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1.  UVOD 
 
Dječji vrtić Balončica je predškolska ustanova u kojoj se provodi odgoj, 

obrazovanje, njega, zdravstvena zaštita, prehrana i skrb o djeci od navršenih 

godinu dana do polaska u osnovnu školu. Osnivač vrtića je Općina Hum na 

Sutli.  

Kao samostalna javna ustanova djeluje od 1.1.1997. godine. Predškolski odgoj 

se ostvaruje u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, 

kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog 

pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja, Zakona o 

predškolskom odgoju i obrazovanju, Nacionalnog kurikuluma ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja. Rad se odvija u 6 odgojnih skupina koje se 

formiraju prema uzrastu djece upisane u vrtić. 

 

2.  USTROJSTVO RADA 
 
Dječji vrtić Balončica Hum na Sutli vrši ustroj 10 satnog redovitog programa, 

odnosno sa dežurstvom 11 satnog i programa predškole. 

 

A) REDOVITI 10 SATNI PROGRAM 

Pedagošku godinu započeli smo 2.9.2019. god., a završili 31.8.2020. 

Ukupno je planirano i odrađeno 249 radnih dana. Radno vrijeme ustanove bilo 

je usklađeno s potrebama roditelja glede njihovih radnih i drugih obveza te je 

vrtić radio od 5,30 - 16,30 sati. 

Na početku godine bilo je  formirano šest odgojnih skupina i to mlađa, srednja i 

starija jaslička te mlađa, srednja i starija vrtićka skupina. 

Broj djece po skupinama: 

 - mlađa jaslička skupina   - 17 

 - srednja jaslička skupina  - 19 

 - starija jaslička skupina   - 24 

 - mlađa vrtićka skupina   - 27 
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 - srednja vrtićka skupina   - 30 

 -  starija vrtićka skupina     - 32 

     U K U P N O:        149 djece 

S djecom je radilo 11 odgojitelja i 1 medicinska sestra.  

Tijekom ove pedagoške godine svih 5 odgojitelja koji su koristili rodiljne i 

roditeljske dopuste vratilo se na rad. 

Tajnik – administrativno financijski radnik radi 25 sati tjedno. 

Od tehničkog osoblja radi 1 kuharica, 1 pomoćna osoba (½ radnog vremena u 

kuhinji, a ½ na poslovima pralje), 1 čistačica na puno radno vrijeme i jedna na 

tri sata dnevno odnosno 15 sati tjedno. 

Domar obavlja poslove održavanja i uređenja okoliša vrtića te ostale poslove 

prema potrebi, a u skladu s ugovorom koji je s njim sklopljen. 

U sezoni grijanja bio je sklopljen ugovor o djelu s ložačem centralnog grijanja 

koji je vodio brigu o kotlovnici i grijanju. 

Ukupno je 18 radnika bilo raspoređeno u službu odgojno - zdravstvenih radnika,  

administrativno - računovodstvenu, službu kuhinjskog osoblja, tehničku službu i 

održavanje. 

 

B)  P R O G R A M     P R E D Š K O L E 

Na razini Općine Hum na Sutli djelovale  su 2 skupine predškole i to: 

1. Područna škola PRIŠLIN   -    6 

2. Područna škola LUPINJAK   -    5 

   U K U P N O:       11 djece 

Program predškole provodio se od listopada do kraja svibnja. Do 12.3.2020. 

odvijao se u prostorima područnih škola, a od 16.3.2020. odvijao se online 

(kontakti roditelja) i preko web stranice vrtića. Voditelji su roditeljima slali 

aktivnosti koje su mogli raditi s djecom kod kuće (likovne aktivnosti, vježbe za 

razvoj fine motorike, glasovne analize i sinteze, razne aktivnosti vezane za 

razvoj tjelesnih, kognitivnih, grafomotoričkih sposobnosti i dr.). 
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U Područnim školama Druškovec i Brezno i u Dječjem vrtiću Balončica ove 

godine nije bio organiziran rad predškole zbog malog broja djece: Druškovec – 

troje  djece (dvoje je polazilo predškolu u Prišlinu, jedno dijete u Lupinjaku), 

Brezno – dvoje djece (polazili predškolu u Prišlinu).  Na taj način omogućili 

smo svakom djetetu u godini prije polaska u osnovnu školu sudjelovanje u 

programu predškole, koji je prema čl. 23. a. Zakona o predškolskom odgoju i 

obrazovanju obvezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. 

Voditeljica predškole u Prišlinu bila je odgojiteljica Bernardica Dimec, a u 

Lupinjaku učiteljica Gordana Štih. 

Vodile su pedagošku dokumentaciju i to orijentacijski  plan i program rada za 

prvo i drugo polugodište, dnevne pripreme i dnevna zapažanja o radu, imenik i 

evidenciju nazočnosti djece, izvješće o radu za prvo i drugo polugodište. 

Djeca su se aktivno uključivala u  svečanosti i predstave, kao i u obilježavanje 

značajnijih nadnevaka i blagdana. Pri tom su se uspješno družila s drugom 

djecom i učenicima.  

Voditeljice programa predškole su se trudile da prostori za boravak djece budu  

pripremljeni i organizirani tako da doprinose ugodnoj atmosferi. Zaključile su da 

je kod djece vidljiv napredak na svim područjima razvoja. 

30.10.2019. za sve polaznike programa predškole i vrtića bila je organizirana 

predstava „Dan u laboratoriju malog znanstvenika“, u izvedbi kazališta LA LA 

LAND iz Zagreba. 

4.12.2019. prisustvovali su predstavi „Tko se penje uz naš brijeg, kada vani pada 

snijeg“ Šarenog svijeta iz Zagreba. 

Predstave su bile organizirane u dječjem vrtiću, što je posebno veselilo djecu iz 

programa predškole, jer su imala priliku posjetiti vrtić i vidjeti prostore i 

sredstva kojima se igraju djeca koja ga polaze. 

Povratne informacije roditelja i djece o samom programu bile su pozitivne. 

Djeca su stvorila pozitivnu sliku o školi te se jako vesele početku. Olakotna je 

okolnost što će prilikom polaska u prvi razred već imati nekoga s kime su se 

upoznali i sprijateljili u predškoli. 
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Tijekom provođenja programa ostvarena je vrlo uspješna suradnja s osnovnom 

školom u više vidova. Surađivali smo s ravnateljicom i stručnim timom osnovne 

škole, školskom knjižničarkom, kao i s učiteljicama koje će na jesen voditi prvi 

razred.  

Možemo zaključiti da je program PREDŠKOLE uspješno realiziran, unatoč 

situaciji vezanoj uz epidemiju COVID – 19. 

 

3.  M A T E R I J A L N I     U V J E T I    R A D A 
 
Ekonomska cijena programa iznosi 1.580,00 kn. Sukladno Odluci općinskog 

vijeća Općine Hum na Sutli od 14. studenog 2018. obveza roditelja iznosi: za 

prvo dijete 600,00 kn, za drugo dijete 400,00 kn, za dijete s teškoćama 400,00 

kn, za samohranog roditelja 400,00 kn, za dijete invalida domovinskog rata 

400,00 kn. Za treće i svako sljedeće dijete financijska obveza iznosi 0,00 kn. 

