djelovanje na ostvarivanju viših postignuća  u njihovom 

profesionalnom djelovanju. Iznimno je važno prilagoditi način rada svakoj pojedinoj 

odgojiteljici u cilju sustavnog razvoja njenih refleksivnih umijeća. Držim kako će  rad fokus 

grupa odgojiteljica (prema trenutnoj razini razvijenosti profesionalnih kompetencija) u 

značajnoj mjeri utjecati na postizanje više razine refleksivnih praktičara.  
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Zadaća pedagoginje u odnosu na roditelje i društvenu sredinu: provedbom raznovrsnih 

aktivnosti ostvariti očekivane   ishode za roditelje:  

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: pružanje pomoći 

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 odgojiteljima, predstavnicima lokane zajednice. 

- AKTIVNOSTI PROVEDBE: provedba   individualnih razgovora  s roditeljima.  

Pružanje  stručne pomoći odgojiteljicama u pripremi za individualne razgovore s 

roditeljima.   Stručna  pomoć  u pripremi komunikacijskih roditeljskih sastanaka. 

Sudjelovanje u pripremi i provedbi Komunikacijskih roditeljskih sastanaka. 

 U pedagoškoj godini 2018./2019. planirala sam i realizirala sljedeće komunikacijske 

roditeljske sastanke :  

 „Dijete i mediji“ (roditelji skupina Vrapčići i Zečići) 

 „Spremnost djece za polazak u školu“ (roditelji djece školskih 

obveznika u skupinama redovitog i posebnih programa) 

- AKTIVNOSTI VREDNOVANJA I UNAPRJEĐIVANJA: kontinuirana prilagodba 

vrtićkih resursa i uvjeta za dijete i grupu djece. 

 

ZAKLJUČAK: u ovoj pedagoškoj godini veći dio  planiranih sadržaja i aktivnosti koje se 

odnose na suradnju s roditeljima i društvenom sredinom su ostvareni.   

 

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: Formiranje odgojnih skupina, analiza djece s PP, TUR i darovite djece, priprema 

roditeljskog sastanka za novu djecu, sudjelovanje na plenarnim roditeljskim sastancima. 

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 
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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. 

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 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 „Unikati“) 

- Sudjelovanje na edukaciji za provedbu međunarodnog edukativnog projekta „Veliki 

lov na biljke“(4.10.2018. u organizaciji Udruge Lijepa naša) 

- Sudjelovanje na stručnim skupovima u organizaciji AZOO (11.10.2018. 

Međužupanijski stručni skup za stručne suradnike pedagoge u dječjim vrtićima: 

Pedagog - pedagoški voditelj procesa stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja u 

dječjem vrtiću) 

- Sudjelovanje u radu Sekcije predškolskih pedagoga Grada Zagreba 

 

ZAKLJUČNA PROMIŠLJANJA 

Držim  kako sam realizirala  većinu zadaća Plana i programa rada stručne suradnice  

pedagoginje  u pedagoškoj godini 2018./2019. S obzirom na pokazatelje  vrednovanja svih 

segmenata odgojno-obrazovnog procesa,  u radu s pojedinim odgojiteljicama potrebno je 

nastaviti kreirati uvjete za postizanje više razine kvalitete u razvoju njihovih refleksivnih 

umijeća. Kroz rad fokus grupa odgojiteljica i članica stručnog tima očekujem kako će svi 

stručni djelatnici našeg vrtića činiti zajednicu koja uči. Moj izazov svakako je provedba 

akcijskih istraživanja, osobito rad s motiviranim odgojiteljicama na provedbi mini akcijskih 

istraživanja u odgojno-obrazovnim skupinama.    
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9.3. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA PEDAGOGINJE  

NEVENKE VULETA 

 

 

U pedagoškoj godini 2018./2019.  pedagoginja Nevenka  Vuleta godišnji plan i program rada 

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.  

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. Sudjelovala  

u izradi nalaza i mišljenja stručnog tima zbog upućivanja djeteta na vanjsku obradu ili na 

traženje vanjskih institucija. 

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. 

Individualno sam najčešće radila s djecom koja imaju individualizirani program ili imaju 

specifičnosti u razvoju i ponašanju. Sudjelovanje u organizaciji radosnih doživljaja za djecu ( 

gostovanje kazališta, obilježavanje Fašnika, posjete i izleti)  u svrhu obogaćivanja odgojno-

obrazovnog rada s djecom u skupini i na razini vrtića. 

Posebnu pozornost u ovoj pedagoškoj godini pedagoginja je posvetila aktivnostima koje su 

imale za cilj osnaživanje identiteta djeteta te poticanju samopoštovanja i samopouzdanja 

posebice djece u godini pred polazak u školu.  

Sudjelovanje u timskom opserviranju djeteta s evidentnim ili indiciranim posebnim odgojno-

obrazovnim potrebama, strukturiranje pedagoškog nalaza i mišljenja. 

U ovoj pedagoškoj godini u nekoliko situacija zbog događanja u obiteljskom okruženju 

djeteta, a ista se najčešće odnosila na razvod roditelja 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 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 
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prijedloga i aktivnosti sudjelovala sam u obogaćivanju i unaprjeđivanju posebnih 

cjelodnevnih i kraćih programa, posebice programu arnog učenja engleskog jezika koji se 

provodi u mješovitoj skupini u područnom vrtiću Resnik. 

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 

(Trešnjice, Patkice i Kapljice). Sudjelovanje u vrjednovanju programa „Djeca u prirodi“ i 

utvrđivanju smjernica unaprjeđivanja obogaćivanje djetetova života u vrtiću poticanjem 

aktivnog sudjelovanja u provedbi  različitih kulturno-umjetničkih i društveno-zabavnih 

događanja, poludnevnih posjeta i cjelodnevnih izleta u prirodu, posjeta i susreta  s drugom 

djecom i odraslima. 

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 promjenu 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 

zajednička analiza uočenog s članicama stručnog tima i tandemima odgojiteljica , kvalitetnije 

korištenje vremena tijekom boravka u skupinama osobno će mi omogućiti kvalitetnije 

sudjelovanje u provedbi kurikuluma skupine.  

U slijedećoj pedagoškoj godini prioritet će mi biti rad s djecom u godini pred polazak u školu 

u svrhu aktivnijeg sudjelovanja u pripremi djeteta za prelazak iz vrtića u školu, posebice zbog 

integriranja djece koja će samo biti u programu predškole. Izazov su mi 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 tijekom pedagoške godine dva puta kod svih odgojiteljica koji su omogućili 

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 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. 

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, za 

svaki tandem odgojiteljica pripremljeni su konkretni sadržaji i smjernice unapređivanja ( 

zajednički  analiza i dogovor  smjernica daljnjeg rada s djecom / djetetom u skupini). Svaki 

tandem dobio je pismeni naputak (pitanja) u svrhu unapređivanja samorefleksije i kvalitetnije 

vođenje dnevnih zapažanja, a prema procjeni pedagoginje pojedine odgojiteljice su dobile  i 

dodatne pisane naputke za praćenje i promatranje djece u igri i aktivnostima, te protokole 

praćenja aktivnosti u centrima aktivnosti. 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. 
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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 

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 rada 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 2018/2019.. 

