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1.1. USTROJSTVO RADA 
 

Pedagoška godina 2014./2015. počela je 1.9.2014. godine, a završila 

31.8.2015. godine. Tijekom pedagoške godine djelatnost Dječjeg vrtića 
obuhvaćala je odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi. 

 

ORGANIZACIJA PROGRAMA 
 

REDOVNI PROGRAM 
 
 U ovoj pedagoškoj godini provodio se redoviti 10-satni program njege, 
odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece 
rane i predškolske dobi u trajanju od 6 do 16 sati, što je i radno vrijeme 

ustanove. 
 Program predškole u Dječjem vrtiću "Pčelica" Molve provodio se za 
djecu u godini prije polaska u školu, a koja su bila obuhvaćena redovnim 

10-satnim programom. Program predškole provodio se u jutarnjim satima, 
svakodnevno od 9,00 do 10,30 h, ukupno 250 sati godišnje. 

  
POSEBNI PROGRAMI 

 
Tijekom pedagoške godine u starijoj grupi provodio se kraći Program 

engleskog jezika, dva puta tjedno, po jedan sat – ukupno 60 sati godišnje. U 
kraći Program engleskog jezika bilo je uključeno 25-ero djece, a provodila ga 

je Škola stranih jezika "HELLO ELC" iz Koprivnice.  
Program engleskog jezika odvijao se u dvije grupe. Za djecu u godini 

prije polaska u osnovnu školu Program engleskog jezika financirala je 

Općina Molve.  
 Cijelu pedagošku godinu provodio se i Program vjerskog odgoja u 

sklopu redovnog programa, za 24-ero djece mlađe skupine, a provodila ga je 
odgajateljica Anđelka Kolar koja je završila Program Teološko-katehetskog 
doškolovanja. 

 Za provođenje Programa vjerskog odgoja imali smo pismenu 
suglasnost svih roditelja. 

 

ORGANIZACIJA ODGOJNIH SKUPINA 
 

U pedagoškoj godini 2014./2015. upisano je ukupno 5-ero nove djece, 

a u Vrtiću od prošle pedagoške godine ostalo je 60-ero djece. 
 U jasličkoj mješovitoj skupini bilo je smješteno 12-ero djece, u mlađoj 

mješovitoj skupini 24-ero i u starijoj mješovitoj skupini 29-ero djece.  

U Dječjem vrtiću bilo je smješteno ukupno 65-ero djece.  
 Odgojno-obrazovni rad u jaslicama provodile su: odgajateljica Sanja 

Škurdija i učiteljica razredne nastave Danijela Kolar. U mlađoj mješovitoj 
vrtićkoj skupini radile su odgajateljice: Jasmina Kolarić Šešet i Anđelka 
Kolar, a u starijoj mješovitoj vrtićkoj skupini odgajateljica Mira Molnar i 

odgajateljica-ravnateljica Mirjana Tomec. Odgajateljica Mirjana Tomec radila 
je u skupini s djecom do 31. prosinca 2014., a od 1. siječnja 2015. obavljala 

je poslove ravnateljice u punom radnom vremenu. Umjesto ravnateljice u 
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starijoj je skupini radila novozaposlena odgajateljica Ana Popec u punom 

radnom vremenu od 1. veljače 2015. Tada su zaposlene i stručna suradnica-
pedagoginja Sabina Gadanec – 4 sata po odgojnoj skupini (=12 sati tjedno) te 

zdravstvena voditeljica Mirjana Sefer – 2 sata po odgojnoj skupini (=6 sati 
tjedno). 
 U srpnju se broj djece smanjio te je rad organiziran u jednoj mješovitoj 

skupini s ukupno 11-ero djece.  
Za pedagošku godinu 2015./2016. prijavljeno je ukupno 15-ero nove 

djece: 8-ero djece za jaslice, 5-ero djece za mlađu mješovitu vrtićku skupinu 

i dva djeteta za stariju mješovitu vrtićku skupinu. Sva novoprijavljena djeca 
upisana su u Vrtić i nema djece na listi čekanja. 

U Dječjem vrtiću od prošle pedagoške godine ostaje smješteno 44-ero 
djece, tako da ćemo pedagoške godine 2015./2016. imati smješteno ukupno 
59-ero dijete. 

 

ORGANIZACIJA RADNOG VREMENA 
 

TJEDNA STRUKTURA RADNOG VREMENA ZA ODGOJNE RADNIKE 
 
 Tjedna obveza odgajatelja je 40 sati i to: 

- neposredni rad – 27,5 sati 

- ostali poslovi – 12,5 sati: 

 pripremanje, planiranje, valorizacija - 8 sati  

 suradnja s roditeljima - 1,5 sati 

 stručno usavršavanje - 1,5 sati 

 ostali poslovi (izrada dekoracija, svečanosti i dr.) - 1,5 sati 

            Ukupno - 40 sati 

 

RADNO VRIJEME ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA 
 

Radno vrijeme odgojno-obrazovnih radnika je u prijepodnevoj smjeni 
od 6,30 do 13,30 sati (5,5 h – neposredni rad, 1,5 h – ostali poslovi, 1 h – 
ostali poslovi izvan ustanove), a u poslijepodnevnoj smjeni od 10,30 do 16,00 

sati (5,5 h – neposredni rad, 2,5 h – ostali poslovi). Odgajatelji se tjedno 
izmjenjuju u smjenama. U prijepodnevnoj smjeni jedan odgajatelj dežuran je 

od 6 sati i tada mu je radno vrijeme od 6,00 do 13,00 sati (5,5 h – 
neposredni rad, 1,5 h – ostali poslovi, 1 h – ostali poslovi izvan ustanove). 
Odgajatelji u jutarnjoj smjeni izmjenjuju se u dežurstvu. 