Sufinanciranje od strane Općine Hum na Sutli vršilo se od 1. siječnja 2020. 

godine sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o financiranju rada Dječjeg 

vrtića Balončica, KLASA: 601-01/19-01/8, URBROJ: 2214/02-01-19-1, koju je 

donijelo Općinsko vijeće na sjednici održanoj 13. studenog 2019. 

Ova godina bila je specifična obzirom na situaciju s COVID – 19. te je općinski 

načelnik Zvonko Jutriša dana 23.ožujka 2020. donio Odluku o oslobađanju od 

obveze plaćanja usluga Dječjeg vrtića Balončica KLASA: 810-03/20-01/1, 

URBROJ: 2214/02-03-20-9, prema kojoj se do stavljanja van snage ove odluke 

iznos sudjelovanja roditelja/skrbnika – korisnika usluga Dječjeg vrtića 

Balončica namirivao iz Proračuna Općine Hum na Sutli.  

U prvom mjesecu 2020. godine uskladili smo plaće radnika vrtića sukladno 

Dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim 

službama (NN 123/2019.) i Sporazumu o dodatku na plaću zaposlenima u 

osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i 

visokom obrazovanju (NN 122/2019.).  

Izvršili smo potrebita ispitivanja i to: 
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- Institut za sigurnost iz Zagreba ispitao je protupaničnu rasvjetu prema čl. 42. 

Zakona o zaštiti na radu i čl. 38. Zakona o zaštiti od požara, stabilni sustav 

(plinodojava, hidrantska mreža) prema čl. 40. Zakona o zaštiti od požara i radnu 

opremu (kotlovnica), električne instalacije te ispitivanje radnog okoliša 

- Vatrozaštita Zabok, izvršila je servis svih vatrogasnih aparata 

- Emos promet d.o.o Radoboj, servis i čišćenje atmosferskih kotlova, kontrolu 

nepropusnosti i ispravnosti rada, regulaciju i kompjutorsku analizu dimnih 

plinova te servis, čišćenje i dezinfekciju klima uređaja sa provjerom ispravnosti 

rada 

- Energonova d.o.o. Zagreb, ispitivanje plinskih instalacija u kotlovnici i kuhinji 

za što  je  izrađen i ispitni izvještaj 

- Aurel d.o.o. Zagreb, sistem detekcije plina. 

- Poduzeće Zaštita i kontrola d.o.o. iz Bedekovčine izradilo je elaborat „Procjene 

rizika - Dječji vrtić Balončica“ temeljem Zakona o zaštiti na radu, u siječnju, 

2020. 

Osim toga nabavili smo: 

- ljuštilicu krumpira 

- perilicu posuđa 

- printer za odgojitelje i za računovodstvo 

- 6 kom. stolica sa rukonaslonom za najmanju djecu, h = 21 cm 

- 10 komada dječjih ležaljki 

- 10 komada štep prostirki za krevetiće 

- kolica za spremačicu i kolica za posluživanje za kuhinju 

- 1 glazbenu liniju i 1 CD player 

- zvučnik za TV u višenamjenskom prostoru 

- radnu odjeću i obuću za odgojitelje. 

Morali smo izvršiti popravak spremnika za toplu vodu u kotlovnici, 

elektroinstalaterske radove za priključenje ljuštilice krumpira i perilice posuđa, 

zamijeniti kompletan sistem zaključavanja na ulaznim vratima.  
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Poduzeće Usluge i trgovina Lugarić izvršilo je odčepljivanje i ispumpavanje 

šahtova i odvodnih kanala, jer smo imali problem s odvodom vode. 

 

Nabavljen je namještaj za sobu dnevnog boravka i dječju garderobu, didaktika, 

igračke te namještaj, aparati  i  sitni inventar za kuhinju u dislociranom objektu 

dječjeg vrtića u Prišlinu. To je financirala Općina Hum na Sutli. 

 

Za rad predškola također smo nabavljali didaktički materijal, stručnu i dječju 

literaturu, sredstvima koja smo dobili od Ministarstva znanosti i obrazovanja  za 

tu svrhu. O namjenskom trošenju tih sredstava, u zakonskom roku izvijestili smo 

Ministarstvo. 

Smatram  da smo racionalnim poslovanjem, svestranom štednjom i uz pomoć 

općine i ostalih navedenih subjekata, uspjeli uspješno poslovati. 

 

4.  NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE  
 
Primarna zadaća bila nam je maksimalno se orijentirati na poboljšanje osnovnih 

uvjeta njege i odgoja djece u vrtiću i svakom djetetu pružiti odgovarajuću njegu 

i zadovoljavanje njegovih potreba. 

Svjesni činjenice da zdravlje, fizički razvoj, pozitivno emocionalno stanje i 

aktivno ponašanje djece ovise ponajprije o usklađenosti dnevnog načina života s 

individualnim osobinama djece, trudili smo se posebno pažljivo planirati i 

provoditi njegu i skrb, jer bi nedovoljna pažnja ili neznanje u toj dobi moglo 

imati dalekosežne posljedice za kasniji razvoj.  

Zdravlje i sigurnost djece bili su nam na prvom mjestu. Odgojitelji su svojim 

ponašanjem nastojali sprječavati nezgode i širenje bolesti, a bili su i spremni 

reagirati u hitnim slučajevima.  

I ove godine smo radili  na primjeni Sigurnosno - zaštitnog i preventivnog 

programa u dječjem vrtiću Balončica. 
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U jasličkim skupinama vodila se pojačana briga o veličini i čistoći igračaka, 

obzirom da su djeca te dobi na vrhuncu svojih osjetilnih i motoričkih 

istraživanja te gotovo sve stavljaju u usta.  

Intenzivno se radilo na održavanju osobne higijene djece i nastojalo se njegu 

ostvarivati prema konkretnim potrebama svakog djeteta. Vodili smo brigu o 

snabdjevenosti svih odgojnih skupina priborom za njegu djece i trudili se 

osigurati dobre higijenske uvjete svih prostora za boravak djece.  

11.10.2019. sanitarna inspektorica izvršila je cjeloviti inspekcijski nadzor u 

kuhinji. Sve što je bilo predmet pregleda i nadzora je bilo u redu i nema 

negativnih primjedbi.  

Zavod za javno zdravstvo Krapinsko – zagorske županije izvršio je uzorkovanje 

i analizu vode za ljudsku potrošnju i utvrđeno je da su rezultati ispitivanja 

sukladni preporučenim mikrobiološkim kriterijima. Uzeto je 10 briseva s radnih 

površina, posuđa i ruku zaposlenih u kuhinji, kao i uzorci hrane i utvrđeno je da 

je mikrobiološka čistoća  uvijek bila dobra.  

 

Tijekom  dana provjetravali smo prostorije i prilagođavali grijanje vremenskim 

uvjetima. Osim toga s poduzećem SALUBRIS d.o.o. Pregrada, sklopili smo 

ugovor prema kojem se provode redovite mjere dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije u HACCP sustavu.  

