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1. USTROJSTVO RADA 
 

Pedagoška godina 2015./2016. počela je 01.rujna 2015. godine, a završila 31.kolovoza 

2016. godine. U mjesecu kolovozu djelatnici i djeca koriste kolektivni godišnji odmor. 

Tijekom pedagoške godine djelatnost Dječjeg vrtića usklađena je s nacionalnim zahtjevima 

koji su sadržani u Nacionalnim kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.U 

Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u svom djelovanju polazili 

smo od vrijednosti, načela i ciljeva koji predstavljaju okosnicu oblikovanja odgojno-

obrazovnog procesa. 

Dječji vrtić razvio je svoj vlastiti put razvoja prema specifičnim uvjetima, kadrovskim 

i prostornim mogućnostima te društveno socijalnom kontekstu u kojem djeluje. 

 

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. 

Na temelju provedene ankete na zajedničkom roditeljskom sastanku u rujnu ukazala se 

potreba organiziranja dežurstva do 17,00sati. Na kraju pedagoške godine možemo utvrditi da 

roditelji ipak nisu koristili tu mogućnost već je eventualna  potreba dežurstva bila samo do 

16,30 sati što je koristio neredovito mali broj korisnika. 

 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. Program predškole uspješno je završilo dvadeset predškolaca koji su upisani u 

osnovnu školu. Troje djece odgođeno je od upisa u osnovnu školu, a jedno dijete je na zahtjev 

roditelja i odluke komisije  prijevremeno upisano  u prvi razred. 

  

POSEBNI PROGRAMI 

 

Tijekom pedagoške godine u starijoj grupi provodio se kraći Program ranog učenja 

engleskog jezika  djece vrtićke  dobi , dva puta tjedno,u trajanju po 45 minuta – ukupno 60 

sati godišnje. Program se provodio od 01. listopada 2015. do 03. lipnja 2016. U kraći Program 

engleskog jezika bilo je uključeno 12-ero djece, a provodila ga je Udruga  "Šareni svijet " iz 

Samobora pod vodstvom  diplomirane učiteljice razredne nastave s pojačanim programom iz 

nastavnog predmeta engleski jezik  Mirjane Kelemen. 

Cilj kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika je interkulturalno zainteresirano i 

otvoreno dijete koje će jednog dana postati interkulturalnim predstavnikom svoje zemlje u 

svijetu. Sadržaj programa temeljio se na djetetu bliskim temama, situacijama, oblikovan 

motoričkim, glazbenim i likovnim aktivnostima u kojima je dijete i njegove potrebe u središtu 

zbivanja. Program su financirali roditelji, Općina Molve financirala je radne bilježnice, a 

Dječji vrtić "Pčelica" Molve ustupio je prostor. 

Program engleskog jezika odvijao se u jednoj  grupi u sobi dnavnog boravka djece, 

ponedjeljkom i srijedom u terminu od 12,45 do 13,30 sati. Na završetku programa polaznici  

kraćeg programa engleskog jezika priredili su kratki program kojim  su prezentirali svoje 

sposobnosti i stečena znanja na zajedničkoj završnoj priredbi 10.lipnja 2016. 
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 Cijelu pedagošku godinu provodio se i Program vjerskog odgoja u sklopu redovnog 

programa, starije vrtićke skupine, ukupno 25 djece, a provodila ga je odgajateljica Anđelka 

Kolar koja je završila Program teološko-katehetskog doškolovanja za vjerski odgoj djece 

predškolske dobi. 

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

Godišnjim planom i programom rada za 2015./2016. godinu predviđali smo održavanje 

vjerskog odgoja u dvije odgojne skupine no nismo dobili suglasnost Ministarstva jer 

odgojiteljica Sanja Škurdija nije stekla kanonski mandat za poučavanje katoličkog vjerskog 

odgoja u javnim predškolskim  iako je završila program Teološko-katehetsko doškolovanja. 

 

 

 

ORGANIZACIJA ODGOJNIH SKUPINA I RADNIKA 

 

 

U pedagoškoj godini 2015./2016. upisano je ukupno 13-ero nove djece. 

 U jasličkoj mješovitoj skupini bilo je smješteno 12-ero djece, u mlađoj mješovitoj 

skupini 23-ero i u starijoj mješovitoj skupini 25-ero djece.  

U Dječjem vrtiću bilo je smješteno ukupno 60-ero djece.  

 Odgojno-obrazovni rad u jaslicama provodile su: odgajateljica Mira Molnar i 

nastavnik  razredne nastave Danijela Kolar. U mlađoj mješovitoj vrtićkoj skupini radile su 

odgajateljice: Mirjana Tomec i Ana Popec, a u starijoj mješovitoj vrtićkoj skupini 

odgajateljica Jasmina Kolarić Šešet i odgajateljica Anđelka Kolar. Ravnateljici Mirjani 

Tomec 01.09.2015. istekao je mandat ravnatelja te je na mjesto ravnatelja 02.09.2015. god. 

stupila nova ravnateljica Sanja Škurdija koja je do tada radila kao odgojiteljica. Sanja 

Škurdija  obavlja  poslove ravnateljice u punom radnom vremenu.  

Pedagošku godinu započeli smo i završili bez stručnog suradnika-pedagoga jer se na tri 

objave natječaja nitko nije prijavio.  

01. rujna 2015.god. sklopljen je ugovor o radu na određeno vrijeme sa zdravstvenom 

voditeljicom Mirjanom Sefer koja je radila 2 sata po odgojnoj skupini (6 sati tjedno). Do 

30.prosinca 2015.god. kada joj je uručen sporazumni raskid ugovora zbog viška 

prekovremenih sati u našem dječjem vrtiću, a na prijedlog i izreku prosvjetne inspektorice od 

22. prosinca 2015. godine. 19.siječnja 2016.ravnateljica i Gđa. Mirjana Sefer sklopile seu 

ugovor na nepuno određeno radno vrijeme od 60 dana bez natječaja radi potrebe obavljanja 

poslova koji ne trpe odgodu. 19. ožujka 2016. po natječaju sklopljen je ugovor o radu na 

određeno nepuno radno vrijeme do 12. kolovoza 2016.god. Radnica Mirjana Sefer je 

30.ožujka 2016. godine iz osobnih razloga potpisala sporazumni raskid ugovora. Od tada 

dječji vrtić je objavio dva natječaja za popunu tog radnog mjesta ,ali nije bilo zaintertesiranih 

kandidata tako da je dječji vrtić završio pedagošku godinu bez zdravstvene voditeljice. 

 U srpnju se broj djece smanjio te je rad organiziran u dvije mješovite  skupine s 

ukupno 17-ero djece.  

Za pedagošku godinu 2016./2017. prijavljeno je ukupno 10-ero nove djece. 4-ero  

djece upisano je u  jaslice, 2-ero djece za mlađu mješovitu vrtićku skupinu dok će ostala 

prijavljena djeca biti upisana kada  za to steknu uvjete  točnije kada navrše godinu dana 

života. Sva novoprijavljena djeca biti će upisana su u Vrtić tijekom nove pedagoške godine. 