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. 

U pedagoškoj godini 2018./2019.. nastavili smo s primjenom standarda kvalitete. Posebna 

pozornost posvećena je strategijama podrške razvoju i učenju kroz igru na način da smo 

zajednički procjenjivali primjenu u odgojno-obrazovnoj praksi te donosili zaključke koje 

strategije bi trebale biti više prisutne. 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. 

Nakon polugodišnjeg izvješća na kojem smo proveli edukaciju o dimenzijama kompetencija 

odgojitelja nastavili smo zajedno s odgojiteljicama kroz praćenje odgojno-obrazovne prakse 

utvrđivali razine dimenzija kompetencija odgojitelja te kako pojedine dalje unaprjeđivati. U 

slijedećoj pedagoškoj godini nastavit ćemo rad na dimenzijama kompetencija odgojitelja. 
 

Zadaća pedagoginje u odnosu na roditelje i društvenu sredinu-  kroz provedbu 

raznovrsnih aktivnosti doći do   ishoda za roditelje:  

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 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: Sudjelovanje u  individualnim razgovorima  s roditeljima djece, 

Stručna pomoć odgojiteljicama u pripremi za individualne razgovore s roditeljima.   Stručna  
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pomoć odgojiteljicama u pripremi komunikacijskih roditeljskih sastanaka. Sudjelovanje u 

pripremi i provedbi Komunikacijskih roditeljskih sastanaka   

Komunikacijski roditeljski sastanci u pedagoškoj godini 2018./2019. planirala i provela  

  '' Razvoj i potrebe male djece'' ( roditelji skupina Cvjetići i Ribice) 

 '' Uloga roditelja u pripremi djeteta za školu'' ( roditelji skupine Trešnjice i 

programa predškole Ćulinec) 

Zajedno s odgojiteljicom Brankom Gracin i psihologinjom Radmilom Basta provela sam dvije 

radionice Kluba očeva „Rastimo zajedno“ ( teme radionica: Uloga očeva u ranom djetinjstvu, 

Očevi i osjećaji ). 

AKTIVNOSTI VREDNOVANJA I UNAPRJEĐIVANJA: prilagodba vrtićkih resursa i uvjeta 

za dijete i grupu djece. 

 

ZAKLJUČAK: planirani sadržaji i aktivnosti koje se odnose na suradnju s roditeljima i 

društvenom sredinom u većini su realizirani. 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: Formiranje odgojnih skupina, analiza djece s PP, TUR i darovite djece, priprema 

roditeljskog sastanka za novu djecu, sudjelovanje na plenarnim roditeljskim sastancima. 

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. 

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. 
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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 

- Sudjelovanje na 23. danima DV Grada Zagreba, tema Umjetnički kurikulum 

- Sudjelovanje na konferenciji Mliječni zub na temu „kako komunicirati s djecom rane i 

predškolske dobi“ 
 
ZAKLJUČAK 

 

Godišnji plan i program pedagoginje za pedagošku godinu 2018./2019. realizirala sam u 

većini. 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. Preda mnom je još niz izazova na kojima  

kroz timski rad s odgojiteljicama, članicama stručnog tima i vanjskim stručnjacima želim i 

nadalje raditi. 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 2018./2019. u odnosu na: 

 

DIJETE 

 

Početkom 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 2018.), praćenjem ponašanja i 

interakcija djece u odgojnim skupinama te razmjenom informacija s odgojiteljima i 

roditeljima. Nakon prve 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. Krajem pedagoške godine (svibanj 2019.) odgojitelji su ponovili procjenu 

razvojnog statusa djece na osnovu koje je evaluiran postignut napredak te određene smjernice 

za daljnji rad (novu pedagošku godinu za djecu koja ostaju u vrtiću). Analiza razvojnog 

statusa djece pokazala je da je najviše poticaja potrebno u području govornog razvoja  i to u 

jasličkim skupinama, iako se, ukupno gledano, radi o vrlo malom broju djece na razini cijelog 

vrtića (manje od 10% od ukupnog broja upisane djece).  

      Otkrivanje djece s posebnim potrebama provođeno je timskim radom odgojitelja, 

psihologinje, logopedinje, defektologinje, zdravstvene voditeljice i pedagoginja uz aktivno 

uključivanje roditelja. I odgojiteljice i roditelji su dobivali smjernice kako bi što bolje i 

usklađenim djelovanjem zadovoljili potrebe djeteta polazeći od njegovih jakih strana i 

interesa. Prema timskoj procjeni upućivali smo roditelje i da se obrate vanjskim institucijama 

za što precizniju dijagnostiku i dobivanje dodatne stručne podrške ili uključivanje u vanjski 

tretman. 

Krajem 2018. i početkom 2019. (a po potrebi i kasnije) provodila sam sistematska 

psihologijska ispitivanja spremnosti djece školskih obveznika za osnovnu školu 

psihologijskim testovima (RPM, Gooudenough, LB-R) te individualnim razgovorom s 

djetetom. Zbog velikog broja djece školskih obveznika (112) testirana su samo ona djeca za 

koju su odgajatelji procijenili da imaju nekih poteškoća u pojedinim aspektima spremnosti za 

školu, kao i ona čiji su roditelji tražili procjenu spremnosti za školu. 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. 

 Realizirano je 11 odgoda upisa u školu ( djeca s teškoćama u razvoju, emocionalna 

nezrelost), a za 2 djece preporučen je prijevremeni upis koji je i realiziran. 

Tijekom ožujka, travnja i svibnja provodila sam individualne savjetodavne razgovore s 

roditeljima kod čije djece su prilikom testiranja uočene određene poteškoće (većinom na 

području grafomotorike, pažnje, te emocionalne zrelosti). 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. 



 

 

141 

 

 

Tijekom provođenja provjere spremnosti za školu 7 djece je identificirano kao potencijalno 

darovite. O dobivenim podacima provedenog testiranja dana je povratna informacija 

odgojiteljima  i roditeljima te upute za rad s pojedinim djetetom u skupini.  

U svibnju 2019. sudjelovala sam u radu Komisije za prijem djece kao njezin član. U 

svibnju i lipnju 2019. sudjelovala sam, u suradnji s drugim članicama stručnog tima, u 

provedbi upisnih (inicijalnih) intervjua s roditeljima novoprimljene djece u jaslice/vrtić, pri 

čemu sam opažala ponašanje djeteta u igri, prikupljala informacije o ranom razvoju djeteta, 

trenutnom razvojnom statusu, djetetovim navikama, interesima, uvjetima u kojima dijete živi i 

sl. Po potrebi su roditelji savjetovani o najboljim načinima pripreme djece za polazak u vrtić 

(osamostaljivanje, usklađivanje s ritmom dana vrtića i sl.) Također, sudjelovala sam u izradi 

plana prilagodbe za novoprimljenu djecu za slijedeću (2019./2020.) pedagošku godinu. 

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 dobivaju detaljne informacije i smjernice i 

puno aktivnije sudjeluju. 