Posebna briga vodi se o čistoći čitavog objekta i okoliša ustanove, kako bi djeci 

boravak bio što ugodniji tamo gdje borave. 

Provodili smo izlete, odlaske u bližu okolinu (šuma, livada, školsko igralište, 

naše mjesto) te boravili na zraku uvijek kada su vremenski uvjeti to 

dozvoljavali.  

 

Svjesni činjenice da su kvaliteta i priprema hrane neprocjenjivo važni i da utječu 

na stanje dječjeg organizma, posebnu pozornost posvetili smo zdravoj, pravilnoj 

i kvalitetnoj prehrani.  Uvažavali smo preporuke i smjernice koje se odnose na 

sastav i vrstu namirnica, način pripreme i kombiniranje namirnica. Nastojali smo 
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uskladiti prehranu djece sa zdravstvenim preporukama, razvijali zdrave 

prehrambene navike, promicali pravilnu prehranu s ciljem održavanja dobrog 

zdravlja djece. Planiranju prehrane pristupili smo timski te su u realizaciji 

suvremenog pristupa prehrani sudjelovali svi zaposlenici i naravno djeca i 

njihovi roditelji kao neizostavni čimbenici u procesu dogovaranja i suradnje. 

Komisija za sastav jelovnika mjesečno je izrađivala jelovnike, koji su bili 

dostavljani i dobavljačima, pa su oni u skladu s tim nabavljali potrebito. Raznim 

pedagoškim postupcima nastojali smo da djeca prihvate nove vrste namirnica i 

da se prehrana odvija bez prisile i u ugodnoj atmosferi. 

Vodili smo brigu i o djeci sa specifičnim prehrambenim potrebama te smo im u 

suradnji s osobljem kuhinje i roditeljima prilagodili jelovnik, tako da su i 

njihove prehrambene potrebe zadovoljene. 

Svako dijete prilikom upisa u dječji vrtić mora obaviti sistematski pregled kod 

svog liječnika i u vrtić donijeti potvrdu za prijem u predškolsku organizaciju.  

Ove pedagoške godine od težih ozljeda imali smo prijelom ruke kod jednog 

djeteta. Liječenje je uspješno završeno. Učestalije su se javljala oboljenja  

respiratornih organa te viroze i to naročito kod djece u jaslicama. Prije situacije s 

COVIDOM – 19 bilo je nekoliko slučajeva vodenih kozica. 

Redovna samokontrola hrane prema uvedenim HACCP načelima i nadzor 

sanitarne i higijensko - epidemiološke službe rezultiralo je da nismo imali nekih 

ozbiljnijih pobola.  

Svi zaposlenici podliježu zdravstvenom nadzoru i to i odgojitelji i tehničko 

osoblje od 1.1.2019. 1 puta godišnje. 

 

5.  ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD   
 
Na sjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića BALONČICA održanoj 1.10.2019. 

donesen je Godišnji plan i program rada kojim smo zacrtali i primarne zadaće na 

unapređenju odgojno - obrazovnog rada i nastojali ih tijekom godine realizirati. 
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Također je donesen i Kurikulum Dječjeg vrtića Balončica za ovu pedagošku 

godinu.  

Kod planiranja aktivnosti nastojali smo postići to da one proizlaze iz dječjih 

interesa i da su prilagođene njihovim razvojnim mogućnostima. Djeci su se 

predlagali poticaji, a ona su sama određivala daljnji tijek aktivnosti. Odgojitelj je 

pratio dječje reakcije, kako bi mogao planirati daljnju ponudu materijala. 

Poticali smo odgojitelje na promišljanje o postignutim učincima, kao osnovi za 

daljnje akcije. Stalno su se pratili rezultati rada te primjenjivali postupci koji bi 

pridonijeli što kvalitetnijoj realizaciji plana i programa. 

Proces prilagodbe djeteta na dječji vrtić bila nam je vrlo bitna zadaća. Novim 

roditeljima uručili smo dva letka putem kojih smo ih ukratko upoznali s 

postupkom upisa djeteta u dječji vrtić, programom rada, dijelom Odluke o 

financiranju koji se odnosi na roditelje, a dobili su i važne upute koje mogu 

olakšati prve dane boravka djeteta u dječjem vrtiću. Željeli smo djeci i 

roditeljima olakšati taj težak period. Sa svakim roditeljem je ravnatelj proveo 

razgovor i upoznao ga s programom i organizacijom rada, a ukazao mu je i na 

probleme koje djeca imaju u periodu prilagođavanja. Nekoliko dana prije upisa 

djeteta roditelji su dolazili na razgovor s odgojiteljima skupine i porazgovarali o 

djetetovim navikama, potrebama, željama i dr. To se pokazalo kao vrlo dobro, 

jer se djetetu moglo pristupiti slično kao u roditeljskom domu, pa mu se i tako 

nastojao olakšati period prilagodbe. Roditelji su boravili s djetetom u skupini tih 

prvih dana. Tijekom mjeseca rujna orijentacijski planovi i  programi bazirali su 

se na zabavnim pokretnim igrama, igrama upoznavanja, uspostavljanja ugodne 

atmosfere u skupini, slobodnim aktivnostima djece. 

I ove pedagoške godine radilo se na poticanju samostalnosti djeteta kao bitnog 

aspekta razvoja. Pritom smo poticali samostalnost djeteta u obavljanju 

higijenskih i fizioloških potreba, u posluživanju, hranjenju, postavljanju stola, 

služenju priborom, urednosti  za stolom, kulturnom ophođenju za vrijeme 

obroka.  
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Pozornost smo posvetili organizaciji dnevnog odmora te omogućili djetetu 

izbor. Vidljivo je da još uvijek velik broj djece spava što ukazuje na potrebu 

djece za odmorom. Gotovo svaka skupina ima mirni kutić koji omogućava djeci 

odmor i osamu tijekom dana kada za to osjete potrebu. Starija odgojna skupina 

nema organiziran dnevni odmor već aktivnosti traju čitav dan.  Djeca te skupine 

bave se mirnim aktivnostima: čitanje priča, likovne aktivnosti, igre tišine, 

vođene fantazije, igre početnog čitanja i pisanja, rad na radnim listićima, čitanje 

slikovnica, crtani film ili neki edukativni sadržaj, igre na računalu, društvene 

igre s odgojiteljem. 

Radili smo i na ostvarivanju zadaća odgoja za ljudska prava. One su primarno 

bile usmjerene na područje socijalnog i emocionalnog razvoja djeteta, ali 

obuhvaćale su i ostala područja razvoja.  

Posebnu pozornost posvetili smo razvoju ekološke svijesti kod djece. Nastojali 

smo im usaditi pravilne stavove prema prirodi te ih upoznati kako svojim 

postupcima i odgovornim ponašanjem mogu utjecati na okolinu i svijet u cjelini 

te pomoći očuvanju klime na Zemlji. Potencirali smo emocionalan odnos 

između djeteta i prirode, a kroz odgojni proces omogućili djeci izravan dodir s 

prirodom. Tako smo zadovoljavali osnovne dječje potrebe za svježim zrakom, 

kretanjem i igrom, stvarali poželjan odnos prema prirodi, poticali djecu u 

doživljavanju, poštivanju i čuvanju prirodne baštine i razvijali ljubav prema 

kraju u kojem žive.  