U Dječjem vrtiću u novoj ped.god.  2016./2017. planiramo  imati smješteno ukupno 

53-je djece. Tako će u jasličkoj skupini biti 12-ero djece, mlađoj mješovitoj vrtićkoj 19-ero 

djece i u starijoj nmješovitoj vrtićkoj skupini 22 djece. Nove pedagoške godine što se tiče 

broja djece raspoređenih po skupini imati ćemo  u skladu s odredbom  Državnog pedagoškog 

standarda. 
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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 STRUKTURA RADNOG VREMENA  ODGOJNO-OBRAZOVNIH 

RADNIKA 

 

 

 Tjedna obveza odgajatelja je 40 sati i to: 

- neposredni rad – 27,5 sati 

- ostali poslovi – 12,5 sati  

 
 

  

Opis poslova  Broj sati tjedno 

1. Neposredni rad   27,5 

2. Ostali poslovi a) Planiranje 

- priprema,valorizacija, 

dokumentacija 

7 

 b) Suradnja s roditeljima 

-konzultacije 

-roditeljski sastanci 

- informacije 

1 

 c) Stručno usavršavanje 

- individualno (čitanje 

stručne literatura 

- interni aktivi 

-stručni aktivi 

 

1 

 d) Dnevni odmor 2,5 

 e) Ostale zadaće 

- uređenje prostora 

- nabavka did. materijala i 

sredstava za rad 

- svećanosti, izleti, posjete 

1 

 UKUPNO OSTALI 

POSLOVI 

UKUPNO TJEDNO 

ZADUŽENJE  

12,5 

 

 

40 
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RADNO VRIJEME RAVNATELJA 

 

Razrada tjedne satnice ravnatelja 

 

Redni broj OPIS POSLOVA SATI TJEDNO 

1. ustrojstvo rada 11,5 

2. materijalni uvjeti 6,5 

3. njega i skrb za tjelesni rast i razvoj djece 2 

4. permanentno usavršavanje 2,5 

5. suradnja s roditeljima 2 

6. suradnja s vanjskim ustanovama 2 

7. odgojno-obrazovni rad  6 

 

8. rad organa upravljanja 1 

9. godišnji plan ravnatelja 1 

10. razvojna djelatnost 2 

11. kraći programi 1 

12. pauza 2,5 

 UKUPNO 40 

        

  Tjedna obveza ravnateljice je 40 sati. Radno vrijeme ravnateljice je od 7,30 do 14,30 sati. 

Pravne i financijsko-računovodstvene poslove za Vrtić osigurava osnivač.  

  

                                                                                                                                           

 

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(dvosmjensko).  

 

 

 

2. MATERIJALNI UVJETI 
 

Tijekom pedagoške godine redovito je osiguravan potrošni materijal (razne vrste 

papira, ljepila, tempere) za rad s djecom. Veći dio likovnog materijala (vodene boje, 

olovke,gumice, ljepilo, škarice, kolaž papir, blok za crtanje, flomastere) donijeli su roditelji na 

početku pedagoške godine. Higijenski potrošni materijal kao što je pasta za zube, salvete, 

vlažne maramice, plastične čaše, papirnate maramice)  također donose roditelji po potrebi. 

Potkraj pedagoške godine uveli smo donošenje papirnatih ručnika za brisanje ruku kako bi 

smanjili izdatke za tu stavku. 

Roditelji predškolaca ove pedagoške godine nisu izdvajali sredstva za radne listove 

već su im odgojiteljice kopirale radne listiće kako bi roditelje oslobodili tih izdataka. 

Sredstva za čišćenje i dezinfekciju nabavljana su u ljekarni Štefanić (Asepsol), KTC-u,  

Slogi i trgovini P&G-ot (Tana i Apesin za dezinfekciju radnih površina, stolova i sanitarija). 

Početkom pedagoške godine nabavljena je radna odjeća za radnike vrtića. 

Određena sredstva izdvojila su se za osposobljavanje za rad na siguran način za nove 

radnike. 
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Obavljena su ispitivanja uređaja s povećanim opasnostima i ostala oruđa za rad, 

napravljena su ispitivanja gromobrana, električnih instalacija, nužne i panik rasvjete, 

niskonaponske električne instalacije za što su se izdvojila također dosta značajna sredstva. 

Napravljen je servis nadzornih kamera prema Ugovoru sa zaštitarskom službom 

Jurenec koji se radi svake godine. 

Napravljena je revizija HACCAP plana  u suradnji sa  Zavodom  za javno zdravstvo 

Koprivničko-križevačke županije, Služba za epidemiologiju, voditeljice edukacije Milene 

Čosić, dipl.sanit.ing. čijem su tečaju prisustvovale kuharica  Marica Ormanec, Mirjana Sefer 

još tadašnja zdravstvena voditeljica i Sanja Škurdija ravnateljica kako bi edukacijom usvojile 

osnovna znanja o praktičnoj primjeni načela dobre higijenske i proizvodne prakse, primjeni 

HACCAP načela i praktičnoj primjeni postupka samokontrole i načinu upravljanja 

opasnostima u vrtićkoj kuhinji. 

Kuharica ,Marica Ormanec, također je ove ped. god.( temeljem Pravilnika o načinu 

stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje 

rade u proizvodnji i prometu namirnica "Narodne novine"br.23/94) pohađala tečaj za stjecanje 

osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni po proširenom 

programu od 09.11.2015.do 13.11.2015.s ukupnim brojem sati 25 i dana 19.11.2015. pred 

ispitnom  komisijom Zavoda za javno zdravstvo koprivničko-križevače županije dokazala 

potrebno znanje za obavljanje poslova na poslovima i radnim zadacima kuhara. Ovaj način 

edukacije predviđen je svake četiri godine, a također iziskuje i materijalna sredstva. 

Donacijom hladnjače i sortirnice Fragaria d.o.o Katoličko Selišće u dva navrata  dobili 

smo 3.500t jabuka što nam je znatno smanjilo troškove za nabavu voća. 

Kupljen je printer u boji i osposobljena  su dva kompjutora za rad odgojiteljica u sobi 

za odgojitelje. 

Provedene su mjere deratizacije sukladno odredbama sanitarnog inspekcijskog 

nadzora sa službom Sanitacija d.o.o Koprivnica koji su u rujnu i ožujku proveli potrebne 

mjere deratizacije u dječjem vrtiću. Postavljen je Gardencol ljepio za glodavce i ratimor žitni 

mamac u označenim deratizacijskim kutijama sukladno tlocrtu rasporeda stalnih kontrolnih 

mjesta (podrumske i tavanske prostorije). 

Tijekom pedagoške godine sklopljeni su novi ugovori (Vindija Varaždin, KTC-

Đurđevac)  i izmjenjeni  su  ugovori s dobavljačima živežnih namirnica ( Sloga d.o.o, Kudelić 

d.o.o. ) koji su povoljniji u odnosu na prošlu godinu te smo na taj način pažljivo i racionalno 

trošili sredstva za tu stavku. 

Također je izmjenjen ugovor s T- comom prema kojem smo smanjili ukupna davanja 

za usluge. 

Krajem prošle pedagoške godine nabavljen je poštanski sandučić, spužvaste tepih 

staze za dječje sanitarije, posađena su ukrasna drveća i čempresi te je montirano 

navodnjavanje za čemprese. Uređeni su cvjetnjaci i posađeno cvijeće. 

Sanirana je drvena klackalica "Patkice", sjedalice na postojećim klackalicama ( 6 

komada) i pobojana drvena kućica za spremanje igračaka koje se koriste na vanjskom 

prostoru. 

Srušena su i uklonjena  suha i opasna drveća u dvorištu. 

U kolovozu za vrijeme kolektivnog godišnjeg odmora planiramo pokrečiti kuhinju. 

 

Ove  pedagoške godine u suradnji Koprivničko-križevače županije i Općine Molve 

realiziran je odgojno-obrazovni i edukativni projekt "Dajmo djeci korjene i krila" u sklopu 

kojeg smo dobili tradicijske drvene igračke koje se nalaze na reprezentativnoj listi kulturnih 

nematerijalnih dobara UNESCO-a. Sveukupni troškovi ostvarene vrijednosti projekta iznose 

19.561,00kn za jednu podjelu, od kojih Općina Molve sufinancira 2.500,00 kuna, a 

Koprivničko-križevačka županija također 2.500,00 kuna. 
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Do kraja pedagoške godine planirana se nabavka didaktičkog  materijala i slikovnica 

te stručne literature  potrebane  za provođenje programa predškole za djecu koja su integrirana 

u starijoj skupini, a koje  financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. ( 20,00 kuna 

mjesečno po djetetu predškolske dobi, u osam rata u našem slučaju 480,00 kuna mjesečno za 

prijavljenih 24 djece  što ukupno iznosi  3.840,00 kuna.) 