Sistematski sam pratila razvoj sve djece i vodila individualne dosjee. Za djecu sa 

posebnim potrebama sam, u suradnji sa članicama stručnog tima, odgojiteljima i roditeljima, 

sudjelovala u izradi individualnih 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, enureza, enkopreza i dr.) te u suradnji s članicama 

stručnog tima i odgojiteljima 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 svakom pojedinom djetetu s posebnim potrebama 

(prolaznim, potencijalnim ili trajnim) 

 savjetodavnim radom s roditeljima djece koja imaju posebne potrebe, te 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, Centar za rehabilitaciju u sklopu ERF-a  i dr.) 

 neposrednim radom s djetetom individualno i u skupini 

 radom odgojitelja s djecom u odgojnoj skupini, koji uključuje individualni 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 individualnog programa, u uključivanje 

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. Na osnovu prikupljenih informacija odgojiteljima sam davala 

smjernice za daljnji rad, te kontinuirano pratila njihovu primjenu. 

 

 

 

RODITELJE: 

      

Krajem ove pedagoške godine (svibanj i lipanj 2019.g) obavljeni su inicijalni intervjui s 

roditeljima i upisi djece u jasličke i vrtićke odgojne skupine za pedagošku godinu 2019./2020. 

(uvid u tijek ranog razvoja djeteta, upoznavanje sa psihosocijalnim karakteristikama djeteta i 

obitelji, uvid u djetetove navike i interese...). Za svako novoupisano dijete evidentirani su svi 

dobiveni podaci (inicijalni intervjui), a odgojitelji će dobiti informacije bitne za djetetovu što 

bolju prilagodbu. Članovi stručnog tima su također svaku osobitost posebno evidentirali. 

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 skupinama na temu postavljanja 

granica u odgoju pod nazivom ''Odgoj je primjer i ljubav'', a u vrtićkoj skupini na temu 

''Emocionalni razvoj djeteta''. 

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 odgojnih problema 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, 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  

            - sudjelovanje na konferenciji UNICEFA ''Rastimo zajedno''                                                                                                                   

            - sudjelovanja u edukaciji Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne  

              terapije    

 

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 2018./2019. 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. 

 

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. Potrebna je intenzivna podrška trećim 

odgojiteljima u planiranju rada s djetetom s TUR i usklađivanju zadaća sa radom matične 

skupine u koju je dijete uključeno i u suradnji s roditeljima djeteta. 



 

 

144 

 

 

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.  
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9.5.  IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA ZDRAVSTVENE 

VODITELJICE ANE LUKIĆ 

 

Posebnu pažnju ove pedagoške godine posvetila sam sigurnosti cjelokupnog okruženja i 

primjeni standarda kvalitete i kurikuluma vrtića. Unaprijeđivala sam provedbu njege djece i 

rutinske poslove, primjenom standarda kvalitete. Poticali dijecu na razvoj brige o sebi i 

samozbrinjavanje. Nastavili smo provedbu aktivnosti na usvajanju navika Pravilne prehrane, 

u sklopu projekta Pravilne prehrane u vrtićima Grada Zagreba i projekta Jedemo odgovorno. 

Promicali ekološku osvještenost i kvalitetno zadovoljavali dječje osnovne potrebe kao temelja 

koji čuva i unapređuje zdravlje djece. Navedene zadaće provođene su kroz postavljene 

strategije djelovanja u okviru Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za 

pedagošku godinu 2018/2019. Pograma mjera zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane 

djece u dječjim vrtićima i kurikulumom vrtića. 

U suradnji sa stručnim suradnicama sudjelovala sam u zajedničkoj refleksiji odgojiteljica i 

stručnih suradnica na sastancima planiranja. Pratila sam provedbu rutinskih poslova u 

odgojinim skupinama. Sudjelovala sam na radnim sastancima s ravnateljicom i tehničkim 

osobljem. U radu edukativne grupe Ogledalo naših odgovornosti. Provodila sam inicijalne i 

individualne razgovore s roditeljima. Sudjelovala sam u obradi godišnjih evaluacija iz svih 

odgojnih skupina, izradi ljetnog plana rada, izradi izvješća o realizaciji provedbe aktivnosti 

vezanih za realizaciju Programa prevencije ovisnosti. Obradila sam podatke o provedbi 

Programa mjera zdavstvene zaštite djece, higijene i prehrane djece  za godišnje izvješće 

Poglavlje 3. Skrb za tjelesni rast i razvoj djece i izvješće o individualnom radu. 

Mjere zdravstvene zaštite i zadaće za očuvanje i unapređenje zdravlja djece provodila 

sam kroz rad sa svim sudionicima u procesu rada. 

A) U odnosu na dijete 

Vodila sam brigu za osiguranje higijensko-zdravstvenih uvjeta u vrijeme boravka djece u 

vrtiću, za osiguranje pravilnog ritma prehrane u odgojnim skupinama. Ove pedagoške godine 

u vrtiću je boravilo 26 djece s alergijskim reakcijama na hranu. Provela sam anketu s 

roditeljima djece sa alergijama na hranu tijekom prosinca 2018. Obradom podataka utvrđeno 

je da troje djece nama više alergiju na hranu. Pratila sam proces doručka i primjenu novih 

jelovnika u svim odgojnim skupinama. Odgojiteljice sam upućivala na važnost motivacije 

djece i njihovog aktivnog sudjelovanja u vrijeme doručka. Unaprijedili smo konzumiranje 

doručka kao važnog obroka te prihvačanje novih namirnica kod većine djece. 

Sustavno sam pratila, rast i razvoj, te stanje uhranjenosti, cijepljenosti i pobole djece. 

Provodila izolaciju akutno bolesne djece, pružala prvu pomoć kod povreda, promicala zdrave 

stilova življenja djece. Organizirala sam radionice sa stomatolozima za djecu od 4-6 u 15 

odgojnih skupina. U 5 skupina provela sam edukaciju djece sa temama o pravilnoj prehrani 

kao važnom čimbeniku za prevenciju karijesa, važnosti pranja zuba, pravilnoj higijeni. 

(vezano uz Svjetski dan zdravlja). Provodila sam protuepidemiološke mjere pri pojavi 

epidemioloških indikacija. Pripremala sam i popunjavala službenu dokumentaciju pri odlasku 

djece u Grad mladih te sudjelovala u pratnji djece. Pratila sam proces prehrane kod djece s 

alergijama na hranu i upučivala kuharice u načine pripreme pojedinih jela, djecu sa febrilnim 

konvulzijama i epilepsijom i zbrinjavala ih kod pojave određenih simptoma i stanja. Redovito 

sam kontrolirala valjanost propisanih lijekova za djecu sa alergijama i febrilnim 

konvulzijama. Prilikom upisa djece učinjena je procjena zdravstvenog statusa djeteta, te su 

primjenjivani individualni procesi zdravstvene njege radi rješavanja aktualnih i potencijalnih 

problema djeteta. Pratila sam boravak djece na otvorenom, zadovoljavanje potrebe za 

kretanjem i dnevnim odmorom. Jedna od bitnih zadaća bila je primjena standarda kvalitete u 

obavljanju rutinskih poslova u svim odgojnim skupinama, i rad na provedbi projekta Pravilna 
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prehrana djece u vrtićima Grada Zagreba. Provodila sam edukaciju djece mlađih vrtićkih i 

starijih skupina o pravilnoj prehrani, pranju zuba i higijeni pribora. U aktivnostima je korišten 

CD Gric i Grec idu dalje. Provođena je zaštita djece kod visokog UV indeksa prema 

Protokolu o postupanju djelatnika dječjeg vrtića za vrijeme boravka na zraku. 