 

Svi odgojitelji i medicinska sestra vodili su propisanu pedagošku dokumentaciju 

i pismeno se i materijalno  pripremali za rad. Fleksibilnost i prilagođenost 

potrebama djece iziskuje i fleksibilno planiranje rada. Postava  razvojnih  

zadataka bila je tromjesečna, a  mikro planiranje u obliku tjednih planova i 

dnevnika rada te je vođena i dnevna valorizacija. Usprkos tromjesečnim 

planovima tjedni planovi su se mijenjali s obzirom na interes i potrebe djece te 

su se teme koje su obrađivane naknadno dodavale u tromjesečne planove. 

Odgojitelji su i ove godine tematski planirali. Obvezno dnevno vrednovanje  
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obuhvaća osvrt na ponašanje djece tijekom aktivnosti, nove prijedloge za igru i 

učenje, znakovito ponašanje pojedinog djeteta, učinkovitost vlastitog rada i 

eventualne promjene u njemu, konačno postignuće odgojne skupine i svakog 

pojedinog djeteta. Kroz planirane sadržaje nastojali smo ostvariti tjelesni rast i 

razvoj svakog djeteta, poticati stvaralaštvo, omogućiti uvjete i odnose koji 

potiču pozitivan emocionalni i moralni razvoj, pronalaziti nove izvore i stvarati 

raznolike uvjete i materijale za spoznajni razvoj djeteta. 

I dalje smo po svim sobama za boravak djece radili na formiranju centara igara 

i opremali ih raznolikim materijalima zanimljivim djeci. Vodilo se računa o 

tome da su igračke  na dohvat ruke djeci i da ih slobodno  mogu uzeti kad to 

žele, da raspored omogućuje odgajatelju pregled svih centara aktivnosti, da 

djeca u sobi imaju mogućnost izbora aktivnosti i materijala te da je prostor 

opskrbljen s mnogo različitog materijala. 

U svim odgojnim skupinama je stavljen naglasak na pojačano individualno 

praćenje i dokumentiranje odgojno - obrazovnog procesa putem audio i video 

zapisa, kroz dnevna zapažanja i valorizacije odgajatelja, fotografiranjem 

aktivnosti djece, pisanim bilješkama o individualnom napretku djeteta, analizom 

dječjih radova, refleksijama s kolegicama te vođenjem razvojnih mapa za svu 

djecu. Razvojne mape se vode s ciljem individualizacije procesa i boljeg 

razumijevanja interesa i potreba djece. Predstavljaju kontinuirano praćenje 

djeteta kroz pedagošku godinu putem fotografija, zabilješki odgajatelja, dječjih 

radova, izjava, razmišljanja, raznih oblika dokumentiranja. Uvelike olakšavaju 

prepoznavanje različitih stilova učenja i kompetencija djece. Također, razvojne 

mape su se pokazale kao dobar medij i poveznica između obitelji i vrtića. 

Koristile su se tijekom individualnih razgovora, ali su i roditelji bili sukreatori 

istih putem vlastitih fotografija i zabilješki. Odgojiteljima razvojne mape 

olakšavaju procjenu postignuća i kompetencija djece, lakše prepoznaju njihove 

potrebe i interese. Samim korištenjem informacija dobivenih na osnovi 

dokumentacije olakšava se daljnje planiranje unošenja novog materijala i 

aktivnosti, formiranje novih centara i omogućuje se poboljšavanje dinamike 
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grupe. Život djece u vrtiću vidljiv je kroz fotodokumentaciju, dječje izjave i 

radove. Djeca koja odlaze u školu su za uspomenu ponijela kući svoju razvojnu 

mapu, kroz koju je dokumentiran njihov rast i razvoj tijekom boravka u vrtiću 

od prvog dana, pa do ispisivanja iz ustanove. 

 

 

ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD U UVJETIMA COVID - 19 

Ove pedagoške godine suočili smo se kao i cijeli svijet sa situacijom vezanom 

uz COVID – 19. Sukladno Obavijesti dječjim vrtićima od strane Ministarstva 

znanosti i obrazovanja od 13. ožujka 2020., općinski načelnik je 16. ožujka 

2020. donio Odluku o privremenom prestanku rada dječjeg vrtića Balončica. 

 Od 16.3 – 8.5.2020. u vrtiću je bilo osigurano dežurstvo za slučaj da neki 

roditelj nema mogućnost zbrinjavanja djeteta. Moram napomenuti da su od 17.3. 

– 8.5.2020. svi roditelji zadržali djecu kod kuće.   

Vlada Republike Hrvatske donijela je  23. travnja 2020. Zaključak o mjerama za 

pokretanje gospodarskih i drugih djelatnosti i aktivnosti u uvjetima proglašene 

epidemije bolesti COVID – 19 te je od 11. svibnja 2020. omogućen rad 

predškolskih ustanova. Roditelje smo o tome obavijestili putem web stranice.  

Iako je u tom momentu prema uputama u svakoj skupini moglo biti 9 – ero 

djece, 11.5.2020. u vrtić  je prema prijavama roditelja krenulo samo 14 – ero 

djece i tako smo radili dva tjedna. Strogo smo slijedili Upute HZJZ te Preporuke 

za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjem vrtiću, Ministarstva znanosti i 

obrazovanja. Izrađen je Provedbeni plan za to razdoblje, kojeg smo 

prilagođavali aktualnoj epidemiološkoj situaciji.  

 Ali, ova krizna situacija omogućila je roditeljima provođenje više vremena s 

djecom u krugu obitelji, što je jako dobro u svemu zlu koje nas je zadesilo. 

Odgojitelji su im putem web stranice vrtića predlagali razne sadržaje i aktivnosti 

kojima su mogli poticati djecu na stjecanje znanja i vještina, a ujedno da im 

vrijeme provedeno s njima bude kvalitetnije, zabavnije i sretnije. 

Postepeno je u vrtić dolazilo sve više djece.  
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U 4. mjesecu planirano je otvaranje jedne odgojne skupine u dislociranom 

objektu Dječjeg vrtića Balončica u Prišlinu, ali nažalost to nije bilo moguće 

zbog epidemije. Trebalo je 14 – ero djece starije od 3 godine iz matičnog 

objekta preseliti u objekt u Prišlinu i još upisati šestero nove djece s tog područja 

po želji roditelja, tako da bi ih u Prišlinu bilo 20.  

Na listi čekanja za matični objekt bilo je 14 - ero djece i ovih 6 iz Prišlina koji 

nisu upisani zbog COVIDA – 19.  