Polaznici vrtića su dvoje djece romske nacionalne manjine,a prema odluci MZOS  

odnosno vlade RH i Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013.do 

2020.godine MZOS sudjeluje u sufinanciranju roditeljskog udjela u cijeni predškolskog 

odgoja za djecu pripadnike romske nacionalne manjine.Temeljem navedenog ravnatljica je 

podnjela zahtjev MZOS Upravi za standard strategije i posebne programe kako bi korisnici 

ostvarili svoja prava. Međutim do kraja ped.god.2015./2016.MZOS još nije uplatilo nikakva 

sredstva prema svojoj odluci. 

Ove pedagoške godine ravnateljica je odradila potrebnu satnicu za vrijeme nenazočnih 

radnika u slučaju bolovanja ili godišnjeg odmora odgojno-obrazovnih radnika što je također 

doprinjelo  smanjenju  financijskih troškova vrtića. 

Ove pedagoške godine  održano je ukupno deset sjednica Upravnih vijeća te su za 

dnevnice članovima  osigurana određena financijska  sredstva.  

 

Djelatnost Dječjeg  vrtića  "Pčelica" Molve financira se iz Proračuna Općine Molve i 

participacijom roditelja.  

 

  

3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 
 

 Tijekom cijele pedagoške godine vodila se briga o: 

-    sigurnosno-preventivnoj i zdravstvenoj zaštiti djece 

-    održavanju sigurnosti i  higijene prostora i ljudi  

-    pravilnoj i primjerenoj  prehrani djece  

-    aktivnostima i sadržajima u radu s djecom na podizanju svijesti o očuvanju  

                 zdravlja i sigurnosti 

 

Organizacija odgojno-obrazovnog rada i njege u svakodnevnim aktivnostima i 

boravku djece u predškolskoj ustanovi temeljila se na Sigurnosno-zaštitnom i preventivnom 

programu, djelujući  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 primjenu I osvještavanje  kulturno-higijenskih 

navika,  razvijanje navike  pravilne higijene ruku, tijela, zubi, prostora u kojima boravimo, 

okoliša, boravka na svježem zraku, tjelesnih aktivnosti, pravilnom prehranom  te  praćenjem 

rasta i razvoja djece. 
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U pedagoškoj godini 2015./2016. obavljene su brojne zadaće koje su imale za cilj 

unapređenje i očuvanje zdravlja djece kao i osiguravanje povoljnih i sigurnih uvjeta razvoja 

djece. Napravljena je reverifikacija Sigurnosno-preventivnog i zaštitnog programa što je u 

skladu s odredbama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 

Obnovljeni su i nadopunjeni obrasci u svrhu zaštite i sigurnosti djece koje ispunjavaju 

roditelji na početku i u tijeku pedagoške godine ovisno o potrebi i aktivnostima koje 

zahtjevaju pojačanu sigurnost u odgojno-obrazovnom radu s djecom. 

Zdravstveni kartoni djece uredno su 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, inzistiralo se na donošenju ispričnica s 

naznačenom dijagnozom  od dotičnog liječnika kako bi izliječeno dijete nakon bolesti moglo 

boraviti u kolektivu neopasno za drugu djecu.  

 Analizom istih utvrđeno je da su djeca u većini slučajeva obolijevala od respiratornih  

i virusnih infekcija.  

U skladu s time, roditelji su educirani od strane odgajateljica (svakodnevnim 

informiranjem te na roditeljskim sastancima) 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. 

Ove pedagoške godine nije zabilježena niti jedna fizička ozljeda djeteta tijekom 

boravka u vrtiću kao ni epidemiološka indikacija tipa Salmonele i vodenih kozica. 

 

Za provođenje efikasne zdravstvene zaštite djece u Vrtiću, vodi se posebna evidencija 

"Evidencija o zdravstvenom odgoju" koju je propisao Ministar zdravstva uz suglasnost 

Ministarstva  prosvjete i sporta. Zdravstveni odgoj u skupinama provodi se na različite načine 

od usvajanja kulturno–higijenskih navika, informiranja djeteta o očuvanju  zdravlja  i zdravlju 

drugih do usvajanja zdravog i sigurnog  načina življenja. 

Teme i aktivnosti koje smo proveli s djecom, rodieljima i zaposlenicima bile su 

sljedeće: 

04.09.2015. Obilježavanje Dana svjetskog  kretanja 

07.09.2015. Moje tijelo-dijelovi tijela. briga za zdravlje 

10.09.2015.Obilježavamo hrvatski olimpijski dan (važnost bavljenja sportom,važnost         

                   kretanja) 

17.09.2015. Roditeljski sastanak teme:"Crijevne infekcije" 

07.10.2015. Mjesec oralnog zdravlja-posjeta stomatologa 

11.02.2016. Obilježavanje Dana bolesnika-posjeta Domu zdravlja Molve 

20.11.2015. Revizija HACCAP plana-edukacija djelatnika 

22.03.2016. Svjetski dan voda-važnost vode u svakodnevnom životu 

23.05.2016. "Zašto je povrće važno?"-važnost voća i povrća za zdravlje 

24.05.2016. "Kako i kada peremo ruke?"- usvajanje higijenskih navika 

25.05.2016. Važnost svakodnevnog vježbanja 

23.06. 2016. Edukativno-preventivna kampanja "Zaštiti se…i neka cijeli svijet još sja  

                       u  suncu"-preventivno korištenje krema za sunčanje 
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Tijekom cijele pedagoške godine nastojali  smo djelovati na usvajanju zdravih 

životnih navika djece kroz razne aktivnosti, na razvoju empatije prema bolesnim osobama 

(prigodne aktivnosti uz Dan bolesnika-posjeta Domu zdravlja susret s doktoricom opće 

medicine) i osobama s posebnim potrebama , siromašnim ljudima (Projekt "Škole za Afriku") 

kao i na poticanju ekološke svijesti( humanitarno-ekološka akcija "Skupljamo čepove za 

skupe lijekove") 

 Zdravstveni odgoj zaposlenika u Vrtiću provodi se putem prezentiranih tema na 

odgajateljskom vijeću, individualnim posebnim područjima interesa proučavajući stručnu 

literaturu i ostale medije ovisno o zdravstvenoj temi, a sadržajno vezanih uz zdravlje djece i 

odraslih.  

 

 

ODRŽAVANJE HIGIJENE I NADZOR NAD HIGIJENSKIM STANJEM 

 

 U prostorijama Vrtića svakodnevno je održavana čistoća Vrtića, provjetravanje 

prostorija, svakodnevna dezinfekcija prostora u kojem borave djeca i sanitarnog čvora 

isključivo primjerenim  sredstvima koje ne štete zdravlju djece. Redovito su održavani i 

vanjski prostori Vrtića svakodnevnim čišćenjem terase i provjeravanjem čistoće i sigurnosti 

okoliša,površina  i sprava na dječjem igralištu.O čistoći se brinula spremačica uz kontrolu 

ravnateljice. 

 Prostorije Vrtića zimi su primjereno  zagrijavane, a redovito se vrši  prozračivanje prostora u 

kojima borave djeca.    

Tijekom cijele pedagoške godine osigurana je dovoljna količina sredstava za higijenu 

djece što od strane vrtića što od roditelja. 

Posteljno rublje u jaslicama i spavaonici za mlađu skupinu redovito se mijenja i pere u 

vrtiću. 

 Djeca se  prilikom dnevnog odmora presvlače  u pidžame te svako dijete spava na 

svojem krevetiću čime postižemo  zdravstveno-higijensku  zaštitu  djece. 

Odgojiteljice periodično dezinficiraju didaktički materijal i igračke i na taj način 

doprinose higijeni i zdravstvenoj zaštiti djece. 