B) U odnosu na odgojiteljice 

Sudjelovala sam u radu edukativne grupe Ogledalo naših odgovornosti. Na edukatvnoj grupi 

prezentirala sam temu Alergije na hranu i postupci u pružanju prve pomoći. Provela sam 

edukaciju odgojiteljica u 6 skupina o postupcima u pružanju prve pomoći kod djece sa 

febrilnim konvulzijama. Pratila sam provedbu rutinskih poslova u odgojnim skupinama i 

predlagala smjernice za unaprijeđenje. Sa članicama stručnog tima sudjelovala na sastancima 

planiranja i provodila refleksiju. Kontinuirano sam provodila zdravstveni odgoj. Pružala 

pomoć i podršku na zbrinjavnju povreda, kod promjena zdravstvenog stanja djeteta i 

oblikovanja informacija za roditelje. Upućivala sam odgojiteljice u provedbu zadaća vezanih 

za prehranu djece sa posebnim potrebama u prehrani, kontrolu cijepljenosti, antropometrijska 

mjernja, pranje zuba, razvoj kulturno-higijenskih navika i provedbu protuepidemijskih mjera 

pri pojavi zaraznih bolesti. Pružala stručnu pomoć kod popunjavanja protokola o povredama i 

hitnim stanjima. Izradila tabelu djece sa zdravstvenim teškoćama za svaku skupinu i tabelu 

koja se nalazi u evidencijama dežurnih skupina. 

C) U odnosu na roditelje 

Suradnja sa roditeljima bila je kvalitetna i provodila se putem individualnih razgovora, na 

roditeljskim sastancima i radionicama. Ovi oblici suradnje omogućili su ujednačeno 

djelovanje roditelja i vrtića u: poticanju pravilnih životnih navika djece, prihvaćanje redovite i 

uravnotežene prehrane, uvažavanje specifičnosti u prehrani, bolje konzumiranje novih 

namirnica, usvajanje higijenskih navika, bavljenje tjelesnim aktivnostima, brige o vlastitom 

zdravlju, samozaštiti i provedbi zdravstvenih preventivnih mjera kod zaraznih bolesti. 

Individualni razgovori bili su česti sa roditeljima djece sa kroničnim bolestima koja primaju 

kontinuiranu terapiju, sa roditeljima djece koja su imala uši, kod provedbe kontrole 

cijepljenosti. Upućivala sam roditelje akutno bolesne djece i djece sa povredama u daljnje 

postupke zbrinjavanja. Sudjelovala sam na roditeljskim sastancima u jasličkim skupinama te 

pripremi djece za boravak u Gradu mladih. Sudjelovala u procesu prilagodbe djece u 

jasličkim i ostalim skupnama. Sudjelovala sam u provedbi inicijalnih razgovora prije upisa 

djece u dječji vrtić. Sudjelovala sam u edukaciji roditelja kroz roditeljske sastanke, kutiće za 

roditelje kroz ponudu: stručnih tekstova, letaka, plakata, brošura. 

D) U odnosu na tehničko osoblje 

Uključenost tehničkog osoblja u ostvarivanju zadaća na unapređenju zdravlja djece i 

zadovoljavanju njihovih osnovnih potreba ostvarivana je kontinuirano. Radnici zaduženi za 

higijenu vrtića nositelji su stvaranja dobrih higijenskih uvjeta radi ostvarenja prevencije 

pobola djece. Struktura njihovog radnog vremena i konkretizirana dnevna, tjedna i mjesečna 

zaduženja. Izradila sam izmjene i dopune Plana provedbe minimuma higijenskih mjera i 

dezinfekcije dječjeg vrtića. Dobri higijenski uvjeti doprinose kvaliteti života djece. Kvaliteta 

rada bila je smanjena u vrijeme bolovanja nekoliko radnica u isto vrijeme. Kontinuirano 

održavanje unutarnjih i vanjskih prostora i briga o igralima povećava razinu sigurnosti djece u 

vrtiću. Redovito sam provodila radne sastanke u suradnji s ravnateljicom. Organizirala sam 

edukaciju za radnike na poslovima prehrane (tečaj higijenskog minimma ) u suradnji sa 

Nastavnim zavodom za Javno zdravstvo grada Zageba Dr. Andrija Štampar. Provela sam 

edukaciju spremačica o provedbi dezinfekcije, o važnosti provedbe preventivnih mjera pri 

pojavi insekata i glodavaca. Kuharice i servirke upoznala sam sa preporukama i dopunama 
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Projekta pravilne prehrane u vrtićima grada Zagreba i načinom provedbe. U suradnji sa 

ravnateljicom i kuharicama provodila analize prihvačenosti namrnica, evidentirali količine 

hrne koja ostaje iza obrkoka, predlagala korektivne postupke. Podatke smo slali u gradski 

ured. Nadzirala provedbu korektivnih mjera i prepoznavanju kritičnih točaka u procesu 

pripreme i podjele hrane. Sudjelovale su u provedbi korektivnih mjera u odnosu na kritične 

točke pri podjeli i transportu hrane. Dnevno smo surađivali vezano za osiguranje obroka za 

djecu s alergijama na hranu. 

E) Suradnja sa čimbenicima društvenog okruženja 

Tijekom godine ostvarena je suradnja sa ovim institucijama: Gradskim uredom za 

obrazovanje, kulturu i sport, Ministarstvom zdravlja, Centrom za socijalnu skrb, Zavodom za 

javno zdravstvo grada Zagreba Dr. Andrija Štampar u provedbi higijensko-epidemiološkog 

nadzora prema sklopljenom ugovoru. Suradnja se sastojala u uzimanju uzoraka hrane na 

mikrobiološku analizu i ocjenu kalorijske vrijednosti obroka. Provedena edukacija radnika – 

Tečaj osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osoba koje rade u prometu i 

proizvodnji namirnica. U suradnji sa istim zavodom i Higijensko-epidemiološkim timom 

Dubrava provođeni su zdravstveni pregledi zaposlenika. Proveden je higijensko-

epidemioloških nadzor kod pojave epidemioloških indikacija te kod pojave zaraznih bolesti u 

odgojnim skupinama. Organizirala sam uzimanje stolica na analizu i preventivne preglede za 

nekoliko zaposlenika sa probavnim smetnjama. Ostvarena je suradnja s ustanovom za 

zdravstvenu skrb OPUS medicus za medicinu rada i športa pri provedbi sistematskih pregleda 

zaposlenika. Sa stomatolozima dr.Ružicom Krsnik i prim.dr. Ljubicom Vranić. Suradnja je 

ostvarena s pedijatrijskim ordinacijama Doma zdravlja Dubrava u Slavonskoj, Grižanskoj i 

Retkovcu, te Domom zdravlja Peščenica Dr Boženom Hader. Sa Medikom i ljekarnom 

Baniček, s Eko-standardom i Sanitacijom d.o.o u provedbi dezinsekcije i deratizacije.  