1.5.2020. ispisalo se iz vrtića 16 budućih školaraca i čim su se stekli 

epidemiološki uvjeti za upis nove djece, roditeljima je ponuđen upis ili od 

8.6.2020. ili od 1.9.2020. u matični objekt. Od 20 roditelja koji su imali 

mogućnost upisati dijete, 9 ih se odlučilo za 8.6.2020., a 11 za 1.9.2020. Tako 

smo formirali novu skupinu od 9 – ero djece, koja je bila u posebnoj sobi i tako 

djelovali od 8.6. – 30.6.2020. Sve je prošlo u najboljem redu te su djeca 

1.7.2020. raspoređena u skupine s ostalom djecom, a djelatnici vrtića počeli 

koristiti godišnje odmore prema rasporedu, koji je stavljen i na pano za roditelje, 

kako bi znali kada koji odgojitelj radi. 

I dalje slijedimo Upute HZJZ te o svim bitnim promjenama obavještavamo 

roditelje putem web stranice i oglasne ploče za roditelje. 

 

RAD NA PROJEKTIMA 

I ove godine smo provodili projekte po svim skupinama.  

 

PROJEKT „BOJE“ – MLAĐA JASLIČKA SKUPINA  

Provođenje projekta počelo je bojama koje su bliske djeci (crvena, plava, zelena, 

žuta). Cilj projekta bio je poticati u djeteta sposobnost spoznavanja vanjskog 

svijeta – osnovne boje, razvoj govorne komunikacije kroz slušanje i 

razumijevanje govora, pažnju i koncentraciju, maštu. Djeci su bili ponuđeni 

različiti materijali (kartoni, plastični čepovi, slamčice, drvo, papir i dr.). Izrađene 

su kutije u osnovnim bojama, mobili, plakati te automobili za igru djece u tim 

bojama. Djeca su pokazivala velik interes za boje te su aktivno sudjelovala, 
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otkrivala, pridruživala boje. Kroz aktivnosti su razvijala finu motoriku prstiju i 

šake te koordinaciju oko – ruka, bogatila rječnik. Tijekom trajanja projekta bila 

je ostvarena vrlo dobra suradnja s roditeljima, koji su se uključivali donošenjem 

raznih prirodno neoblikovanih materijala, slikovnica te pratili rad skupine 

čitajući i informirajući se putem „Kutića za roditelje“. Zadaće planirane ovim 

projektom su u potpunosti ostvarene. 

 

PROJEKT „DOMAĆE ŽIVOTINJE“ -  SREDNJA JASLIČKA SKUPINA 

Tijekom listanja slikovnica djeca su često pokazivala interes za domaće 

životinje. Pokazivala su prstićima na životinje i oponašala njihovo glasanje. 

Jedan dječak je često inicirao simboličku igru sa figuricama domaćih životinja. 

Sve to je potaknulo odgojitelje da se započne s projektom na tu temu. Cilj 

projekta bio je zadovoljiti interes djece za domaćim životinjama i omogućiti im 

da steknu znanja i predodžbe o njima. Projekt je trajao od 4. – 29. studenog 

2019. Odgojitelji su izrađivali poticaje i oformili centar aktivnosti „Farma“. 

Centar je obogaćen raznim materijalima: izrađena je kućica, životinje u 

dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom obliku, donesena je slama, hrana za 

životinje i dr. Provodile su se istraživačke aktivnosti, igre npr. „Muzemo kravu“, 

oblačenje životinja. Dječja znanja i iskustva o životinjama bogaćena su putem 

glazbenih aktivnosti, priča, slikovnica, enciklopedija. Koristila su se raspoloživa 

AV sredstva. Roditelji su pomogli u prikupljanju materijala za provedbu 

projekta. Zaključak je da je rad na projektu utjecao na sva razvojna područja 

djece. 

 

PROJEKT „PRIČAJ MI PRIČU..“ – STARIJA JASLIČKA SKUPINA  

Potaknute pojačanim interesom djece za listanje slikovnica, slušanjem priča te 

vođene ciljevima: stvoriti kod djece naviku čitanja i pravilnog listanja 

slikovnica, potaknuti ih na otkrivanje novog, začaranog svijeta koji će im 

omogućiti razvoj govora i izražavanja, odgojiteljice su odlučile u suradnji s 

roditeljima krenuti s projektom „Pričaj mi priču“. Cilj projekta bio je obogatiti 
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dječji spoznajni svijet novim pojmovima, uroniti u svijet priča koji će obogatiti 

cijeli djetetov svijet. U sobi je kreiran „Kutić slikovnica“, kojeg su svakodnevno 

dopunjavali novim slikovnicama, koje su donosili roditelji i odgojitelji. 

Korištene su zvučne, taktilne, tvrde i meke slikovnice. Provođene su simboličke 

igre te igre kazališta u kojima su korištene lutkice za  prste prema likovima iz 

priča (Tri praščića, Crvenkapica), dramatizacije poznatih priča, izmišljanje 

vlastitih priča sa i bez lutki uz paravan. Malo kazalište bilo je vrlo poticajno za 

razvoj govora. Od pedagoški neoblikovanog materijala i drvenih kuhača 

izrađivane su lutke, korišten je memori, puzzle, umetaljke i pokrivaljke. O 

provođenim aktivnostima roditelji su bili informirani putem „Kutića za 

roditelje“ te su se uključili donošenjem slikovnica, prikupljanjem i donošenjem 

PNM, drvenih kuhača, čitanjem slikovnica u skupini. Projekt je uspješno 

realiziran. Primijećen je pomak u dječjem rječniku te uočena veća upotreba 

govora i novih riječi prilikom prepričavanja slikovnica ili konkretnih događaja iz 

njihovih života, kao i kod opisivanja konkretnih ili zamišljenih situacija. 

 

PROJEKT „ISTRAŽIVANJE SVJETLOSTI I SJENE“  

– MLAĐA VRTIĆKA SKUPINA  

U istraživanju prostornog i materijalnog konteksta sobe mlađe vrtićke skupine 

odgojiteljice su se usmjerile na stvaranje dobrog ozračja u skupini uz velike 

promjene u prostoru te osmišljavanju, pronalaženju i davanju djeci mnogo 

materijala i sredstava te aktivnosti u koje se uključuju po slobodnom odabiru i 

interesu. U početku su imale mnogo dilema kako krenuti u nešto novo i 

neizvjesno bez unaprijed postavljenog cilja i plana te pustiti djeci da vode. 

Ponudile su djeci nekoliko malenih baterijskih svjetiljki i svjetlosni stol sa 

raznim bojama na kojem su djeca istraživala raznim materijalima. Pratile su 

dječju igru, interese, želje, jer su se djeca vrlo aktivno uključivala te i sama 

donosila razne igračke i materijale za igru od kuće. Jedan dječak je primijetio 

kako se svjetlost i predmeti reflektiraju na zidu i nastaje sjena. Slijedile su igre 

baterijom u zamračenom prostoru. U skupini je formiran novi centar za 
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istraživanje svjetlosti i sjene, odnosno „svjetlosna soba“ i istraživački centar. 