Odgojitelji povremeno i prema procjeni provjeravaju čistoću glave i vlasišta djece  

kako bi utvrdili da ne postoji prisutnost ušljivosti kod djece i tako spriječili eventualnu 

masovniju pojavu ušljivosti. U slučaju pojave ušljivosti odgojitelji odmah zovu roditelje na 

suradnju kao bi što prije i na vrijeme spriječili daljnje širenje. 

Ove pedagoške godine bilo je u dva navrata pojava ušljivosti što je odmah sanirano  na 

primjeren i efikasan  način. 

 U Vrtiću se upotrebljava voda iz javnog vodovoda koja je zdravstveno ispravna, a 

ispitivanje  mikrobiološke ispravnosti kakvoće vode prema HACCAP planu  provodio je  

Zavod za javno zdravstvo. 

 U Vrtiću ove pedagoške godine nije bio  higijensko–epidemiološki  nadzor od strane 

inspektora javnog zdravstva koji  vrši pregled vode, radnih površina u kuhinji, uzima briseve 

posuđa i uzoraka hrane. Svu vrstu takvih pregleda periodično su obavljale djelatnice 

mikrobiološke službe Doma zdravlja Đurđevac.  Zatečeno stanje bilo je zadovoljavajuće, a 

rezultati ispitivanja hrane bili su zdravstveno ispravni. 

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, 
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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 , u rujnu  i 

ožujku od strane Sanitacija d.o.o. Koprivnica.  

 

  

 

 

PREHRANA DJECE 

 

 Svi djelatnici Vrtića obavili su redovite sanitarne  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 je  sastavlja zdravstvena 

voditeljica i kuharica te ravnateljica, 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 

obogaćenih sezonskim povrćem i voćem , razvoju kulture prema hrani i zbrinjavanju 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 za 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, pranje ruku poslije igre te prije i poslije jela i korištenja sanitarnog 

čvora te korištenje sanitarnog čvora. Na kraju pedagoške godine vidio se pomak u vezi s 

usvajanjem ovih navika i razvoju  samostalnosti 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 
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(prehlade, kašljanje, kihanje, nepotrebno izlaganje suncu u određenom dijelu dana kada je 

sunce opasno za zdravlje ljudi,važnost pranja ruku). 

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. Nije bilo zabrinjavajuće 

pothranjenosti  ni pretilosti djece. 

 Od ostale zdravstvene dokumentacije u Vrtiću  vodimo i "Evidenciju ozljeda" i 

"Evidenciju epidemioloških indikacija" u koje nismo imali potrebe upisivnja ozljeda ni 

zaraza. 

 Dan planeta Zemlje obilježili smo posjetom reciklažnom dvorištu u Molvama  kojim 

smo djeci nastojali ukazati na važnost pravilnog zbrinjavanja otpada s ciljem očuvanja 

okoliša, poticali ekološku osvještenost djece i roditelja, ukazivali na važnost odvajanja 

pojedinih vrsta otpada, pogotovo baterija, od komunalnog otpada te ekološko djelovanje u 

domu i razvoj poduzetničkog duha. 

Sudjelovli smo u projektu "Sakupljajmo stare baterije" koji je uspješno realiziran  te je 

prilikom akcije koja je trajala kroz cijelu pedagošku godinu sakupili  10 kg starih baterija koje 

je otpremila i zbrinula tvrtka Friš d.o.o.Križevci. 

 

 

 

 

 

4. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD 
 

Cjelokupni odgojno–obrazovni rad provodio se sukladno  Programskom usmjerenju    

odgoja i obrazovanja predškolske djece, Nacionalnom kurikulumom za rani i predškolski 

odgoj te Koncepcijom razvoja predškolskog odgoja (specifičnostima, psihofizičkim 

mogućnostima, kompetencijama i potrebama djece). Nacionalni kurikulum za rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje promiče planiranje i djelovanje odgoja i obrazovanja 

utemeljenog na vrijednostima koje bi iz perspektive povijesti, kulture, suvremenih događanja i 

projekcija budućnosti trebale unaprjeđivati intelektualni, društveni, moralni, duhovni i 

motorički razvoj djece, a to su: znanje, identitet, humanizam i tolerancija, odgovornost, 

autonomija i kreativnost.  

 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 kojem intenzitetu i na koji način potiču razvoj svakog pojedinog 

djeteta. Djeca jednake kronološke dobi mogu se u velikoj mjeri razlikovati po svojim 

razvojnim mogućnostima i kompetencijama. Zato se kompetencije potiču i promatraju u 

kontekstu razvojnih mogućnosti svakog djeteta posebno, a ne njegove kronološke dobi. 

Slijedom toga planirajući odgojno-obrazovni rad, odgajateljice su imale u vidu: 

-    razvojne karakteristike djeteta rane i predškolske dobi 

- kompetencije 

djeteta(jezične,digitalne,socijalne,kulturne,matematičke,inicijativnost,poduzetnost,

prirodoslovlje,kulturna svijest i izražavanje) 

- specifičnosti odgojne skupine (omjer dječaka i djevojčica, kronološka dob i sl.) 

- sredinu u kojoj djete živi (običaji,vjera, tradicija) 



 13 

- fleksibilnu organizaciju prostora i vremena 

 

Polazišta, ciljevi i načela nacinalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj  

temelji su na kojima gradimo naš vrtićki kurikulum.Kurikulum vrtića predstavlja 

implementaciju tj. način provedbe Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski 

odgoj i obrazovanje u svakom pojedinom vrtiću s obzirom na njegove posebnosti. 

Kurikulum vrtića u svakoj ustanovi oblikuje se s obzirom na specifičan kontekst tj. 

njezinu kulturu i tradiciju okruženja u kojem se ustanova nalazi  što odgojitelje 

usmjerava u njihovom planiranju odgojno-obrazovnog rada. 

 

 

Svaka odgojna  skupina održala je dva roditeljska sastanka sa stručnim temama. 

Svaka je odgojna 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:        Poticanje govorno-jezičnog razvoja kod djece. 

 

Na početku pedagoške godine uočeno je da u skupini ima velik broj djece koja govore vrlo 

malo ili uopće ne govore, pa se nastojalo intenzivno raditi na komunikaciji, govornom 

razumijevanju I bogaćenju dječjeg vokabulara. 

Namjera je bila opremiti sobu dnevnog boravka poticajima koji će pozivati djecu na 

komunikaciju  i interakciju. 

Na dostupno mjesto djeci su se stavljale slikovnice što im je omogućilo spontane aktivnosti 

poput: pokazivanje slika, listanja slikovnica, imenovanja pojmova, oponašanja 

onomatopejom… 

Čitanjem sliovnica obogatio se rječnik djece i proširila njihova znanja provodeći najčešće 

dijaloško čitanje. Uz slikovnice nastojalo se razvijati audio vizualnu percepciju (npr. 

izgovoriti vau-vau, pokazati pritom sliku psa, te imenovati: to je pas). Djeci jasličkog uzrasta 

lakše je prihvatiti govorno gradivo ako je ono ritmično i omogućava vizualni doživljaj. Stoga 

se taktilne igre sa stihovima smatraju dobar poticaj za jačanje emocionalnog i poticajnog 

razvojagovora na djeci prihvatljiv i zanimljiv način. Aktivnosti vezane uz temu:pjesme 

jednostavnog sadržaja, brojalice, igre prstima i rukama, pokretne igre. 

U toku godine napravljena je interaktivna ploča na zidu na koji se ljepilo aplikacijekoje su 

bile verzija pjesmica ili drugih tekstovai tema koje su se radile tijekom pedagoške godine. 