 

Suradnja sa zdravstvenim udrugama 

Suradnja sa Stručnim društvom HUMS-a, Hrvatskom udrugom medicinskih sestara 

Podružnica dječjih vrtića bila je kontinuirana, te Hrvatskom komorom medicinskih sestara, 

Stručnim aktivom medicinskih sestara sa područja Dubrave i Sesveta. 

Stručno usavršavanje realizirala sam u vrtiću i van vrtića, te čitanjem stručne literature. 

Stručno usavršavanje u ustanovi: Sudjelovanje na sjednicama odgojiteljskog vijeća na kojima 

su obrađivane stručne teme, sastancima planiranja i radom u edukativnoj grupi Ogledalo naših 

odgovornosti. Stručno usavršavanje van vrtića: sudjelovanje na stručnim aktivima 

zdravstvenih voditeljica u DV Sunce (Siječanj 2019) i (Ožujak 2019). HKMS, Švarcova 18, 

Implementacija zaštite u provođenju zdravstvene skrbi i njege (Siječanj 2019). 

Sudjelovanje na tečaju trajne edukacije u organizaciji HUMS-a, u Tribini Grada Zagreba 

(Studeni 2018), i (Ožujak 2019). Sudjelovanje na radionici u okviru 2. međunarodnog 

Kongresa o sigurnosti i kvaliteti hrane. Sudjelovanje na tečaju za trajno usavršavanje 

medicinskih sestara - zdravstvenih voditeljica u dječjim vrtićima u Klinici za DB Zagreb 

Klaičeva 16 (Svibanj 2019).“Izazovi u prehrani djece vrtićke dobi“. Korištenje stručne 

literature i časopisa sa zdravstvenim i ostalim temama: Zdravo odrastanje, Veliki zdravstveni 

priručnik, Socijalna i preventivna pedijatrija Zagreb 2017, Razvoj dječjeg mozga (Harfo 

2015), časopisi Paediatria Croatica, Vaše zdravlje, Zrno, Osmijeh. 

Vođenje propisane zdravstvene dokumentacije: Propisana zdravstvena dokumentacija i 

evidencije o djeci uredno su vođene i pomogle su u pravovremenom uočavanju i rješavanju 

zdravstvenih problema, donošenju pravovremenih odluka u provedbi mjera zdravstvene 

zaštite i zdravstvenog prosvjećivanja djece, zaposlenika i roditelja. 

 

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: 

 

 PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE 

 

Tijekom mjeseca rujna u suradnji s članicama stručnog tima sudjelovala sam u izradi 

Godišnjeg plana i programa rada vrtića za pedagošku godinu 2018./2019. 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-

jezičnog razvoja u skupinama prema dobi. U suradnji s psihologinjom revidirala sam razvojne 

liste za praćenje razvojnih postignuća djece prema dobi. U suradnji s članicama stručnog tima 

i odgojiteljicama izrađeni su individualizirani programi za 17-ero djece s teškoćama u 

razvoju. 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. 

 

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 
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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. U lipnju 2019. provodila sam inicijalne intervjue s roditeljima nove djece za upis u 

jaslice/vrtić, te plan adaptacije novoprimljene djece za pedagošku godinu. Upoznala sam se s 

karakteristikama i specifičnostima svakog djeteta, te specifičnostima obiteljske situacije. 

 

Terapija poteškoća u govoru i glasu 

 

Identificirano je ukupno 93 djece s govorno-jezičnim poteškoćama. Prema stupnju teškoće u 

tretman je bilo uključeno 46 djece. 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: Polikliniku «Suvag» i kabinet pri ERF-u. 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. 

 

Tabela prikazuje frekvenciju govorno- jezičnih poremećaja u pedagoškoj godini 2018./2019.: 

 

 

Vrste jezično-govornih 

poremećaja 

Ukupno 

Jezične teškoće 36 

Poremećaji izgovora 41 

Poremećaji ritma i tempa 7 

Poremećaji glasa 2 

Poremećaj socijalne 

komunikacije 

7 

Ukupno 93 

 

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 

dodatno su se provodile i jezične vježbe, te vježbe fine motorike po potrebi. 

Kod sedmero 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. 
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Kod 36 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 općenite spremnosti za školu. Evidentirano je 22 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. 

 

Praćenje djeteta s govorno-jezičnim poteškoćama 

 

Sva djeca koja su bila uključena u individualnu logopedsku terapiju praćena su i unutar 

skupine. Izradila sam protokole za praćenje njihove 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.  

 

 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, 
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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 defektologije 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.  

Odgojiteljice navode da im je boravak logopeda u skupini pomogao boljem razumijevanju 

potreba djece s govorno-jezičnim poteškoćama, također su im smjernice, savjetovanje i pisani 

materijal pomogao u planiranju zadaća za poticanje komunikacije i govora. 

U suradnji s članicama stručnog tima provedene su radionice za odgojiteljice: Kvalitetna 

priprema za školu, Rani komunikacijski razvoj, Djeca s jezičnim teškoćama.  

 

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 

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 u dobi od 4-5 godina.  

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 
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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 2019.g) obavljeni su inicijalni intervjui s roditeljima i 

upisi djece u jasličke i vrtićke odgojne skupine za radnu godinu 2019./2020. U suradnji sa 

stručnim timom prikupljala sam informacije o općem ranom i govornom razvoju upisane 

djece, te se  svaka osobitost posebno evidentirala. 

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. 

           

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 edukacijskim rehabilitatorom realiziran je rad edukativne skupine Različitosti nas 

obogaćuju. U suradnji s edukacijskim rehabilitatorom izrađeni su Individualizirani programi 

rada s djecom s teškoćama u razvoju, te su isti revidirani tijekom pedagoške godine. 
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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. 

U suradnji sa pedagogom, psihologom i zdravstvenom voditeljicom provedeni su intervjui 

novoupisane djece,  evidentirane su sve osobitosti u razvoju djece.  

U suradnji s psihologom provođen je rad s djecom koja imaju posebne potrebe, konzultacije i 

primjereno savjetovanje roditelja. 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. 

 

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 

 Klinički bolnički centar Šalata 

 Kabinet za ranu komunikaciju ERF-a 

 Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

 Savjetovalište Centra za rehabilitaciju 

 Centar za socijalni rad Dubrava 

 Centar za rehabilitaciju Silver 

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE    

Kontinuirano se stručno usavršavam putem: 

 praćenja aktualne stručne literature 

 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 i 

Gradskog ureda 

 Sudjelovanjem u internim oblicima stručnog usavršavanja – odgojiteljska vijeća, radionice 

i sastanci edukativnih timova 

I ove pedagoške godine bila sam mentor studentima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 

smjera Logopedije.  

 

ZAKLJUČAK 

U ovoj pedagoškoj godini uspješnim smatram rad s djecom s teškoćama u razvoju. Kroz 

dobru suradnju sa svim članicama stručnog tima uspješno smo  unaprjeđivali kompetencije 

odgojitelja u radu s djecom s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama. Uspješnim smatram 

i  individualni rad s djecom s govorno-jezičnim poteškoćama, čemu je osobito pridonijelo 

novoopremljen kabinet logopeda. Rad s roditeljima kroz  savjetovanje i neposrednu 

demonstraciju rada logopeda omogućio je bolju senzibilizaciju roditelja za prepoznavanje i 

prihvaćanje postojanja govorno-jezičnih odstupanja, te za aktivno sudjelovanje u 

logopedskom tretmanu u radu s djetetom kod kuće. I nadalje treba provoditi edukativni i 

savjetodavni rad s odgajateljicama  kroz komunikacijske radionice i sastanke edukativnih 

grupa s ciljem unaprjeđenja odgojno-obrazovnog procesa, a prema standardima kvalitete rada 

i potičući sve razvojne kompetencije djece, osobito komunikacije na materinjem jeziku. 