Tjedna obveza stručne suradnice-pedagoginje je 12 sati, a zdravstvene 
voditeljice 6 sati. 

Tjedna obveza ravnateljice je 40 sati. Radno vrijeme ravnateljice je od 

7,30 do 15,30 h. 
  

 

RADNO VRIJEME OSTALIH RADNIKA DJEČJEG VRTIĆA 
 
Tjedna obveza ostalih radnika je 40 sati, a dnevno radno vrijeme 

kuharice je od 6,30 do 14,30 sati, spremačice od 6,00 do 7,00 i od 12,00 do 
19,00 sati.  
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 Pravne i financijsko-računovodstvene poslove za Vrtić osigurava 

osnivač.  

 

1.2. MATERIJALNI UVJETI 
 
Tijekom pedagoške godine redovito je osiguravan potrošni materijal 

(razne vrste papira, ljepila) za rad s djecom kao i higijenski potrošni materijal 
i sredstva za čišćenje i dezinfekciju. Likovni materijal za rad s djecom na 

početku i tijekom pedagoške godine donosili su roditelji, a također su i 
nabavljali radne listove samo za predškolsku djecu. 

Krajem prošle pedagoške godine okrećene su sobe dnevnog boravka i 

kuhinja te su nabavljeni tepisi za sve odgojne skupine. 
Tijekom pedagoške godine nabavljan je didaktički materijal potreban 

za provođenje programa predškole za djecu koja su integrirana u starijoj 

skupini, a koji je sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.  
 

Dječji vrtić "Pčelica" Molve financira se iz Proračuna Općine Molve i 
participacijom roditelja.  

  
1.3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 

 
 Tijekom cijele pedagoške godine vodila se briga o: 

-    zdravstvenoj zaštiti djece 
-    održavanju higijene prostora i ljudi i nadzoru nad higijenskim 

stanjem 
-    prehrani djece  
-    aktivnostima i sadržajima u radu s djecom 

 
Organizacijom odgojno-obrazovnog rada i njege te u svakodnevnim 

aktivnostima i boravku djece u predškolskoj ustanovi, djelovalo se na 

zadovoljavanju dječjih prava i potreba kao doprinos u očuvanju i 
unapređenju njihova zdravlja i  sigurnosti kroz sljedeća područja: 

1. Rad na njezi i skrbi za tjelesni rast i razvoj djece 
2. Rad na praćenju i unapređenju prehrane 
3. Rad na osiguranju i unapređenju higijenskih navika 

4. Suradnja s roditeljima, odgajateljima, ustanovama i službama 
potrebnim u realizaciji ciljeva                   

 

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE 

 
Zdravstveni odgoj provodi se kroz jačanje kulturno-higijenskih navika,  

razvijanje i njegovanje pravilne higijene ruku, tijela, zubi, prostora u kojima 
boravimo, okoliša, boravka na svježem zraku, tjelesnih aktivnosti, pravilnom 
prehranom  te  praćenjem rasta i razvoja djece. 

U pedagoškoj godini 2014./2015. obavljene su brojne zadaće koje su 
imale za cilj unapređenje i očuvanje zdravlja djece kao i osiguravanje 

povoljnih i sigurnih uvjeta razvoja djece. Zdravstveni kartoni djece uredno su 
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vođeni i popraćeni liječničkom dokumentacijom kojom je utvrđena redovita 

procijepljenost djece prema obaveznom kalendaru cijepljenja kao što su 
obavljeni i sistematski zdravstveni pregledi djece prije upisa u  dječji vrtić. 

Također, nakon izostanka djeteta zbog bolesti, u većini slučajeva, 
dostavljane su liječničke ispričnice s naznačenim dijagnozama, a analizom 
istih utvrđeno je da su djeca u većini slučajeva obolijevala od respiratornih 

infekcija te crijevnih parazitnih bolesti. U skladu s time, roditelji su 
educirani od strane odgajateljica i zdravstvene voditeljice o pravilima  
postupanja Vrtića u slučaju bolesti djeteta kao i o mogućnosti primjene 

lijekova od strane odgajateljica  i zdravstvene voditeljice u slučajevima koji 
zahtijevaju hitno zbrinjavanje djeteta, a popraćena su medicinskom 

dokumentacijom s jasno naznačenom dijagnozom, nazivom lijeka, dozom i 
načinom primjene. Većina roditelja pozitivno je pristupila zahtjevu Vrtića da 
se djeca koja imaju povišenu temperaturu,  jaki kašalj,  proljev,  povraćanje, 

konjuktivitis ili su na antibiotskoj terapiji ne dovode u odgojne skupine u 
tom periodu s ciljem prevencije bolesti i zaštite zdrave djece. 

Za provođenje efikasne zdravstvene zaštite djece u Vrtiću, vodi se 
posebna evidencija "Evidencija o zdravstvenom odgoju" koju je propisao 
Ministar zdravstva uz suglasnost Ministra prosvjete i športa. 

 Zdravstveni odgoj u skupinama provodi se na različite načine od 
usvajanja kulturno–higijenskih navika, informiranja djeteta o vlastitom 
zdravlju i zdravlju drugih do usvajanja zdravog načina življenja. 