Interaktivna ploča nudila je djeci mogućnost da se u uvećanom obliku susretnu s nekim 

likovima iz recitacija, brojalica, priča te da na taj način usvajaju nove pojmove. Djeca su 

imala mogućnost uzeti aplikaciju sa zioda, doživjeti je dodirom, razgovarati o njoj te je 

zaljepiti na neko drugo mjesto  na zidu. 

Tijekom promatranja aplikacija na zidu djeca su pokušavala izgovopriti predočene pojmove, a 

pritom se spontano razijala interakcija među djecom i odgojiteljicama. Interaktivna ploča je 

pomogla brže usvajanje riječi,  tekstova pjesmica i brojalica. Aplikacije su djecu asocirale na 

određenu pjesmicu te ih poticale na samostalno i spontano izgovaranje stihova poznate 

pjesmice. 

U jasličkoj skupini boravi dvoje djece pripadnici romske nacionalne manjine stoga je rad s 

tom djecom na  govorno-jezičnom području  intenzivniji. Trogodišnja djevojčica potpuno  

razumije i govori hrvatski jezik.Vidi se veliki napredak u radu s njom. Priča, pjeva i  

komunicira s drugom djecom i odraslima   isključivo na hrvatskom jeziku. 

Dječak je dvogodišnjak i pri dolasku u jaslice nije razumio niti jednu riječ na hrvatskom 

jeziku, teško je komunicirao s odgojiteljima i drugom djecom,ali u suradnji s roditeljima i 
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intenzivnijim radom odgojitelja na kraju pedagoške godine vidi se napredak kod djeteta. 

Dijete razumije što se od njega traži, dobo je prihvaćen od druge djece i adaptacija razdoblje 

je razdoblje  trajalo u granicama normale.Vidljivo je da je rano uključivanje djece romske 

nacionalne manjine u sustav predškolskog odgoja i obrazovanja vrlo značajan za razvoj djece 

na svim područjima : govorno-jezičnim,socijalnim ,motoričkim,društvenim i  spoznajnim te 

doprinosi promicanju pozitivnog i dinamičnog suodnosa različitih kultura , unapređenju 

zajedničkog života u multikulturalnom okruženju. Interkulturalnim odgojem i obrazovanjem 

djeca se pripremaju za susret s drugim kulturama,boljim opažanjem vlastite kulture, a stječu i 

sposobnost relativiziranja  i istraživanjanovih putova suživota i suradnje s drugim kulturama. 

Interkulturalna pedagogija ne promiče samo potrebu za znanjima i  kompetencijama, nego  i 

drukčijim stanjem duha koji razvija veću sposobnost tolerancije i višeznačnosti, otvorenosti 

prema drugim vrijednostima i  drugim ponašanjima. 

U aktivnostima jasličke skupine ostavljeno je dovoljno prostora za spontanu dječju igru i 

istraživanje. U takvom prostorno-materijalnom okruženju bio je vidljiv napredak svakog 

djeteta osobito u razvoju samosvijesti, mašte te razvoju govora  i izražavanja. 

 

Tijekom pedagoške godine kroz projekt: "Mali čuvari prirode" nastojalo  se odgajati 

ekološki osvješteno dijete koje se odgovorno ponaša prema prirodi. Djeca mlađe mješovite 

vrtićke skupine  su usvajala stavove , vještine i nove spoznaje da je čovjek dio prirode i da 

treba zajedno djelovati kao odgovorna zajednica. 

Kroz projekt su se razvijale navike sakupljanjai iskorištavanja otpadnih materijalau dječjem 

vrtiću, obiteljskom domu I neposrednom okruženju. 

Tjekom pedagoške godine djeca su sakupljala istrošene baterijeu sklopu projekta na nivou 

vrtića "Sakupljajmo stare baterije"  u suradnji s tvrtkom Friš d.o.o. Križevci u za to 

namjenjeni spremnik. 

Djeca su kroz projekt naučila da se stare baterije ne bacaju u obično smeće jer će tako dospjeti 

u zemlju, raspasti se , a opasne tvari će iz njih dospjeti u vodu koju trebamo u svakodnevnom 

životu..To će sve štetiti ljudima, biljkama i životinjama. 

Djeca mlađe mješovite skupine bili su aktivni sakupljači plastičnih čepova u sklopu prijekta 

na nivou vrtića "Skupljamo čepove za skupe ljekove" kako bi ujedno pomogli Udruzi 

oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske. Na taj način djelovali smo na ekološku svijest 

djece i razvijali empatiju za potrebite i bolesne. 

Početkom pedagoške godine djeca i  roditelji aktivno su sudjelovali u projektu "Škole za 

Afriku" izrađujući božični  i uskrsni nakit koje se prodavao u humanitarne svrhe. 

povodom Dana planete Zemlje proveli smo nekoliko aktivnosti za očuvanje prirode:prošetali 

smo s djecom do kontenjera za različitu vrstu otpadnih materijala.djeca su ponijela staklenke, 

papir i plastične boce koje su sortirali uza to namjenjene kontenjere. Tijekom šetnji pokupili 

smo nađeno smeće koje smo odlagali u postavljene koševe za smeće. Djeca su zaključila da 

nije lijepo bacati smeće posvuda, već se moramo brinuti da naš okoliš bude ljepši i da se 

priroda ne zagađuje otpadnim materijalima koji se mogu reciklirati i iskoristiti za izradu novih 

različitih stvari. 

Prikupljene materijale također se iskoristilo za istraživačke i kreativne aktivnosti. 

Aktivnost sijanja  sjemenja povrća i sađenja biljaka u mali vrt pridonijela je širenju spoznaje o 

važnosti i potrebitosti uvjeta za pravilan rast i razvoj biljaka ,a to je prvenstveno zdrava i 

bogata zem,lja, voda i zrak kojeg stoga trebamo očuvati od zagađenja kako bi mogli uzgajati 

hranu koja nam je potrebna za život. Djeca su zaključila da čistu vodu, zrak i zemlju trebaju 

sva živa bića,a to su ljudi, životinje i biljke. 

N a temu očuvanja prirode djeci je pružena mogućnost likovnog izražavanja raznim likovnim 

materijalima i  tehnikama (kolaž, glinamol,novnski papir, plastična i  tetrapak ambalaža i sl. 
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ZAKLJUČAK: Provođenjem projekta "Mali čuvari prirode" postigli smo relativno dobru 

razinu znanja, sposobnosti i motiviranosti djece za čuvanje i brigu o okolišu. 

 

Bitna zadaća u starijoj odgojnoj skupini bila je usvajanje pravila ponašanja u prometu. 

 

U skupini "Leptirići" proveden je projekt: "Poštujte naše znakove" budući da većina djece 

iduće pedagoške godine polazi u osnovnu školu te se smatralo  važnim i korisnim za njihovu 

veću sigurnost u prometu. 

Sigurno ponašanje u prometu te poštivanje prometnih pravila djeca su usvajala tijekom šetnji 

mjestom i okolicom. Skretala se pozornost na prometne znakove i moguće potencijalne 

opasnosti. Djeca su prometnim znakovima davala neka svoja objašnjenja o značenju na 

temelju viđenog simbola. Kako bi proširili saznanja i odgovorili na neka dječja pitanja o 

ponašanju u prometu ususret nam je izašao HAK sa svojom kampanjom "Vidi i klikini".na 

djeci primjeren način demonstrirali  su  primjereno ponašanje i reagiranje u prometu (kako se 

sigurno i pravilno prelazi cesta, što će se dogoditi ako se ne vežemo tijekom vožnje, što će se 

dogoditi kod naglog kočenja ako sjedimo na mjestu suvozača, ako virimo kroz prozor, 

naslanjamo se na vrata, ometamo vozača u vožnji i sl.) 

Vođeni dječjim interesima osmišljen je kutić prometa te se nastojalo se proširiti dječju 

spoznaju  o ulozi policajca u prometu. 

Djeca su uz pomoć odgojitelja izradila raskršće, prometne znakove, pješački prijelaz te 

igrajući se plastićnim vozilima učila prometna pravila. 