Baza svjetlosne sobe bila je od kartona, stavljene su svjetlosne trake u raznim 

bojama, obojan je bubanj od stare perilice rublja u kojeg su stavljene lampice i 

kroz rupice se reflektiralo svjetlo, korišteni su ostaci ogledala i plexiglasa, stari 

CD – ovi, stojeće i priručne lampice, boce s vodom i dr. Djeca su se likovno 

izražavala i prikazala tekućom bojom na papiru kako od svjetlosti i boja na CD – 

u nastaje duga, slikala su na alu – foliji i prozirnoj foliji. Provedene su razne igre 

svjetlosti i sjene. Korišten je i projektor, izrađen paravan za kazalište sjena. 

Djeca su promatrala i svoju sjenu u okolini, na dvorištu i dr. Odgojitelji 

zaključuju da su realizirani ciljevi projekta, jer je djeci omogućeno otkrivanje i 

istraživanje pojmova svjetlo i sjena, stjecala su se nova znanja i vještine, 

razvijalo partnerstvo s roditeljima i društvenom sredinom. 

 

PROJEKT „UPOZNAJMO SUPROTNOSTI“ – SREDNJA VRTIĆKA 

SKUPINA  

Tijekom siječnja i veljače u skupini je proveden projekt „Upoznajmo 

suprotnosti“, na inicijativu odgojiteljica koje su uvidjele da se djeca često nađu u 

situaciji da ne razumiju njihove upute vezane uz snalaženje u prostoru te 

uočavanju suprotnosti. Odlučile su djecu motivirati na uključivanje, promišljanje 

i planiranje aktivnosti te određivanje pravila, što je pridonijelo produbljivanju 

međusobnih odnosa, kvalitetnijoj komunikaciji i razvoju socijalnih vještina. 

Svakodnevne aktivnosti i igre te potreba djece za kretanjem rezultirale su 

zajedničkom dogovoru za formiranje „Centra snalaženja u prostoru“, koji je 

tijekom projekta bogaćen raznim materijalima, npr. velikim i malim loptama, 

obručima, čunjevima, izradile su „twister“, memory kartice, igru pecanja „Ulovi 

suprotnosti“. Projektom se utjecalo na cjelokupni razvoj djeteta, a osobito je do 

izražaja došlo područje tjelesnog i spoznajnog razvoja. Kroz razne tjelesne 

aktivnosti, šetnje i boravkom na zraku, uočen je velik napredak djece u 

snalaženju u prostoru i prostornoj orijentaciji (gore – dolje, naprijed – natrag, 

lijevo – desno). Omogućen je i razvoj predčitačkih vještina, likovnih 



18 
 

sposobnosti i likovnog stvaralaštva tako da su nuđene nove i „neobične“ tehnike 

npr. crtanje tušem i temperom te puhanje tuša kroz slamku, a glazbom i 

glazbenim aktivnostima razvijan je osjećaj za kretanje u prostoru. Roditelji su od 

početka, preko realizacije do samog kraja projekta bili informirani i aktivirani na 

sudjelovanje, putem kutića za roditelje, izložbe dječjih radova, svakodnevnom 

komunikacijom i uključivanjem roditelja u projekt u smislu prikupljanja 

materijala. Projekt je svako dijete poticao na komunikaciju sa samim sobom, 

fizičkom okolinom, drugom djecom i odraslima. Naučili su cijeniti inicijativu i 

doprinos svakog člana skupine, prihvaćati, promišljati, iskustveno i u suradnji 

učiti, kritički razmišljati, uvažavati različitosti, ali i zauzimati se za sebe. 

Odgojitelji su razvili kompetencije i vještine kontinuiranog procjenjivanja i 

mijenjanja prakse, visoku razinu fleksibilnosti u radu s djecom, poticanje 

njihove autonomije i emancipacije. 

 

PROJEKT „SURADNJA S RODITELJIMA“ – STARIJA VRTIĆKA 

SKUPINA  

Tema roditeljskog sastanka koji je održan u 10. mjesecu 2019., istoimena je temi 

projekta, koji je počeo ubrzo nakon sastanka s roditeljima. Tema se činila vrlo 

prikladnom za roditelje predškolaca, kojima je ovo zadnja godina boravka u 

vrtiću. Jedna djevojčica se pohvalila da je njezin tata vatrogasac i da će doći u 

vrtić vatrogasnim autom i u vatrogasnoj odjeći. Tako je sve krenulo. Djeca su 

poželjela da i njihovi roditelji jedan dan borave s njima u skupini  te su se 

roditelji u suradnji s odgojiteljima vrlo aktivno uključili u planiranje i 

organizaciju svog boravka. Uglavnom su sudjelovali predstavljajući svoje hobije 

i zanimanja i tako njih 11 – ero. Otvorenom i kvalitetno provedenom suradnjom, 

stvoreni su uvjeti za suradničko učenje i otkrivanje različitih mogućnosti svih 

sudionika, a sve radi postizanja zajedničkog cilja – dobrobiti djeteta. Između 

ostalih u skupinu je krajem 2. mjeseca 2020. došla majka fizioterapeut, koja je 

putem poligona, raznih vježbi, slikovnica, plakata i drugih kreativnih i pomno 

osmišljenih aktivnosti upoznala djecu sa svojim radom. Kod djece je tada 
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primijećen velik interes za ljudsko tijelo te je formiran novi centar aktivnosti, 

kojeg su djeca uz pomoć roditelja svakodnevno dopunjavala ambalažom 

lijekova, maski za lice, plastičnim špricama. Uživala su u igri. Nažalost zbog 

preventivnih mjera u cilju sprječavanja epidemije virusa COVID – 19, djeca 

nisu pohađala dječji vrtić te je projekt prekinut. 

Zaključak je da se uključivanjem roditelja u vrtićke aktivnosti postiglo bolje 

upoznavanje obitelji međusobno, usmjeravanje djece jednih prema drugima, 

razvoj samopouzdanja. Roditelji su imali priliku na licu mjesta pratiti svoje 

dijete u skupini te ga razveseliti svojim sudjelovanjem. 

 

Obilježavali smo sve značajnije nadnevke i blagdane kao npr. DANE KRUHA, 

JESENSKU SVEČANOST, SV. NIKOLU, BOŽIĆ I NOVU GODINU, 

POKLADE, VALENTINOVO, a onda vezano uz situaciju COVID – 19 smo s 

tim aktivnostima morali stati. 

 10.9.2019. u vrtiću su bile organizirane razne aktivnosti povodom 

Hrvatskog olimpijskog dana. To su uglavnom bile sportske aktivnosti i 

zabavne igre za djecu. 

 27.9.2019. su sva djeca u godini prije polaska u školu sudjelovala u 

igrama pod nazivom „Pregradske dječje berbarije“ u Pregradi. Igre su bile 

održane u sportskoj dvorani OŠ Janka Leskovara, a bile su posvećene 

jeseni i radovima u polju koji se u to doba obavljaju u našim krajevima. 

Sudjelovala su djeca iz više zagorskih vrtića.  

 Od 7. – 13.10.2019. na razini vrtića provedene su prigodne aktivnosti 

povodom Dječjeg tjedna.  