 



 

 

154 

 

 

9.7. IZVJEŠĆE  O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA RADA EDUKACIJSKE 

REHABILITATORICE DIJANE ANDRAŠEK 
 

Ostvarene zadaće i djelatnosti u odnosu na Godišnji plan i program rada stručne suradnice 

edukacijske rehabilitatorice za pedagošku godinu 2018./2019. u odnosu na: 

 

DIJETE: 

Tijekom pedagoške godine periodično i po potrebi provodila sam postupake procjene i 

dijagnostike razvojnog statusa djece vrtičke i jasličke dobi. U rujnu i listopadu navedeno se 

odnosilo uglavnom na screening (snimanje) inicijalnog razvojnog statusa novoupisane djece 

uvidom u zdravstvenu dokumentaciju te nalaze i mišljenja vanjskih institucija te praćenje 

procesa prilagodbe sve novoupisane djece, osobito djece s uočenim razvojnim odstupanjima 

razmjenjujući iskustva i informacije s ostalim članicama stručnog tima, odgojiteljima i 

roditeljima. 

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.).  

Surađujući s odgojiteljicama i članicama stručnog tima sudjelovala sam u timskoj analizi 

podataka dobivenih  praćenjem djece po razvojnim listama kao i u timskoj izradi Razvojnih 

profila djece kao temelja za izradu i provedbu Individualiziranih odgojno-obrazovnih 

programa. 

Kontinuirano i sustavno sam pratila napredak djece s teškoćama oslanjajući se na inicijalnu 

procjenu funkcionalnog statusa i periodično revidiranje ciljeva poučavanja u 

Individualiziranim odgojno-obrazovnim programima. U tu svrhu izradila sam ''Listu za 

praćenje napretka djeteta DV Jabuka'', kojom sam periodično procjenjivala sva područja 

razvoja djece s teškoćama te na temelju uočenih pokazatelja planirala daljnju podršku. 

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.  

Unaprjeđivanje procesa integracije djeteta s teškoćama u razvoju u redovitu odgojno-

obrazovnu skupinu realizirala sam planiranjem i pružanjem individualne  materijalno-

tehničke, didaktičko metodičke, kadrovsko-organizacijske i socijalne podrške na temelju 

kontinuiranog praćenja aktualnih potreba pojedinog djeteta. 

Drugu godinu za redom provodila sam inkluzivnu radionicu za djecu ''Uključi i mene'' s 

ciljem senzibiliziranja i pripreme djece u skupini na dolazak djeteta s teškoćama u razvoju, u 

što su bila uključena djeca iz 3 odgojno-obrazovne skupine. 

Aktivno sam sudjelovala u planiranju i provedbi projekata odgojno-obrazovnih skupina 

kojima je cilj bio razvijanje inkluzivne kulture, atmosfere prihvaćanja i podupiranje vršnjačke 

potpore. 

Sudjelovala sam i u provedbi programa „Djeca u prirodi“ što se odnosilo na  osiguravanje 

uvjeta za boravak djeteta s teškoćama u Gradu mladih; priprema odgojiteljica (radni dogovori, 

konzultacije), pružanje neposredne podrške djetetu; suradnja s roditeljima (praćenje reakcija 

djeteta, usuglašavanje ciljeva i očekivanja). 
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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. Pritom sam pružala individualnu podršku djeci 

s teškoćama u svakodnevnim aktivnostima skupine, educirajući odgojitelje i demonstrirajući 

specifične postupke i metode rada. Poticala sam adaptivne vještine djece u njihovu prirodnom 

okruženju, u cilju ostvarivanja što većeg stupnja samostalnosti u svakodnevnom životu. 

Provedbom edukacijsko-rehabilitacijskog rada u  manjim skupinama   djece, poticala sam  

socijalne vještine djece s teškoćama, primjenjujući vršnjačku podršku i stvarajući uvjete za 

jačanje socijalnih veza i stvaranje prijateljstava. 

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. 

Planiranje 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, te putem individualnih bilježnica informirala 

roditelje, kako bi im bilo lakše provoditi takove i slične aktivnosti kod kuće.  

 

ODGOJITELJICE: 

 

Ove pedagoške godine, 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.  

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 dnevnih rasporeda i 

sl.) 

Suradnju s odgojiteljicama sam ostvarila i tako što sam im pružala stručnu  pomoć u 

promišljanju, provedbi, evaluaciji i prezentaciji  projekata odgojno-obrazovnih skupina. 

Suradnja s odgojiteljicama skupine ''Vjeverice'', T. Krajačić i M. Pranjić, realizirana je u 

planiranju i provođenju aktivnosti za senzibilizaciju djece tipičnog razvoja i bolje 

razumijevanje i uvažavanje različitosti; provedba inkluzivne radionice za djecu ''Uključi i 

mene''. 

Sudjelovala sam u radu edukativne skupine Različitosti nas obogaćuju – promoviranje prava 

djece s teškoćama u razvoju kroz raznovrsne senzibilizacijske i edukacijske teme i aktivnosti.  

Provodila sam anketiranja odgojiteljica, obradu i interpretaciju podataka, što mi je pomoglo u 

uviđanju problemskih situacija s kojima se sureću u radu i u planiranju sadržaja i tema 

stručnih usavršavanja unutar vrtića. 

Odgojiteljicama sam pružala stručnu  pomoć i potporu s ciljem  daljnjeg  unaprjeđivanja 

suradnje s roditeljima, osobito pri provedbi individualnih razgovora s roditeljima djece s 

teškoćama u razvoju. 
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RODITELJE I DRUŠTVENU SREDINU 

 

Osobito tijekom mjeseca svibnja ali i  tijekom ostalih mjeseci, ukoliko je bilo potrebe, 

provodila sam, u suradnji s drugim članicama stručnog tima, inicijalne razgovora s roditeljima 

koji su podnijeli zahtjev za upis djeteta u vrtić. Pritom sam  prikupljala anamnestičke 

podatake i informacije o funkcionalnom statusu i specifičnim potrebama djeteta, opažala igru, 

ponašanja i reakcije djeteta te vodila bilješke. 

Informirala sam roditelja novoupisane djece o planu i programu opservacijskog perioda, te 

naknadno, o postupcima i rezultatima timske procjene razvojnog statusa djeteta. U suradnji s 

članicama stručnog tima, odgojiteljicama i roditeljima, kontinuirano tijekom godine, pratila 

sam reakcije i potrebe djece s teškoćama i u skladu s njima donosile su se potrebne prilagodbe 

i promjene vremena boravka djeteta u vrtiću  

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.) 

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. 