Od različitog neoblikovanog materijalaizrađivali su prijevozna sredstva, garaže i parkirališta 

za vozila.Upoznali su prometna sredstva kojima se koristimo na zemlji, vodi i zraku. Dječje 

spoznaje proširivale su se izradom memory kartica, plakata, izradom didaktičke igre 

"Prometnica sa znakovima", "Stavi vozila na pravo mjesto" te nizom konstruktivnim igara i 

igara građenja drvenim i lego materijalima. Sve je to popraćenom prigodnim pričama, 

pjesmama i brojalicama o prometu. 

Kruna projekta bila je posjeta Tehničkom muzeju u Zagrebu u kojem su djeca mogla vidjeti 

različita prometna sredstva te kako se njihova proizvodnja usavršavala kroz povijest. Za neku 

djecu ovo je bila i prva vožnja autobusom te prvi susret s tramvajem i prometom 

infrastrukturom u gradu. 

ZAKLJUČAK: Provedbom ovog projekta djeca su se upoznala s osnovnim pravilima i 

ponašanjima u prometu te su se na taj način pripremila za samostalno i sigurno sudjelovanje u 

prometu. 

 

PROJEKTI NA NIVOU VRTIĆA KOJI SU REALIZIRANI OVE PEDAGOŠKE GODINE 

 

1."Ruksak pun kulture"-MZOS i Ministratvo kulture (približavanje umjetnosti i 

kulturi,razvijanje estetske kulture,senzibiliziranje djece iza područje umjetnosti,pozitivan 

pristup umjetnosti) 

 

2. "Škole za Afriku"-UNICEF (edukativno -humanitarna aktivnost-pravo djeteta na 

školovnje) 

 

3. "Volim Podravinu i Prigorje"TURISTIČKA ZAJEDNICA KOPRIVNIČKO-

KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE likovni radovi na temu."Tak su delali naši stari"(očuvanje zdrave 

životne sredine,očuvanje etnološkog,povijesnog i kulturnog nasljeđa i ugradnja ekoloških 

principa u odgojno-obrazovne sadržaje) 
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4. "Plastičnim čepovima do skupih lijekova"- UOLL pomoć Udrzi oboljelih od leukemije i 

limfoma Hrvatske (pomoć oboljelima,zaštita i čuvanje okoliša) 

 

5. "Skupljajmo zajedno stare baterije" -FRIŠ.D.O.O. (važnost recikliranja,zaštita 

prirode,ekološko djelovanje pojedinca za zajednicu) 

 

6. Dan sjećanja na Vukovar-24. obljetnica-  MZOS -"I u mom gradu Vukovar 

svijetli"(spomen akcija,počast stradalima u obrani grada Vukovara i domovine) 

 

7. "Vukovarski vodotoranj- simbol hrvatskog zjedništva"- novčana donacija projektu 

 

8. "Dajmo djeci korjene i krila"- ETNOGRAFSKI MUZEJ IZ ZAGREBA I RADIO KAJ 

(odgojno-obrazovni i edukativni karakter s ciljem očuvanja i njegiovanja baštine i tradicije 

izrade drvenih igračaka) 

 

9. Sudjelovanje na izložbeno -humanitarnoj manifestaciji  "Pisanica od srca"  TURISTIČKA 

ZAJEDNICA KC-KŽ ŽUPANIJE u 

                     Koprivnici (prikupljanje novčanih sredstava za odjel pedijatrije bolnice   

                    Koprivnica) 

 

 

 

 

 

 

 

OBILJEŽAVANJE  VJERSKIH BLAGDANA I ZNAČAJNIJIH DATUMA 

ORGANIZIRANE POSJETE, IZLETI I PREDSTAVE 

 

Svaki blagdan nosi svoju posebnu poruku i ima svoj osobit smisao unutar religije ili 

humanističkog poimanja svijeta i čovjeka.Obogaćivanje tim porukama svakodnevnoga 

djetetova iskustva u dječjim skupinama i u obitelji pridonosi kvalitetnom odrastanju,razvoju i 

obogaćivanju djetetova života. Dijete će u razvojnom smislu neometano slaveći i 

doživljavajući ugodne osjećaje i iskustva,učvršćivati svoje samopouzdanje,izgrađivati nove 

spoznaje i graditi svoj identitet.Ono će u posebnim prilikama moći prepoznati i osobite, 

nesvakidašnje elemente i slike o sebi .Uspoređivat će, jačati i dodavati nove dimenzije 

socioemocionalnoj sferi svojeg života u vrtiću i obitelji.Djeca uče na temelju vlastitog 

iskustva i ozračja u kojem žive stoga je važno osigurati bogato prostorno, sadržajno i  

materijalno okruženje koje će motivirati dijete na igru, rad i učenje te zadovoljiti dječju 

potrebu za stvaralačkim odnosom  prema svijetu i novim spoznajama.Ujedno u takvom 

toplom, podržavajućem i afirmirajućem okruženju djeca uče surađivati s drugima graditi 

socijalne kompetencije i vještine ,surađivati s drugima i rješavati sukobe na konstruktivan 

nenasilni način. 

U svom planiranju odgojitelji su vođeni važnim datuma i blagdanima kao i dječjim 

potrebama i interesnim područjima na kojima grade i nadograđuju postojeća znanja i iskustva. 

Tako smo u ovoj pedagoškoj godini realizirali  sljedeće aktivnosti kojima smo pokušali 

zadovoljiti dječje interese i proširiti dječje spoznaje: 

 

04.09.2015.   Svjetski dan kretanja  

10.09.2015.   Hrvatski olimpijski dan 
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18.09.2015.   Edukacija djece od strane predstavnika HAK-a i djelatnika          

                      Policijske postaje "Vidi i klikni" 

06.10.2015.   Obilježavamo Dan policije- prezentacija rada interventnog policajaca  sa psom u    

                      traženju droge i drugih opojnih  sredstava           

07.10.2015.   Obilježavanje Svjetskog dana oralnog zdravlja posjeta stomatologa dr.Zlatke  

                      Slavice 

10.10.2015.   Sudjelovanje folklornom točkom starije vrtičke skupine na 12.Medvenom denu  

                      u Đurđevcu 

12.10.2015.  Dan zahvalnosti za plodove zemlje (obilježavanje Dana kruha posjeta pekari u  

                     Molvama, tata pekar u vrtiću, dječje radionice mješenja i pečenja kolača s  

                     odgojitljima) 

14.10.2015.  Posjeta svećenika blagoslov kruha i djece 

20.10.2015.  Obilježavanje Dana jabuka 

21.10.2015. Posjeta djelatnika i djece starije vrtićke skupine "Bubamare" Dječjeg vrtića  

                     "Maslačak" iz Đurđevca 

23.10.2015.  Jesenska svečanost u vinogradu obitelji Dorić 

10.11.2015.  Obilježavanje mjeseca hrvatske knjige-posjeta knjižnici OŠ Molve 

18.11.2015.  Obilježavanje 24. godišnjice pada Vukovara (paljenje svijeća) 

24.11.2015.  Božićna radionica s roditeljima-izrada božićnog nakita 

25.11.2015. Sudjelovanje u projektu "Pun ruksak kulture"-radionica na temu "Život prinčeva i  

                    princeza u dvorcu" 

06.12.2015.  Upriličenje prigodnog programa prigodom podjele darova SV. Nikole  u Domu  

                    kulture u Molvamablagdan Svetog Nikole  

18.12.2015.  Božićna priredba u vrtiću- paljenje četvrte adventske svijeće,nošenje  

                    badnjaka,blagoslov djece,djelatnika,roditelja i vrtića,druženje  

05.02.2016.  Gledanje kazališne predstave Žabac i stranac" kazalište Svijet lutaka iz Zagreba 

09.02.2016.  "Maškare su opet stigle" maskirana povorka u posjeti načelniku i djelatnicima  