Tijekom cijele pedagoške godine nastojali  smo djelovati na usvajanju 
zdravih životnih navika djece kroz razne aktivnosti, na razvoju empatije 

prema bolesnim osobama i osobama s posebnim potrebama kao i na 
poticanju ekološke svijesti.  
 Zdravstveni odgoj zaposlenika u Vrtiću provodi se putem prezentiranih 

tema na odgajateljskom vijeću, sadržajno vezanih uz zdravlje djece i odraslih.  
U skladu s time održano je i stručno predavanje u suradnji sa  

Županijskim zavodom za hitnu medicinsku pomoć Koprivničko–križevačke 
županije na kojemu su, uz djelatnike Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve, 
prisustovali i djelatnici Dječjeg vrtića "Vrapćić" Drnje. Gost predavač bio je 

ravnatelj Zavoda, doktor medicine Mato Devčić. Tema predavanja bila je 
"Hitni postupci kod djece vrtićke dobi". Odgajatelji su osim predavanja 
sudjelovali i u praktičnom dijelu gdje su na lutki imali priliku vježbati 

reanimaciju, imobilizaciju, zaustavljanje krvarenja i druge postupke koji 
zahtijevaju hitno zbrinjavanje. 

 

 
ODRŽAVANJE HIGIJENE I NADZOR NAD HIGIJENSKIM STANJEM 

 
 U prostorijama Vrtića svakodnevno je održavana čistoća Vrtića, 
provjetravanje prostorija, vršena je svakodnevna dezinfekcija prostora u 
kojem borave djeca i sanitarnog čvora. Redovito su održavani i vanjski 

prostori Vrtića. Prostorije Vrtića zimi su dobro zagrijavane, a redovito se vrše 
prozračivanja prostora u kojima borave djeca.    

Tijekom cijele pedagoške godine osigurana je dovoljna količina 

sredstava za higijenu djece. Posteljno rublje u jaslicama i spavaonici za 
mlađu skupinu redovito se mijenja i pere.  
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 U Vrtiću se upotrebljava voda iz javnog vodovoda koja je zdravstveno 

ispravna, a ispitivanje kakvoće vode provodi Zavod za javno zdravstvo. 
 U Vrtiću se vodi i "Evidencija o higijensko–epidemiološkom nadzoru" te 

je inspektor javnog zdravstva tijekom pedagoške godine izvršio pregled vode, 
pregled radnih površina u kuhinji, uzimao briseve posuđa i uzoraka hrane. 
Zatečeno stanje bilo je zadovoljavajuće, a rezultati ispitivanja hrane bili su 

zdravstveno ispravni. 
 Redoviti inspekcijski nadzor nad čistoćom Vrtića obavlja sanitarni 
inspektor koji sačinjava zapisnik o zatečenom stanju. Nalazi po 

inspekcijskom pregledu uvijek su uredni. Vrtić vodi i "Evidenciju o 
sanitarnom nadzoru". 

Sanitarno-higijensko održavanje prostora te sistematski pregledi 
zaposlenih bili su uredni i redoviti. Sanitetski i medicinski materijal redovito 
se nabavlja i puni u ormariće za prvu pomoć. Uvedena su profesionalna 

sredstva za čišćenje i dezinfekciju te je provedena edukacija osoblja od 
strane zdravstvene voditeljice o načinu djelovanja, primjeni i doziranju 

sredstava. Detaljno je izrađen dnevni, tjedni, mjesečni i godišnji plan 
higijenskog čišćenja, pranja i dezinfekcije prostora, pribora i opreme prema 
načelima HACCP sustava te je izvješen raspored svakodnevog održavanja u 

prostorijama Vrtića. Timski pristup svih djelatnika od velikog je značaja u 
realizaciji plana čišćenja. 

Deratizacija i dezinsekcija provedena je dva puta u ovoj pedagoškoj 

godini.  
 

  

PREHRANA DJECE 

 
 Svi djelatnici Vrtića obavili su redovite preglede koji se obavljaju 
jednom godišnje za odgojno-obrazovne djelatnike i spremačicu, a za 

kuharicu svakih šest mjeseci. 
 Redovito se provodio nadzor nad namirnicama i predmetima opće 

uporabe koji se koriste u prehrani djece od strane nadležnih službi 
(higijensko-epidemiološki nadzor i sanitarni nadzor) te su osigurana 
potrebna profesionalna sredstva za održavanje higijenskog minimuma. U 

Dječji vrtić unosi se samo industrijski pripremljena i pakirana hrana i 
namirnice, a za djecu su osigurana četiri obroka dnevno (doručak, užina, 
ručak, užina).  

Primjenom normativa zdrave prehrane za djecu planirana je i 
realizirana prehrana tijekom cijele pedagoške godine.   

Jelovnici se planiraju u skladu s godišnjim dobima i dobi djece te u 
skladu sa zadanim standardima i normativima Ministarstva zdravlja. Obroci 
su raznovrsni, kvalitativno i kvantitativno zadovoljavajući. Poticala se 

raznovrsnost namirnica u ishrani i pripremi hrane. Roditeljima su na 
raspolaganju primjeri tjednih jelovnika Dječjeg vrtića na internetskim  

stranicama Vrtića kao i na oglasnoj ploči u Vrtiću. Jelovnike sastavlja 
zdravstvena voditeljica i kuharica uz nadzor ravnateljice, a kuharica ih 
korigira i prilagođava mogućnostima i vremenu potrebnom joj za obradu i 

pripremu hrane. Kontinuirano se radi na unapređenju kvalitetne prehrane 
djece, konzumaciji obroka i razvoju kulture prema hrani i zbrinjavanju 
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njenih ostataka. Cilj nam je da timskim pristupom te u suradnji s roditeljima 

potičemo usvajanje zdravih prehrambenih navika što uvelike utječe na 
pravilan rast i razvoj, mentalne, kognitivne i  imunološke funkcije važne kroz 

cijeli život. 