 18.10.2019. organizirali smo svečanost povodom DANA KRUHA – 

DANA ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE. Uredili smo svečani 

stol s raznim krušnim proizvodima kojima smo se počastili, a Zvončići i 
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Leptirići pripremili su kraći program za svu djecu iz jasličkih i vrtićkih 

skupina. 

 29.10.2019. u vrtiću je provedena akcija „Solidarnost na djelu 2019.“ pod 

sloganom „ NE DVOJI – ZA DRUGOG IZDVOJI“ u organizaciji 

Crvenog križa. Prikupljali su se prehrambeni artikli, higijenske 

potrepštine i novčana sredstva. Sudjelovali su roditelji i zaposlenici vrtića 

dobrovoljnim prilozima, a sve prikupljeno bilo je namijenjeno za 

socijalno najugroženije osobe s područja djelovanja Gradskog društva 

Crvenog križa Pregrada. 

 30.10.2019. organizirali smo u vrtiću predstavu Kazališta La La Land iz 

Zagreba, „Dan u laboratoriju malog znanstvenika“  za svu djecu programa 

predškole i vrtićke skupine.   

 4.12.2019. posjetio nas je Šareni svijet iz Zagreba te su za djecu izveli 

veselu predstavu „Tko se penje uz naš brijeg, kada vani pada snijeg“, 

povodom blagdana Sv. Nikole. 

 17.12.2019. posjetili su nas Moto Mrazovi i darivali djecu. 

 19.12.2019. u sportskoj dvorani Osnovne škole Viktora Kovačića, 

Produkcija Z iz Splita održala je lutkarski mjuzikl za djecu „Novogodišnji  

šušur“, a nakon predstave djeca su bila darivana. Predstavu i darove 

financirala je Općina Hum na Sutli. 

 9.1.2020. Kazalište Smješko iz Zagreba izvelo je za djecu predstavu „Sve 

je veće i veće naše smeće“. Pogledale su je skupine Bubamare, Leptirići i 

Zvončići. To je eko - edukativna predstava koja na zanimljiv i zabavan 

način educira djecu o temama održivog gospodarenja otpadom, reciklaži i 

ekologiji. Kroz interaktivnu igru s djecom, uči ih, prije svega o očuvanju 

prirode. Naučila su kako je nastao planet Zemlja, što su kiše i kako je 

nastao prvi život. Ljudi su napravili previše smeća i stalno zagađuju naš 

planet te su djeca kroz predstavu učila o odvajanju otpada i kakve sve 
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vrste otpada postoje za reciklažu. Provedena je u sklopu projekta: 

Izobrazno – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom 

Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj i Hum 

na Sutli. 

Svako dijete dobilo je na poklon edukativnu slikovnicu „Čuvajmo naš 

okoliš!“. 

 24.1.2020. posjetili su nas Mali knjižničari iz Osnovne škole Viktora 

Kovačića i čitali djeci priče. 

 14.2.2020. prigodnim programom koji su pripremila djeca starije odgojne 

skupine proslavili smo Valentinovo. 

 22.2.2020. održan je 17. Mali županijski fašnik u Humu na Sutli. 

Sudjelovao je i naš dječji vrtić. Maskirali smo se u PINGVINE. Vrtići te 

male i velike mažoretkinje su se predstavili publici svojim točkama, a 

nakon toga su na binu došli Mickey i Minnie te s po četvero djece iz 

svake maskirane skupine zaplesali. A tu je bio i klaun Balonko, koji je za 

svako dijete izradio figuricu od balona te su je ponijeli kući. Istovremeno 

se odvijao i face – painting za djecu koja su to željela. Organiziran je i 

tradicionalni „krafna – domjenak“. Na kraju je svaki vrtić dobio slatki 

paket, a slijedio je i humanitarni poklon iznenađenja. Područnom 

odjeljenju Dječjeg vrtića Balončica u Prišlinu, koje će se uskoro otvoriti, 

dodijeljen je televizor. 

 25.2.2020. održan je ples maski u vrtiću, za svih šest odgojnih skupina. 

Bilo je to vrlo veselo druženje uz pokladnice koje su ispekle naše tete 

kuharice. 

Udruga za promicanje ranog učenja stranih jezika Naučimo puno iz Zagreba 

provodila je u našem vrtiću tečaj engleskog jezika i pohađalo ga je 24 – ero 

djece.  Rad je bio organiziran u dvije skupine i to prvi i drugi stupanj. 
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Sportsko društvo Ku-ku-ri-ku iz Zaboka provodilo je sportsku igraonicu, koja 

se održavala dva puta tjedno. Pohađalo ju je 18 - ero djece. Kroz taj sportski 

program poticale su se motoričke vještine i sposobnosti, djeca su savladavala 

početne korake u raznim sportovima. Tako se utjecalo na pravilan rast i razvoj, 

kao i na razvoj zdravih stilova i navika života. 

 

Obrt za usluge „Mala glazbena školica – TON“ iz Harine Zlake 5, Zagorska 

Sela, vlasnice Dejane Vorkapić, provodio je kraći program glazbene naobrazbe 

za vrtićku djecu mješovite odgojne skupine od četvrte do sedme godine života, u 

trajanju 35 sati godišnje. Pohađalo ga je 9 – ero djece. 

 

Vrtić je radio tijekom čitavog ljeta. Realiziran je ljetni plan odgojno - 

obrazovnog rada, koji sadrži uglavnom boravak na zraku tj. korištenje prirodnih 

faktora rekreativne aktivnosti, igre vodom, pedagoški neoblikovanim 

materijalom i dr.  

Rad ljeti organizirali smo tako da je napravljen raspored korištenja godišnjih 

odmora svih zaposlenih, a i roditelje smo putem oglasne ploče upoznali s tim 

rasporedom. Spajali smo skupine, odgojitelji su radili prekovremeno i tako 

uspijevali pokriti 11 satni radni dan. Moram napomenuti da je i ove godine velik 

broj djece polazio vrtić tijekom ljetnih mjeseci, što znači da roditelji imaju 

potrebu za radom vrtića i u ovo doba godine.  

Na kraju ovog poglavlja želim reći da smo po pitanju odgojno - obrazovnog rada 

zadovoljni ostvarenim, jer smo unatoč situaciji vezanoj uz COVID – 19 uspjeli 

realizirati većinu aktivnosti zacrtanih Godišnjim planom i programom rada.  

 

6.  NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE 

DJELATNIKA 
 
Odgojno - obrazovni djelatnici imaju obvezu stručnog usavršavanja u ustanovi, 

izvan ustanove te individualnog stručnog usavršavanja. Stručno usavršavanje 
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nam omogućuje stjecanje novih znanja  i ono što je najvažnije unapređenje naše 

prakse za dobro djece.  

Na razini vrtića djeluje Odgojiteljsko vijeće u kojem sudjeluju odgojitelji, 

medicinska sestra i ravnatelj koji ujedno  priprema i vodi sjednice. 