                     Općine Molve 

11.02.2016.  Obilježavamo Svjetski Dan bolesnika- posjeta Domu zdravlja u Molvama,  

                     obiteljskoj liječnici dr. Veri Bardak 

14.02.2016.  Obilježavanje Valentinova 

18.02.2016. Sudjelovanje u projektu "Vukovarski vodotoranj-simbol hrvatskog zajedništva" 

 

21.03.2016.  Sudjelovanje na izložbeno -humanitarnoj manifestaciji "Pisanica od srca" u 

                     Koprivnici 

22.03.2016.  Sudjelovanje na izložbeno-humanitarnoj manifestaciji "Vuzem je došel" u    

                     Društvenom domu  Molvama 

24.03.2016.  Posjeta crkvi Uznesenja blažene djecice Marije na nebo povodom Velikog  

                     četvrtka i Uskrsa 

24.03.2016.  Posjeta i korištenje usluga Bibliobusa iz Koprivnice knjižnica Fran Galović 

06.04.2016.  Kazališna predstava u vrtiću kazališna ABCD Trupa iz Osjeka "Kako su djeca  

                     pomogla vilenjaku" 

12.04.2016.  Posjeta budućih đaka prvaka OŠ Molve 

14.04.2016.  Realizacija odgojno-obrazovnog projekta "Dajmo djeci korjene i krila"-prigodni  

                     program i svečano uručenje tradicijskih drvenih igračaka u suradnji  

                     Koprivničko-križevačke županije i Općine Molve u organizaciji radio Kaja i  

                     Etnografskog muzeja grada Zagreba 

                      - predstava "Vilko i dlakavi čovjek"-kazališna družina Laboratorij zabave 

15.04.2016. Izlet usredište naše županije-Koprivnicu, posjeta tvornici Podravka 

                    - izlet na etno imanje Sunčano selo Jagnjedovec 
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21.04.2016.  Posjeta dramske skupine OŠ Molve –izvedba predstave "Šuma Striborova" 

21.04.2016.  Obilježavanje Noć knjige- posjeta knjižnici OŠ Molve,prigodne aktivnosti 

22.04.2016.  Dan planete zemlje 

25.04.2016.  Obilježavanje mjeseca zaštite od požara 

06.05. 2016. Obilježavamo Majčin dan 

17.05.2016.  Posjet i druženje s djecom Dječjeg vrtića "Košutica" iz Ferdinandovca 

21.05.2016.  Sudjelovanje na 15. Olimpijskom festivalu dječjih vrtića u Đurđevcu 

27.05.2016.  Cjelodnevni izlet u Zagreb, Tehnički muzej i ZOO-vrt-starija vrtićka skupina 

03.06.2016.  Završna priredba za vrtićke skupine u Domu kulture u Molvama, druženje s  

                     roditeljima i gostima u vrtiću           

25.06.2015.   Dan državnosti-obilježja naše domovine Hrvatske 

 

 

 

5. NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 
 

Stručno usavršavanje djelatnika provodi se s ciljem unapređenja uvjeta za kvalitetan  

odgojno-obrazovni rad putem stalnog podizanja razina osobnih i profesionalnih kompetencija 

(cjeloživotno učenje). Otvorenost za kontinuirano učenje i spremnost na unapređivanje prakse 

(na razini inicijalnog obrazovanja i profesionalnog razvoja) moguće je osnaživati uz pomoć 

kontinuiranog učenja samih odgojitelja i stručnih djelatnika vrtića, promišljanju vlastite 

odgojno-obrazovne prakse i povezivanje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa koji 

uče, istražuju i mijenjaju odgojnu i obrazovnu praksu i dijele to iskustvo s drugima 

(sustručnjacima, roditeljima) u zajednici koje uče. To osigurava oživotvorenje ideja sadržanih 

u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u samu odgojno-

obrazovnu praksu. U našoj ustanovi stručno usavršavanje djelatnika realizira se  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 za odgoj i obrazovanje , Udruga OMEP, Udruga odgojitelja 

koprivničko-križevačke županije i dr. Odgojno-obrazovni djelatnici prisustvovali su stručnim 

skupovima prema svojim interesima. 

 

 

DATUM BROJ 

ODGOJITELJA 

TEMA 

STRUČNOG 

USAVRŠAVANJA 

MJESTO UKUPNO 

TRAJANJE/SATI 

02.09.2015. 1 Izmjena Zakona 

Zaštite na radu 

Đurđevac 2 

24.09.2015. 1 Aktualnosti u 

sustavu 

predškolskog 

odgoja 

Zagreb 6 

06.10.2015. 3 Senzomotorna 

integracija u praksi 

Koprivnica 3 

06.11.2015. 2 Profesionalni 

razvoj odgojitelja I 

stručnih suradnika 

u dječjem vrtiću 

Koprivnica 1 

12.02.2016. 1 Komunikacijske Koprivnica 6 
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komprtencije 

ravnatelja i 

potencijalno 

darovite djece 

29.02.2016. 2 Tolerancija-

dimenzija 

odgojiteljske 

profesije 

Đurđevac 2 

03.03.2016. 2 Projekti iz područja 

nacionalnog 

programa odgoja I 

obrazovanja za 

ljudska prava I 

demokratsko 

građanstvo vlade 

Republike 

Hrvatske 

Varaždin 6 

08.04.2016. 1 Primjena zakona o 

općem upravn.post.  

uredbe o uredskom 

poslovanju u dj. 

vrt. s osvrtom na 

obiteljski zakon 

Zagreb 6 

11.04.2016. 1 Okrugli stol-

Mogućnosti 

rješavanja 

problema romske 

nacionalne 

populacije iz 

Europskog 

socijalnog fonda 

Koprivnica 4 

21.04.2016. 3 Stigma epilepsije-

febrilne 

konvulzije,zablude 

i istine 

Virje 2 

05.05.2016. 2 Edukacija 

djelatnika za rad sa 

slijepim i 

slabovidnim 

osobama 

Molve 2 

 

 

 

Odgojiteljica,ravnateljica Sanja Škurdija je 19.siječnja 2016. dobila kanonski mandat 

za poučavanje katoličkog vjerskog odgoja u javnim predškolskim ustanovama od biskupa  

mons. Josipa Mrzljaka nakon završetka Teološko-katehetskog doškolovanja na Katehetskom 

institutu KBF Sveučilišta u Zagrebu u trajanju dva semestra akademske godine 

2014./2015.godine. Svečana promocija  i dodjela Potvrdnica  o završenom teološko-

katehetskom doškolovnju za vjerski odgoj djece predškolske dobi bila je 11.lipnja 2016. god. 

Time je odgojiteljica opravdala povjerenje  Upravnog vijeća koje joj je omogućilo 
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financiranje putnih troškova na predavanja, dok je Varaždinska biskupija financirala 

doškolovanje. Odgojiteljica će ovim doškolovanjem moći uz Anđelku Kolar koja je također 

odgojiteljica u vjeri moći održavati kraći program vjerskog odgoja u dječjem vrtiću i tako 

pridonijeti duhovnom razvoju djece. 

U ovoj pedagoškoj godini održano je ukupno 7 Odgojiteljskih vijeća na kojima se izvještavalo 

o raznim temama sa stručnih skupova, dogovaralo o organizaciji i realizaciji svih aktivnosti 

kojima ostvarujemo godišnji plan i program rada. 

Ove pedagoške godine u našem vrtiću svoju stručno-pedagošku  praksu odradila je studentica 

treće godine Sveučilišta u Zagrebu Učiteljskog fakulteta odsjeka za odgojiteljski studij  Lucija 

Franjo od 01.travnja do 29.travnja 2016. godine.   