 
 

AKTIVNOSTI I SADRŽAJI U RADU S DJECOM 

 
Vodila se briga o dnevnom ritmu djeteta, a to znači da je bio osiguran 

popodnevni odmor za onu djecu koja su imala potrebu za snom. Djeca su 

spavala u jaslicama i mlađoj mješovitoj vrtićkoj skupini, a djeca iz starije 
mješovite vrtićke skupine nisu imala potrebu za popodnevnim odmorom.   

 Tijekom pedagoške godine djeca su imala osiguran svakodnevni 
boravak na zraku (organizirane i neorganizirane aktivnosti). Odlazilo se u 
šetnje, prirodu i na izlete. Kroz rad i aktivnosti nastojali smo djecu što više 

osamostaljivati u usvajanju kulturno-higijenskih navika, uzimanju obroka, 
te korištenju sanitarnog čvora. Na kraju pedagoške godine vidio se pomak u 

vezi s usvajanjem ovih navika, osobito u jaslicama i mlađoj mješovitoj 
skupini. 

Putem prigodnih slikovnica, priča i recitacija djeci je skretana 

pozornost na opasnost od nastanka ozljeda i drugih situacija koje ugrožavaju 
njihovo zdravlje i zdravlje drugih. 

U sve tri odgojne skupine tijekom pedagoške godine odgajateljice i 

zdravstvena voditeljica izvršile su dva antropometrijska mjerenja djece 
(visina i težina) kako bi imale uvid u njihov fizički razvoj i napredak. 

Antropometrijskim mjerenjima djece nisu zabilježena značajnija odstupanja 
koja bi utjecala na pravilan rast i razvoj djeteta. 
 Od ostale zdravstvene dokumentacije u Vrtiću još vodimo i "Evidenciju 

ozljeda" i "Evidenciju epidemioloških indikacija". 
Zajedno s djecom, kroz igru, slikovnice i razgovor obilježili smo 

Svjetski dan bolesnika. Međunarodni dan hitne pomoći djeca su provela s 
djelatnicima Zavoda hitne medicinske pomoći naše Županije koji su nas s 
vozilom Hitne pomoći posjetili u Vrtiću te su djeca kroz igru, razgovor i razna 

pitanja imala priliku saznati o radu zdravstvenih djelatnika kao i o raznim 
situacijama koje mogu ugroziti zdravlje i život kao i o načinu  zbrinjavanja i 
pružanja prve pomoći.  

Također, obilježili smo i Dan planeta Zemlje posjetom reciklažnom 
dvorištu "Poler" kojim smo djeci nastojali ukazati na važnost pravilnog 

zbrinjavanja otpada s ciljem očuvanja okoliša.  
 

 

1.4. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD 
 

Cjelokupni odgojno–obrazovni rad provodio se sukladno s 

Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece te 
Koncepcijom razvoja predškolskog odgoja. U planiranju odgojno–obrazovnog 
rada vodila se briga o specifičnostima odgojne skupine te psihofizičkim 

mogućnostima i potrebama djece. 
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 Pedagoška dokumentacija vodila se prema Pravilniku o vođenju 

pedagoške dokumentacije. 
 U planiranju i provođenju svoga rada, osim Godišnjeg plana rada 

Vrtića, odgajateljice su se koristile tromjesečnim i tjednim planovima i 
valorizacijama rada te su svakodnevno planirale sadržaje i poticaje ponuđene 
djeci i bilježile zapažanja o njihovim reakcijama kako bi svakodnevno pratile 

u kolikom intenzitetu i na koji način potiču razvoj svakog pojedinog djeteta.  
 Planirajući odgojno-obrazovni rad, odgajateljice su imale u vidu: 

-    razvojne karakteristike djeteta rane i predškolske dobi 

- razvojne zadatke 
- specifičnosti odgojne skupine 

- sredinu u kojoj djete živi  
- fleksibilnu organizaciju prostora i vremena 
 

Svaka je skupina imala jedan glavni projekt koji se protezao tijekom 
cijele pedagoške godine. 

 
Osnovna zadaća koja se provodila tijekom cijele pedagoške godine u 

jaslicama bila je: stjecanje spoznaja o vlastitom tijelu, pojedinim dijelovima 

tijela i njihovim funkcijama s naglaskom na senzomotorička iskustva. 
Ta je zadaća realizirana kroz projekt "To sam ja, ne postoje ista dva". 

Projekt je bio planiran na temelju interesa djece koja su pokazivala 

zanimanje za imenovanje i upoznavanje određenih dijelova tijela, kao i želje 
da sve više toga naprave sami kroz igru i interakciju s odgajateljem. Cilj nam 

je bio omogućiti djeci širenje spoznaja o tijelu putem doživljaja samoga sebe, 
uočavanje međusobnih fizičkih različitosti, upoznavanje i imenovanje 
osnovnih dijelova tijela i njihovih funkcija te osjetila. Nastojale smo da djeca, 

uz različite poticaje i aktivnosti, vlastitim iskustvom dolaze do novih 
spoznaja. 

Pripremile smo poticajni prostor koji smo obogaćivale raznim 
prirodnim i neoblikovanim materijalima pružajući djeci dovoljno poticaja za 
istraživanje te ostvarivanje ciljeva i zadaća. Prostor smo tijekom pedagoške 

godine, ovisno o dječjim interesima nadopunjavale i mijenjale. Bogata 
materijalna sredina i istraživačko-stvaralačke aktivnosti omogućile su da 
djeca uče kroz igru. 