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 nastojala sam olakšavati 

tranzicijski period iz predškolskog u osnovnoškolski sustav odgoja i obrazovanja. 
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OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 kontinuirano  praćenje recentne stručne literature i periodike 

 aktivno sudjelovanje u internim oblicima stručnog usavršavanja: Odgojiteljska vijeća, 

sastanci timskog planiranja i refleksije, sastanci edukativnih skupina 

 edukacije gostujućih predavača unutar ustanove:  

 sudjelovanje u radu Udruge edukacijskih rehabilitatora Grada Zagreba i Zagrebačke 

županije: 

 sudjelovanje u radu Sekcije predškolskih rehabilitatora Grada Zagreba 

 stručni skupovi u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje: 

- Ožujak, 2019.- ''Uključivanje djeteta s teškoćama u razvoju'' 

- Ožujak, 2019.- ''Od početka zajedno'', Strategije podrške u radu s 

djecom/učenicima iz poremećaja spektra autizma'' 

- Svibanj, 2019. – ''Umjetnički kurikulum (23. Dani dječjih vrtića Grada 

Zagreba) 

 Ožujak, 2019. sudjelovanje na Simpoziju o istraživanju i bolestima mozga na 

Medicinskom fakultetu u Zagrebu 

 Kolovoz,  2018. – aktivno sudjelovanje na Međunarodnoj stručno-znanstvenoj 

konferenciji “Well-being and Social, Emotional Development”; izlaganje na temu: '' 

Creating an environment that promotes socio-emotional development of preschool 

children’’, u suradnji s ravnateljicom Ljiljanom Petrinec 

 

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 

 Sudjelovanje u provedbi pedagoško-instruktivnih uvida i zajedničkim refleksijama u 

cilju unaprjeđivanja standarda Individualizacije i diferencijacije 

 Poticanje dokumentiranja razvoja djece putem individualnih razvojnih mapa 
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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 

 aktivno sudjelovanje u javnim prezentacijama postignuća odgojno-obrazovne prakse 

našeg vrtića: ''Inkluzivna praksa u DV Jabuka'' u sklopu edukacije Stručno razvojnog 

centra Sopot 

 sudjelovanje u provedbi prakse studentice Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 

 

ZAKLJUČAK 

Tijekom ove pedagoške godine nastavila sam rad na standardu Individualizacije i 

diferencijacije, nastojeći poseban naglasak staviti na prava djece s teškoćama u razvoju, kroz 

različite teme stručnih usavršavanja, timske sastanke za planiranje, individualne razgovore s 

odgojiteljima i roditeljima. Također, pojedine odgojiteljice sam educirala za primjenu 

specifičnih metoda i oblika rada s pojedinim djetetom, kao što je Sustav komunikacije 

razmjenom slika. 

 I nadalje je potrebno omogućiti odgojiteljicama stručna usavršavanja u cilju unapjeđivanja 

znanja i kompetecija u radu s djecom s teškoćama, osobito u području prepoznavanja i 

razumijevanju individualnih potreba djece s teškoćama, planiranju aktivnosti koje omogućuju 

djetetu potpuno i nesmetano sudjelovanje i pružanju adekvatne podrške u svim aktivnostima 

odgojno-obrazovne skupine. U sljedećoj pedagoškoj godini intencija je podići kvalitetu izrade 

i provedbe Individualiziranih odgojno-obrazovnih programa, što ću nastojati realizirati kroz 

intenzivniju suradnju s pojedinim odgojiteljicama, članicama stručnog tima i roditeljima. 
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10. IZVJEŠĆE O  REALIZACIJI  LJETNOG  PLANA  I  PROGRAMA 

RADA U  PEDAGOŠKOJ  GODINI   2018./2019. 

 

U  pedagoškoj godini 2018./2019. ljetna organizacija rada započela je  17. lipnja i trajala je do 

30. kolovoza 2019. godine. Realizirana je  u centralnom vrtiću  Trnava i područnom vrtiću 

Čulinec  kako bi se optimalno zadovoljile potrebe  roditelja,  a djelatnici imali mogućnost 

korištenja godišnjih odmora.  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 17. .lipnja do 30. kolovoza 2019. i 

u skladu s iskazanim potrebama  izrađena je organizacija rada po odgojnim skupinama. 

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  mogućnost za korištenje viška sati.  

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 

odgojitelja najčešće  se  odvijala prema utvrđenom planu koji je potvrđen na sjednici 

Odgojiteljskog vijeća 18. lipnja 2019. godine. Prema potrebi ista je revidirana, a razlozi su 

najčešće bili manji broj prisutne djece.   

U periodu od  17. 06. do 02. 08. 2019. odgojno-obrazovni rad realiziran je u u centralnom 

vrtiću  Trnava, Resnički put 88. U periodu od  06.   do 30. 08. 2019.  odgojno-obrazovni rad 

provodio se  u područnom vrtiću Čulinec. 

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 

                                       10.30 -  16.00  vrtić 

Poslijepodnevno dežurstvo organizirano je do 18.00 sati u centralnom vrtiću Trnava i 

područnom vrtiću u Čulincu. 

 

Planiranje , programiranje i  vrednovanje  rada 

Rad u ljetnom periodu planiran je kroz mjesečne, tjedne i dnevne planove rada. Sadržaji i 

aktivnosti planirani su sukladno sastavu skupina i uočenim interesima djece. Jednom tjedno 

održavani su radni sastanci odgojiteljica i članica stručnog tima na kojima se kroz zajednički 

osvrt na realizaciju 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 skupina. 

Za rad u ljetnom periodu  osigurali smo didaktička sredstva i potrošni materijal za raznovrsne 

igre i aktivnosti djece u sobama dnevnog boravka i tijekom boravka djece na zraku. 

Pripremali smo dovoljno sredstava za tematske dane i aktivnosti izražavanja i stvaranja  

(likovno, glazbeno, dramsko, plesno i sl.) i skrbili o optimalnoj  ponudi pedagoški 

neoblikovanog materijala. Odgojitelji su  pratili  i dokumentirali dječju igru i aktivnosti i 

ponudu poticaja usklađivali   s uočenim.  



 

 

 

Ljetna organizacija rada zbog svojih specifičnosti, zahtjeva kvalitetno i odgovorno provođenje 

životno-praktičnih i radnih aktivnosti u cilju zadovoljavanja potreba djece. Kako je sigurnost 

djece u vrtićkom okruženju važan čimbenik odgojno-obrazovnog rada,  odgovornost svih 

zaposlenika je sustavna  provedba mjera sigurnosti i primjena protokola  iz programa 

sigurnosti. Tehničko osoblje zaduženo je za skrb o  optimalnim higijenskim uvjetima,  

pravilnu prehranu.  S obzirom na klimatske uvjete i sve više dana s visokim temperaturama u 

prostorima vrtića gdje su djeca boravila osigurali smo klimatizacijske uređaje,  a rashlađivanje 

prostora usklađivali s vanjskim temperaturama i preporukama stručnjaka (5-6 stupnjeva 

manje od vanjskih temperatura). Boravak na zraku provodili smo    primjereno dnevnim 

vremenskim uvjetima. Nekoliko dana zbog velikih vrućina djeca su kraći period boravila na 

vanjskom prostoru i to u pravilu na zasjenjenim mjestima. 