 

 

6. SURADNJA S RODITELJIMA 

 

 
Identitet moderne odgojno-obrazovne ustanove trebao bi se temeljiti na dinamičnosti, 

demokratičnosti, fleksibilnosti, cjelovitosti i  zajedništvu svih sudionika."Odgojno-obrazovno 

djelovanje različitih sudionika odgoja,osobito roditelja i odgojitelja, zahtjeva njihovo 

međusobno razumijevanje i suradnju čime se ostvaruju jedinstveno shvaćeni i prihvaćeni bitni 

ciljevi odgoja i obrazovanja prema potrebama i razvojnim mogućnostima djeteta.Okruženje je 

za dijete iznimno važno u ranom razdoblju, kada se pod utjecajima osoba koje su djetetu 

bliske oblikuju i formiraju temelji ličnosti,razvijaju sposobnosti,vještina,znanja,usvajaju 

temeljni stavovi i vjerovanja o sebi i drugima. Iako nema univerzalnog recepta za odgoj ipak 

je važno da u bitnim pitanjima odgoja svi koji sudjeluju u odgoju djeteta imaju zajednički 

smjer.Zajednička suradnja omogućava nam da svi bolje razumijemo dijete kako bismo mogli 

kvalitetno intervenirati i  najbolje utjecati na djetetov razvoj. 

Dobra i kvalitetna suradnja Vrtića i obitelji  važna je za izazove suvremenog odgoja i  

roditeljstva. Iako obitelj ima središnju ulogu u životu djeteta, njegov razvoj ovisi o podršci i 

poticajima koji dolaze iz predškolske ustanove i društvenog okruženja. Tako je jedna od 

važnijih zadaća odgojitelja u predškolskoj ustanovi ostvariti dobru suradnju s 

roditeljima/obitelji te im omogućiti aktivno sudjelovanje u tom procesu. 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, božična radionica,božićna priredba, 

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 i projektima, pomoć u organizaciji izleta i svečanosti, manifestacijama: Medveni 

den, Olimpijada dječjih vrtića, dječji rođendani) 

Roditelji su aktivno sudjelovali u ostvarenju svih projekata i aktivnosti na nivou vrtića. 
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Na početku pedagoške godine održan je zajednički roditeljski sastanak,a u svakoj 

odgojnoj skupini održani su još dva roditeljska sastanka. 

 

 

DATUM ODGOJNA SKUPINA TEME 

17.09.2015. Jaslička, mlađa i starija 

vrtička skupina 

1.   Vrtićki bonton 

2. Godišnji plan i program 

rada u ped.god.2015./2016. 

3. Program ranog učenja 

engleskog jezika 

4. Program katoličkog 

vjerskog odgoja 

5. Izlaganje stručne teme 

zdrav.voditeljice:"Crijevne 

bolesti i ako postupati kad se 

pojave" 

6. Razno (anketa za 

roditelje,ponuda osiguranja I 

dr.) 

26.11.2015. Jaslička skupina "Cvjetići" -Svakodnevne aktivnosti u 

jaslicama 

-Božićna radionica s 

roditeljima 

30.05.2016. Jaslička skupina"Cvjetići" -Izvječće o realizaciji  plana i 

programa rada u ped.god. 

2015./2016. 

- Valorizacija projekta 

govorno jezičnog razvoja 

djece 

26.11.2015. Mlađa vrtička skupina 

"Bubamare" 

- "Prostorno materijalno 

okruženje kao podloga 

razvoja kurikuluma" 

-Božićna radionica s 

roditeljima 

25.05.2016. Mlađa vrtička skupina 

"Bubamare" 

-Izvješće o realizaciji plana i 

programa rada u ped.god. 

2015./2016. 

-Valorizacija projekta"Mali 

čuvari prirode" 

26.11.2015. Starija vrtička skupina 

"Leptirići" 

-"Disciplina i odgojni stilovi" 

- Božićna radionica s 

roditeljima 

19.05.2016. Starija vrtićka skupina 

"Leptirići" 

- Valorizacija projekta 

"Poštujte naše znakove" 

- Izvješće o realizaciji plana i 

programa rada u ped.god. 

2015./2016. 
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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 i  pravne poslove te financijski prati 

rad Vrtića.  

Ostvarena je suradnja sa 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 sa Zavodom za javno zdravstvo koje je  redovito vodilo 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, Udrugom OMEP, Udrugom 

odgojitelja Koprivničko-križevačke županije, 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 (suradnja s logopedinjom koja radi vježbe sa djecom s govorno-jezičnim 

poteškoćama, izvedbe predstava djece OŠ za vrtićku djecu) i u okviru organizacije raznih 

događanja (Noć knjige, Mjesec hrvatske knjige, posjeta školi i budućoj učiteljici naših 

predškolaca u prvom razredu itd.) kao I organiziranim seminarima iz područja odgoja I 

obrazovanja.  

Tijekom pedagoške godine 2015./2016. ostvarena je suradnja s Udrugom oboljelih od 

leukemije i limfoma Hrvatske kao i UNICEFOM vezano uz projekt "Škole za Afriku". 

 Cilj tih suradnji bio je upoznati djecu s različitostima koje nas okružuju, razvoj 

tolerancije, empatije, humanosti, dječjih prava, socijalne I građanske kompetencije, kulturne 

osvještenosti). 

Uz Dane kruha i zahvalnosti za plodove zemlje kao i uz Božićnu priredbu i blagoslov 

djece surađivali smo sa Župnim uredom Molve. 

 Vezano uz razne projekte koji su se odvijali, Vrtić je surađivao s Turističkom 

zajednicom Grada Koprivnice (projekt Pisanica od srca, Volim Podravinu i Prigorje), sa 

Zajednicom sportskih udruga grada Đurđevca (15.olimpijski festival dječjih vrtića).  

U sklopu akcije prikupljanja otpada koju smo organizirali povodom Dana planeta 

Zemlje Vrtić je surađivao s tvrtkom koja se bavi odvozom starih baterija-FRIŠ d.o.o. 

 U ostvarivanju programa odgoja i obrazovanja surađivali smo s kazalištem Svijet 

lutaka iz Zagreba, kazalištem Laboratorij predstave, ABCD Trupom kazalište  iz Osijeka. 

S ostalim čimbenicima (ustanove, dječji vrtići, Učiteljski fakultet, Državni 

inspektorat Varaždin, Podravina express tours, Tehnički muzej grada Zagreba, ZOO vrt, foto 

Siniša Đurđevac,Edita Malenica Šibenik-slikanje sa Micky i Minney Mouse) naša je ustanova 

surađivala prema potrebama, bilo po pitanju organizacije izleta, prakse, edukacije, projekata i 

sl. 
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PODACI 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 – 60: 

                                           -  jaslice  "Cvjetići" - 12  

                                           -  mlađa mješovita vrtićka  "Bubamare"- 23    

                                           -  starija mješovita vrtićka  " Leptirići"- 25 

 

 

 

STRUKTURA ODGOJNO OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA 

-   Ravnateljica – 1 

-   Ukupan broj odgojno-obrazovnih radnica – 6 

-   Stručna suradnica-pedagoginja – 0 

-   Zdravstvena voditeljica - 0 

            -   Odgajateljice – 6 

            -   Ukupan broj ostalih radnica – 2 

 

 

Izvješće o radu Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve za pedagošku godinu 2015./2016. 

razmatrano je i prihvaćeno na 7.sjednici Odgojiteljskog vijeća i na  30. sjednici Upravnog 

vijeća Dječjeg vrtića "Pčelica" Molve održanoj 08. srpnja 2016. godine. 

 

 

 

KLASA: 601-02/16-01/32 

URBROJ: 2137-70-16-1                                                 

Molve, 01. srpnja 2016.                                                                                                                                        

                                                                                  

 

                                                                                                 PREDSJEDNIK  

                                                                                                 Ivan Molnar  

                                                                                    

 

 

   

                                                                                                RAVNATELJICA                                                                                                            

                                                                                                Sanja Škurdija 

                                                               