Budući da djeca jasličke dobi uče istražujući, nastojale smopotaknuti 
njihovo učenje dopustivši im da vode igru i pomažući im da prošire i prodube 

ono što rade. 
Neke od provedenih aktivnosti bile su: 
- izrada otisaka dlanova na papiru 

- upoznavanje različitih dijelova tijela putem plakata, fotografija, 
slikovnica, dječjih enciklopedija 

- igre pred ogledalom 

- puzzle, umetaljke, slagalice s dijelovima tijela 
- iscrtavanje obrisa djeteta na velikom papiru 

- igra osluškivanja zvukova – kakve zvukove proizvode dijelovi tijela 
(pljeskanje rukama, lupanje nogama, pucketanje prstima…) 

- glazbene igre uz pokret (Kad si sretan, Hoki-poki) 
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Zaključak:  

Ovako osmišljene aktivnosti pomogle su djeci shvatiti vlastito tjelesno 
"ja", uočavati i prihvaćati međusobne razlike, spoznavati vlastite tjelesne 

mogućnosti i kroz doživljaj uspjeha graditi samopouzdanje. Učenjem i 
spoznavanjem u socijalnoj interakciji s vršnjacima djeca su jačala svoje 
socijalne komponente uz ostvarivanje prava na različitost i očuvanje vlastite 

osobnosti i identiteta. 
Ciljevi i zadatci postavljeni početkom pedagoške godine u potpunosti su 
realizirani. Reakcije djece na aktivnosti bile su pozitivne i uvelike su 

pridonijele boljem ozračju u skupini    
 

 

 

Dob djece i njihove razvojne karakteristike bitno su utjecale na sam 

tijek i realizaciju projekta. Projekt se provodio u mlađoj mješovitoj skupini, 
a cilj projekta bio je poticanje i razvijanje socijalnih, emocionalnih i 
kognitivnih vještina i ponašanja koja su djeci potrebna za snalaženje u 

svakodnevnim situacijama. 
Na početku pedagoške godine uvidjele smo da neka djeca slabije 

komuniciraju, nesigurna su i povučena u sebe te teško iskazuju svoje 
osjećaje i mišljenja. Također, u skupini imamo i nekoliko djece koja ne 
poštivaju pravila, nasilno rješavaju sukobe, ne uvažavaju drugu djecu kao 

partnere u igri i ne izvršavaju određene zadatke. 
Rad na projektu započele smo tako da smo strukturirale i osmislile 

prostor u kojemu će djeca boraviti da bude zanimljiv, poticajan i bogat 

materijalima jer različit izbor materijala i aktivnosti potiče osjećaj zajedništva 
i pripadnost skupini. Razgovarale smo o tome kako se djeca osjećaju u 

pojedinim situacijama i što bismo pri tome mogle učiniti.  
Listali smo i čitali slikovnice te razgovarali o osjećajima koji nas prate, 

plaše i uznemiruju. Kroz razgovor: Vidim da si ljut. Što te brine?, Što stvarno 

trebaš ili želiš?, Čega se bojiš? nastojale smo da dijete dođe u dodir sa svojim 
osjećajima, da osvijesti svoju potrebu i unutarnje stanje te odabere 
prihvatljiv način izražavanja u emocionalnim situacijama. 

Izrađivali smo plakate "Kako se danas osjećam", plakate s pravilima 
ponašanja u skupini, igrali smo društvene igre u kojima netko pobjeđuje, a 

netko gubi (Čovječe, ne ljuti se). Razvijajući natjecateljski duh kod djece 
učile smo ih kako podnijeti poraz, a radovati se pobjedi. 

Uzimali smo otiske svojih dlanova i prsti te smo razgovarali kako su 

naši dlanovi različiti i kako smo svi mi različiti. Poticale smo djecu na 
međusobno uvažavanje i prihvaćanje. Kroz poštivanje različitosti učile smo 

ih toleranciji.  
Ostvarile smo lijepu suradnju, posjet i druženje s djecom iz Udruge 

Mali princ iz Đurđevca te smo sudjelovali u projektu Škole za Afriku. Kroz 

projekt djeca su upoznata s emocijama i načinom na koji se mogu izraziti i 
ponašati se u skladu s njima razvijajući socijalnu vezu s drugom djecom. 

U različitim aktivnostima djecu smo poticale na samostalnost 

(samostalno odijevanje i skidanje odjeće, obuvanje i izuvanje cipela, 
samostalnost kod obavljanja osobne higijene, kod jela, pomoć starije djece 
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mlađoj). Na taj smo način omogućavale djeci doživljaj uspjeha, stjecanje 

sigurnosti u sebe i osjećaj ponosa jer su sama nešto učinila. 
Omogućavale smo djeci da uče na svojim pogreškama, hrabrile ih i 

tako osvješćivale proces njihova učenja i postizanje postavljenih ciljeva. 
Raznim komunikacijskim igrama razvijali smo međusobnu suradnju, 

toleranciju, razumijevanje potreba i želja drugih. 

Uvježbavale smo s djecom osnove dobre komunikacije: pričekaj, 
podijeli igračke, pomozi prijatelju; prenošenje pozitivnih misli i međusobno 
povjerenje.  

 
Zaključak: 

Rad na projektu kroz igru i planirane sadržaje pomogao je djeci da 
poštuju dogovorena pravila skupine, smanjenju agresivnosti, povećanju 
nenasilnog rješavanja sukoba, jačanju samopouzdanja, jačanju pripadnosti 

skupini/obitelji, uvažavanju partnera u igri, razvijanju pozitivne slike o sebi. 
U slobodi izražavanja mišljenja vidljiv je pomak u jasnom izražavanju i 

mišljenju djece vezano uz zadovoljavanje njihovih potreba. 
 