Održane su 4 sjednice OV na kojima smo obrađivali stručne teme, razmatrali i 

davali prijedloge za godišnji plan i program rada, izvršili analizu procesa 

prilagodbe djece na dječji vrtić, donijeli individualni plan i program stručnog 

usavršavanja, plan stručnog usavršavanja odgojno - obrazovnih djelatnika izvan 

ustanove, ljetni plan i program rada, dogovorili korištenje godišnjih odmora, 

podnosili izvješća sa svih stručnih skupova koji su se održavali na razini 

županije i šire te rješavali ostalu tekuću problematiku. Jedna sjednica bila je 

održana s ciljem upoznavanja odgojitelja s „Uputama za sprječavanje i 

suzbijanje epidemije COVID – 19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja“, kao i organizacijom rada dječjeg vrtića od 11.5.2020. sukladno 

„Preporukama za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjem vrtiću“, koje je 

objavilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Sjednicama OV redovito su se 

odazivali svi odgojno - obrazovni djelatnici i vrlo aktivno u njima sudjelovali. 

 

Individualno stručno usavršavanje planirano je i provedeno tako da su po 

dvije skupine formirale male timove i obrađivale jednu stručnu temu. 

Mlađa i srednja  jaslička skupina imale su temu  „NEODVOJIVOST NJEGE, 

ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE U JASLICAMA“, starija jaslička i mlađa 

vrtićka „RAZVOJ SOCIJALNE KOMPETENCIJE PREDŠKOLSKOG 

DJETETA“, a srednja i starija vrtićka „DJEČJI VRTIĆ – MJESTO UČENJA I 

ŽIVLJENJA DJEČJIH PRAVA“. 

Na kraju godine, svaki tim napisao je izvješće o aktivnostima koje su provedene 

i stručnoj literaturi koja je korištena tijekom čitavog razdoblja. 

 

Uključivali smo se i u rad aktiva, stručnih skupova i seminara izvan dječjeg 

vrtića:  
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TEMA STRUČNOG 

SKUPA 
ORGANIZATOR 

MJESTO 
I 

VRIJEME 
ODRŽAVANJA 

IME 
 I PREZIME 
STRUČNOG 

RADNIKA 

Stručno predavanje na 

temu: „Sretan roditelj 

– sretno dijete“ 

KZŽ, Upravni 

odjel za 
zdravstvo, 

socijalnu skrb, 
udruge i mlade 

Velika dvorana 
Grada Klanjca, 

Trg Mira 11 
10.10.2019. 

 
 

Tanja Kolar 
Gordana Merkaš 

 
 
 

Umjetničko – 
pedagoška istraživanja 

u ranom i 
predškolskom odgoju i 

obrazovanju 

AZOO 

Dječji vrtić 

Maslačak, 

Toplička ulica 

34, Krapinske 
Toplice 

29.10.2019. 

 
 
 

Snježana Bračun 
 
 
 
 

Razvoj znanstvene 
pismenosti u kontekstu 

ustanova za rani i 
predškolski odgoj i 

obrazovanje 

AZOO 

Dječji vrtić 

Botinec, 
Zlatarova zlata 

67, Zagreb 
6.11.2019. 

Vesna Rebić 

Odgoj za humanost od 
malih nogu – područje 

humanih vrednota i 
pripreme za 

izvanredne situacije 

AZOO u suradnji 
s Crvenim križem 

Gradska 
vijećnica, Josipa 

Karla Tuškana 

2, Pregrada 
12.11.2019. 

Marjana Jutriša 

Živjeti zdravo u vrtiću 

– edukacija o 
mogućnostima 

korištenja edukativnog 

materijala iz područja 

promicanja zdravlja u 
predškolskoj dobi 

Nacionalni tim 
projekta „Živjeti 

zdravo“ 

Dvorana HZJZ 
KZŽ, Zabok, 

Zivtov trg 3 
24.1.2020. 

 
 
 
 

Rijana Klasiček 
 
 
 
 
 
 

Postupci i praksa 
ostvarivanja, 
održavanja i 

Dječji vrtić 

Rožica, Veliko 

Trgovišće 

Spomen škola 

Dr. Franjo 
Tuđman,  

Ines Kučiš 
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7.  SURADNJA S RODITELJIMA  
 
Tijekom ove pedagoške godine djelovali smo na intenziviranju suradnje s 

roditeljima s ciljem  uspostavljanja partnerskih i ravnopravnih odnosa između 

roditelja i dječjeg vrtića. Bitna zadaća bila nam je stvaranje psihološke klime 

koja je pozitivna i puna povjerenja, a koja omogućava uspješnu komunikaciju i 

kvalitetnu suradnju s roditeljima. 

Uređivali smo tematske panoe za roditelje  i preko njih ih upoznavali sa    

sadržajima koji su se radili, dječjim likovnim stvaralaštvom, obogaćivali ih    

novim stručnim spoznajama  i dr. 

U kutićima za roditelje se informacije za roditelje izmjenjuju tjedno ili   

dnevno što ovisi o potrebi informiranja o određenim zbivanjima u skupini. 

Individualne konzultacije su sljedeći oblik suradnje gdje roditelji mogu 

dobiti informacije o svom djetetu, a provode se svaki mjesec. Vrijeme 

konzultacija istaknuto je u kutićima za roditelje i roditelji se mogu 

predbilježiti na priloženom papiru. 

Održavali su se komunikacijski i klasični roditeljski sastanci po skupinama. 

Rješavala se i tekuća problematika konkretne odgojne skupine. Iz zapisnika 

odgojitelja vidljivo je da se roditelji interesiraju o radu vrtića i odnosu njihovog 

djeteta prema događanjima u ustanovi. 

Na kraju možemo zaključiti da dobra suradnja s roditeljima dovodi do  

raznolikosti i veće kvalitete rada ustanove. Ove godine naši su roditelji   

direktno sudjelovali u ostvarivanju zadaća vrtića, u neposrednom odgojno - 

unapređivanja kvalitete 

u ustanovama ranog i 
predškolskog odgoja i 

obrazovanja 

Ul. Stjepana 
Radića 6, 

Veliko 
Trgovišće 
4.2.2020. 

Studijsko putovanje u 
Bolognu i posjet 

međunarodnom centru 

Loris Malaguzzi 

Marija Puh 
Bologna, 

 Italija 
10. – 11.2.2020. 

Anja Mikša 
Snježana Žerjav 
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obrazovnom radu i dr.,  pa planiramo i sljedeće godine nastaviti s već poznatim, 

a i nekim novim oblicima suradnje. 

 

8.  SURADNJA  S  VANJSKIM ČIMBENICIMA 
 

Suradnja s vanjskim čimbenicima dio je našeg kurikuluma i svake godine je 

nastojimo proširivati i produbljivati. Tijekom godine ostvarivali smo dobru 

suradnju s brojnim institucijama i pojedincima, s ciljem obogaćivanja života 

djece i kvalitetnog proširivanja sadržaja rada s djecom u vrtićkom okružju. 

Načini i oblici suradnje razlikuju se svojom kvalitetom i učestalošću. 

Surađivali smo s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i 

obrazovanje, Općinom Hum na Sutli, Krapinsko – zagorskom županijom, 

Zavodom za javno zdravstvo KZŽ, Centrom za socijalnu skrb Krapina,  
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