U cilju zajedničke analize provedbe navedenih zadaća i aktivnosti  članice stručnog tima 

redovito su  održavale brifinge s odgojiteljima  2 puta tjedno, ponedjeljkom i petkom. 

Na brifinzima smo:  

 analizirali brojno stanje djece u skupinama i radili preinake u prostornoj organizaciji i 

rasporedu rada odgojitelja 

 uspoređivali smo podatke iz anketnih upitnika za roditelje i dnevnih evidencija o 

prisutnosti djece  

 dogovarali raspored jutarnjih i popodnevnih dežurstava 

 ukazivali smo na   primjenu sadržaja navedenih u Ljetnom planu i programu  rada i 

važnost sustavnog promišljanja o ponudi zanimljivih sadržaja koji će omogućiti 

ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda za svako dijete 

 isticali smo značaj   dnevnog vrednovanja ponuđenih poticaja i reakcija djece u  

daljnjem poticanju razvojnih kompetencija djece, imajući na umu korištenje dječjeg 

neposrednog iskustva u podržavanju  mogućeg slijedećeg razvojnog postignuća 

djeteta  

 davali smjernice za   sustavno dokumentiranje ponuđenih aktivnosti, korištenje 

raznovrsnih oblika dokumentiranja kao što su foto zapisi, likovni uradci i izjave djece 

i slično  

 dali smo smjernice vezane uz primjenu Sigurnosnih protokola i preporuke za zaštitu 

od nepovoljnih klimatskih uvjeta (protokol za zaštitu od vrućine) 

 intenzivirali smo   rad na skrbi za zaštitu zdravlja djece uz svakodnevno maksimalno 

korištenje prirodnih resursa (zrak, sunce, voda i sl.),  obogaćivanje spoznaje i dječjih 

iskustava preko opažajno praktičnih aktivnosti u igri, poticanje kreativnosti i 

stvaralaštva djece (likovno, glazbeno i scensko stvaralaštvo) 
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ZBIRNI PODACI O DOLASKU DJECE TIJEKOM LJETA, 2019. 

        ANKETA-RODITELJI 

             CENTRALNI VRTIĆ TRNAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODRUČNI VRTIĆ ČULINEC 

 

SKUPINE 6.-14.8. 19.-30.8. 

UKUPNO JASLICE 37 48 

VRTIĆ TRNAVA 39 47 

VRTIĆ ČULINEC 12 20 

VRTIĆ RESNIK 3 4 

SVEUKUPNO 91 119 

 

Prema rezultatima  iz anketnih upitnika za roditelje  formirali  smo odgojno-obrazovne 

skupine za rad u ljetnom periodu. Pri formiranju skupina i rasporedu rada odgojitelja usmjerili 

smo se na   socio-emocionalni razvoj djece, imajući na umu važnost da djeca budu u skupini s 

poznatim odgojiteljima.  

 

SKUPINA 17.-21.6. 24.-28.6 1.-12.7. 15.-26.7. 29.7.-2.8. 

6-T 12 12 9 7 4 

7-T 12 10 8 5 0 

9-T 14 9 12 11 9 

10-T 11 10 8 10 8 

30-T 14 11 12 11 7 

24-Č 11 9 11 7 7 

20-RS 4 4 8 8 7 

UKUPNO JASLICE 78 65 68 59 42 

1-T 15 15 14 13 12 

2-T 15 12 9 5 2 

3-T 15 11 10 11 5 

4-T 22 14 8 11 7 

5-T 9 7 11 11 8 

8-T 18 9 11 11 8 

12-T 8 10 6 5 6 

17-T 16 14 11 9 4 

18-T 8 5 8 7 5 

23-T 19 9 9 10 7 

27-T 11 8 9 9 6 

28-T 16 11 10 6 4 

29-T 13 5 4 4 1 

25-Č, 26-Č 19 17 22 19 9 

22-RS 6 5 8 7 6 

UKUPNO VRTIĆ 210 152 150 138 90 

SVEUKUPNO 288 217 218 197 132 
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ZBIRNI PODACI O DOLASKU DJECE TIJEKOM LJETA, 2019. 

EVIDENCIJA PREMA LISTAMA  PRISUTNOSTI 

 

Prosječan broj prisutne djece u periodu od 17. 06. - 02. 08. 2019. u centralnom vrtiću Trnava 

 

Broj prisutne djece 17.-21.6. 24.-28.6. 1.-12.7. 15.-26.7. 29.7.-2.8. 

JASLICE  52 40 51 48 30 

VRTIĆ 132 43 110 70 60 

SVEUKUPNO 184 123 161 118 90 

 

Prosječan  broj prisutne djece u periodu od 06. - 30.08. 2019. u područnom vrtiću Čulinec 

 

Broj prisutne djece 6.-14.8. 19.-30.8. 

JASLICE  20 22 

VRTIĆ 29 34 

SVEUKUPNO 49 56 

 

Komparacijom  podataka iz tabele 1. 2. i 3.   zaključujemo kako se  i ove pedagoške godine 

broj prisutne djece tijekom ljeta znatno   razlikuje od broja koji su roditelji u anketi istaknuli: 

- prema podatcima iz anketnih uptinika za roditelje gotovo 44% djece početkom srpnja trebalo  

  je boraviti u vrtiću, a krajem kolovoza 25% 

-  evidencijske liste prisustva djece ukazuju na 32% prisutnosti početkom srpnja i 11 % 

krajem kolovoza. 

Navedeni podatci  pokazatelj su kako  dio roditelja bilježi u anketu da će dijete dolaziti zbog 

toga što nisu sigurni kada će koristiti svoj godišnji odmor,  a dio roditelja još nije u dovoljnoj 

mjeri senzibiliziran koliko je za dijete važno da s roditeljima provodi što više vremena.  

 

Suradnja s roditeljima 

Suradnja s roditeljima u pravilu je bila kroz individualne oblike i najčešće 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 povezani s reakcijama djeteta u 

raznovrsnim situacijama te dogovor o tome kako djetetu pružiti primjerenu podršku u 

situacijama koje su za njega nove. Također je s nekoliko roditelja čija djeca su gotovo cijelo 

ljeto boravila u vrtiću obavljen razgovor kroz koji smo razmjenjivali informacije o razlozima i 

kako to  na primjeren način djetetu objasniti. Članice stručnog tima su prema svojoj procjeni s 

pojedinim roditeljima individualni razgovor usmjeravale prema osvještavanju stavova o 

boravku djeteta u vrtiću tijekom ljeta i važnosti korištenja godišnjeg odmora za zajedničko 

obiteljsko druženje. 
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ZAKLJUČAK : Na temelju korištenih podataka praćenja i vrednovanja realizacije Ljetnog 

plana rada u pedagoškoj godini 2018./2019. držimo da je Ljetni plan i program rada u većini 

ostvaren. Na realizaciju nekih sadržaja i aktivnosti bitno su utjecali vremenski uvjeti u 

pojedinim periodima rada ljeti. U fokusu interesa djece najčešće su bile igre vodom, 

istraživanje raznovrsnih likovnih tehnika, glazbeno i plesno izražavanje, male scenske 

improvizacije  i aktivnosti s kretanjem, posebice momčadski sportovi kao što je nogomet.   
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