 
 

Bitna zadaća u starijoj odgojnoj skupini tijekom ove pedagoške 
godine bila je njegovanje ljubavi i ponosa prema kraju u kojem djeca žive, 
njegovanje prošlosti i posebnosti materijalnog i duhovnog blaga našeg 

mjesta. Zadatci i ciljevi ostvareni su u projektu „Bakina škrinja“. 
Iz promišljanja i strukturiranja poticajnog okruženja i materijala za 

dječje aktivnosti proizašla je tema projekta. Kroz ovaj projekt promicale smo 
provođenje cjelovitog odgojno-obrazovnog procesa utemeljenog na 
vrijednostima koje su iz perspektive povijesti, kulture, suvremenih 

događanja i projekcije budućnosti težile unapređivanju intelektualnog, 
društvenog, moralnog i duhovnog razvoja djece putem znanja, humanizma i 

tolerancije, identiteta, odgovornosti, autonomije i kreativnosti. 
Potaknute bogatstvom kulturne baštine našeg mjesta, ali i šire, 

nastojale smo kod djece buditi osjećaj za vrijednosti kulturnog okruženja, 

ljubav i pripadnost mjestu u kojem živimo, ljepotu i duh narodnih običaja i 
igara te vrijednosti prošlosti koja se na drugačiji način izražava u 
sadašnjosti. 

Do ostvarivanja zadaća i ciljeva ovog projekta dolazile smo 
raznovrsnim igrama i aktivnostima. Prostorno-materijalni kontekst 

obogaćivale smo novim predmetima, rukotvorinama, nošnjama, glazbalima i 
igračkama, a djeca su ih neprestano istraživala i igrala se. Stvarale smo 
situacije u kojima su djeca imala priliku na različite načine učiti o kulturi i 

baštini kroz medije, izlete, susrete i posjete s pojedincima koji njeguju 
tradiciju. 

Već na samom početku pedagoške godine odlazimo u šetnje mjestom 

te se upoznajemo sa specifičnostima arhitekture, sakralnim objektima, 
galerijom i ustanovama, ali i životom i radom ljudi. Tijekom izleta u 

Đurđevcu posjetili smo Stari grad, razgledavali ga te prepričavali „Legendu o 
Picokima“. Obilje jesenjih plodova motiviralo nas je na oživljavanje 
nekadašnjih običaja branja graha i kukuruza. Događaje smo pokušali 
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rekonstruirati kroz istraživanje i iskaze naših roditelja, ali i kroz igru sa 

stvarnim materijalom: branje, ljuštenje i krunjenje graha i kukuruza. Za 
Dane kruha i domovinske zahvalnosti za plodove Zemlje odgajateljice su  

prikupile starinske predmete koje su koristile naše bake te tako oformile 
etno kutak koji je djeci bio zanimljiv i poticajan za daljnje istraživanje i 
učenje. Mame naše djece ispekle su kruh od različitih vrsta brašna, a bake 

su u Vrtiću zajedno s djecom pekle nekadašnje „prkače“. Mnoštvo predmeta 
koje nas okružuje kod djece budi interes za naziv i upotrebu. Stoga nastaje 
naš „Mali kajkavski rječnik“. U ozračju ljubavi i obiteljske topline oživljavamo 

blagdanske običaje koji promiču tradicijske vrijednosti. U vrijeme Božića 
kitimo bor i postavljamo božićne jaslice te posjećujemo Crkvu Uznesenja 

Blažene Djevice Marije na nebo. Za naš najveći blagdan Uskrs posebno se 
pripremamo: bojimo i ukrašavamo jaja različitim tehnikama. Organiziramo 
radionicu pisanja pisanica voskom- specifična tehnika u našem mjestu, ali i 

izradu cvijeća od papira. U radionici sudjeluju mame, bake i molvarske žene 
koje svoje umijeće i tradiciju prenose na djecu naše skupine koja su u 

radionici. Poznati molvarski naivni umjetnik, djed jedne naše djevojčice iz 
skupine, oslikava jaja u slikarskoj tehnici akrilom. Zajedničke radove svih 
sudionika radionice izlažemo na izložbi „Pisanica od srca“ u Koprivnici i 

Molvama „Vuzem je došel“. U sklopovima igara i aktivnosti „Moja domovina“ 
djeca izrađuju licitarsko srce kao nacionalni simbol koji predstavlja 
autohtoni hrvatski suvenir. Kruna dječjeg istraživanja kulture baštine je 

svakako posjeta Etnografskom muzeju u Zagrebu i završna svečanost.  
Bogatstvo dječjeg okruženja poticalo je interes i radoznalost prema 

prošlosti i istraživanju novih spoznaja. Kroz sve naše aktivnosti poticale smo 
komunikacijske vještine na razini usmenog i pismenog izražavanja te 
razvijale svijest o sličnostima i razlikama u govoru, ali i njegovale 

kajkavštinu. Djecu smo poticale na narodne igre, običaje, pjesme i plesove, a 
ona su ih integrirala u svoje spontane igre. 

 
Zaključak: 

Kultura i umjetnost bitne su sastavnice odgoja i obrazovanja koje 

pridonose punom razvoju pojedinca. Kulturna baština svjedok je širine 
čovjekove duše i stoljećima obogaćuje čovjeka i oplemenjuje njegov život. Da 
bi dijete doživjelo ljepotu i bogatstvo kulture i umjetnosti potrebno mu ih je 

približiti, senzibilizirati ga za to, omogućiti mu da se na različite načine 
kreativno izražava u svoj svojoj originalnosti. Mišljenja smo da smo kod djece 

osvijestile potrebu očuvanja narodnog blaga - jer tako čuvamo i svoj vlastiti 
kulturni i nacionalni identitet. 
 

 

OBILJEŽAVANJE  VJERSKIH BLAGDANA I ZNAČAJNIJIH DATUMA 
  

10.9.2014.   - Hrvatski olimpijski dan 
16.10.2014. - Dan zahvalnosti za plodove zemlje (obilježavanje Dana kruha) 
24.10.2014. – jesenska svečanost 

31.10.2014. - Međunarodni dan štednje (posjet Slatinskoj banci) 
18.11.2014. - obilježavanje 23. godišnjice pada Vukovara (paljenje svijeća) 
20.11.2014. - edukacija djece od strane predstavnika HAK-a i djelatnika          
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                      Policijske postaje "Kako se ponašati u prometu" 

6.12.2014.  - blagdan Svetog Nikole  
12. mjesec 2014. - obilježavanje božićnih blagdana 

11.2.2015.  - Dan bolesnika 
14.2.2015.  - obilježavanje Valentinova 
17.2.2015.  - obilježavanje Fašnika 

18.3.2015.  – obilježavanje Uskrsa (radionica s roditeljima) 
28.3.2015.  – sudjelovanje u projektu Pisanica od srca 
                   - izložba pisanica u Društvenom domu Molve 

22.4.2015.  - Dan planeta Zemlje 
10.5.2015.  – Majčin dan 

14.5.2015.  - Međunarodni dan Hitne medicinske pomoći 
25.6.2015.  - Dan državnosti 
 

ORGANIZIRANI POSJETI I IZLETI TE PREDSTAVE KOJE SU DJECA GLEDALA 
 
- 14.10.2014.  – posjet pekari u Molvama 

- 12.11.2014.  – posjet knjižnici u Osnovnoj školi Molve 
- 14.11.2014.  – predstava u Domu kulture Molve (u suradnji s Osnovnom 

školom Molve) "Nevolje princeze lijepe" u izvedbi kazališta iz 

Bjelovara 
- 4.3.2015.     – predstava za predškolce u Vrtiću "Idemo u zoološki vrt" u 

izvedbi kazališta Šareni svijet iz Zagreba 

- 13.4.2015.   – posjet i radionica Udruge za osobe s invaliditetom Bolje sutra 
iz Koprivnice 

- 23.4.2015.   – posjet Osnovnoj školi Molve (obilježavanje Noći knjige) 
- 27.4.2015.   – prijem kod Župana Koprivničko-križevačke županije 

povodom proglašenja pobjednika u projektu Vuzmena košara 

- 20.5.2015.   – predstava u  Vrtiću "Priča o vodi" u izvedbi kazališta Mala 
scena iz Zagreba 

- 23.5.2015.   - sudjelovanje starije mješovite skupine na 14. Olimpijskom 
festivalu dječjih vrtića u Đurđevcu  

- 27.5.2015.   - cjelodnevni izlet starije mješovite skupine djece u Zagreb 

(posjet Etnografskom muzeju i Zoološkom vrtu) 
- 28.05.2014. - završna priredba djece koja su završila kraći Program  
                        engleskog jezika  

- 15.6.2015.   - završna priredba svih skupina djece u Domu kulture Molve 

 

 
 
1.5. NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 

 
Stručno usavršavanje djelatnika provodi se s ciljem unapređenja 

odgojno-obrazovnog rada. U našoj ustanovi realizirano je kao individualno, 

putem stručne literature, a s ciljem provođenja i uvođenja novina u praksu, 
zatim stručno usavršavanje u ustanovi (na odgajateljskim vijećima 

prezentirane su teme sa stručnih skupova) i stručno usavršavanje izvan 
naše ustanove. Stručna usavršavanja izvan ustanove organizirala je Agencija 
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za odgoj i obrazovanje i udruga OMEP. Odgojno-obrazovni djelatnici 

prisustvovali su stručnim skupovima prema svojim afinitetima. 
-  25.9.2014. "Važnost uključivanja djece rane i predškolske dobi u 

odgojno-obrazovni sustav" – skup ravnatelja i predstavnika lokalne 
samouprave u Varaždinu 
-  24.10.2014. "Kako igrom uspješno razvijati djetetov IQ", 1.dio (u 

Domoljubu u Koprivnici, u organizaciji Harfe d.o.o.) 
-  14. i 15.11.2014. "Kulturna baština u vjerskom odgoju" – 
Katehetska jesenska škola za odgajatelje u vjeri u predškolskim 

ustanovama u Zagrebu 
- 20.2.2015. "Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog 

ispita" (u DV Srednjaci, Zagreb, u organizaciji AZOO) 
- 25.2.2015. "Nadarena djeca" (Koprivnica) 
- 21.3.2015. "Prema partnerstvu s roditeljima" (Učiteljski fakultet, 

Zagreb, u organizaciji OMEP-a) 
- 26.3.2015. "Hitni postupci kod djece vrtićke dobi" (Društveni dom 

Molve, u organizaciji Dječjeg vrtića "Pčelica" i Dječjeg vrtića "Vrapčić") 
-  24.10.2014. "Kako igrom uspješno razvijati djetetov IQ", 2.dio (u 
Domoljubu u Koprivnici, u organizaciji Harfe d.o.o.) 

- 6.5.2015. "Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje" (AZOO, Zagreb)  
 

1.6. SURADNJA S RODITELJIMA 

 
Dobra i korisna suradnja Vrtića i roditelja važna je zbog istog cilja, a to 

je osiguranje dobrobiti za dijete. Za dobru suradnju s roditeljima 
upotrebljavali smo nekoliko oblika suradnje: 

- roditeljski sastanci (razne teme) 

- individualni razgovori odgajateljica s roditeljima (svakodnevno 
razmjenjivanje bitnih informacija vezanih uz dijete) 

- individualni razgovori stručne službe s roditeljima (razgovori o 

ponašanju djeteta u skupini, o pripremi djeteta za polazak u školu, o 
upisima u osnovnu školu, o zdravlju) 

- druženje roditelja i djece (jesenska svečanost, uskrsna radionica, 
završna priredba) 

- kutići za roditelje (razne informacije, obavijesti, pisani stručni 

materijal, dječji radovi, prijedlozi literature) 
- oglasna ploča Vrtića (informacije, jelovnici, stručni tekstovi, objave, 

obavijesti) 

- internetska stranica Vrtića (članci i fotografije o događajima u Vrtiću, 
obavijesti roditeljima, stručni članci, tekstovi stručne službe) 

- uključivanje roditelja u rad Vrtića (donošenje neoblikovanog 
materijala, sudjelovanje u akcijama, pomoć u organizaciji izleta i svečanosti, 
dječji rođendani) 
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1.7.  SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA 
 

Nastavlja se suradnja s društvenim čimbenicima koji sudjeluju u svim 
oblicima odgoja i obrazovanja, očuvanja zdravlja i života djece u vrtiću. 
Nastavljena je suradnja s Općinom Molve koja za Vrtić obavlja financijsko-

računovodstvene poslove te financijski prati rad Vrtića.  
Ostvarena je suradnja sa Zavodom za Hitnu medicinsku pomoć 

Koprivničko–križevačke županije, djelatnicima Dječjeg vrtića "Vrapčić", 

Domom zdravlja Molve, stomatološkom ambulantom te s izabranim 
pedijatrima koji zbrinjavaju djecu – polaznike vrtića "Pčelica" Molve s ciljem 

očuvanja i unapređenja zdravlja djece. 
Surađivalo se i sa Zavodom za javno zdravstvo i nadležnim 

inspekcijskim službama koje su redovito vodile kontrolu ispravnosti vode, 

namirnica za prehranu djece i čistoće svih površina u Vrtiću. Dobra 
suradnja ostvarena je s Agencijom za odgoj i obrazovanje iz Zagreba i 

udrugom OMEP koje su planirale i organizirale stručne skupove za 
odgajatelje i stručne suradnike. 

Jako dobra suradnja ostvaruje se s Osnovnom školom Molve u svrhu 

ispitivanja psihofizičke zrelosti djece za upis u prvi razred osnovne škole, po 
pitanju djece s govornim poteškoćama i u okviru organizacije raznih 
događanja (Noć knjige, maskembal itd.). Tijekom pedagoške godine 

2014./2015. ostvarena je suradnja s Udrugom za osobe s invaliditetom Bolje 
sutra iz Koprivnice i s Udrugom za osobe s mentalnom retardacijom Mali 

princ iz Đurđevca. Cilj tih suradnji bio je upoznati djecu s različitostima koje 
nas okružuju. Vezano uz razne projekte koji su se odvijali, Vrtić je surađivao 
s Turističkom zajednicom Grada Koprivnice (projekt Pisanica od srca), sa 

Zajednicom sportskih udruga grada Đurđevca (Dječja olimpijada). U sklopu 
akcije prikupljanja otpada koju smo organizirali povodom Dana planeta 

Zemlje Vrtić je surađivao s raznim tvrtkama koje se bave odvozom i otkupom 
otpada: Humana nova, Friš d.o.o., DM, Sirovina d.o.o. U ostvarivanju 
programa odgoja i obrazovanja surađivali smo s kazalištem Mala scena iz 

Zagreba i s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Molve.  
S ostalim čimbenicima (ustanove, dječji vrtići, Učiteljski fakultet, 

Državni inspektorat Varaždin) naša je ustanova surađivala prema 

potrebama, bilo po pitanju organizacije izleta, prakse, edukacije, projekata i 
sl. 

 
 
 

PODATCI O USTANOVI 
-   Dječji vrtić "Pčelica" Molve  - jedan objekt 

- Ostvaruje se 10–satni primarni program 
- Program vjerskog odgoja 
- Program engleskog jezika 

- Ukupan broj skupina – 3 
- Ukupan broj djece – 65: 

 jaslice 12  

 mlađa mješovita vrtićka  24    

 starija mješovita vrtićka 29  



 16 

 

 
STRUKTURA ODGOJNO OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA 
-   Ravnateljica – 1 
-   Ukupan broj odgojno-obrazovnih radnica – 8 

-   Stručna suradnica-pedagoginja – 1 
-   Zdravstvena voditeljica - 1 
- Odgajateljice – 6 
- Ukupan broj ostalih radnica – 2 

 
Izvješće o radu Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za pedagošku godinu 

2014./2015. razmatrano je i prihvaćeno na 17. sjednici Upravnog vijeća 
Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve održanoj 21. srpnja 2015. godine. 

 
 

 
KLASA: 601-02/15-01/2 
URBROJ: 2137-70-15-1                                                   

Molve, 21. srpnja 2015.                                                                                                                                        

                                                                                  
 
                                                                                  PREDSJEDNIK  
                                                                                   Ivan Molnar  
                                                                                   ____________   
                                                                                     
 
                                                                                     Ravnateljica  
                                                                                    Mirjana Tomec  

                                                              __________________                                                         
 


