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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   u 

matičnom vrtiću koje se formiraju prema uzrastu djece upisane u vrtić. U 

Dječjem vrtić Balončica- Podružnica Prišlin nalazi se 1 mješovita odgojno 

obrazovna skupina djece od tri godine do polaska u školu.   

 

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 1.9.2021. god., a završili 31.8.2022. 

Ukupno je odrađeno 252 radna dana i odrađeno 2016 sati. 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 s danom 31.05.2022. 

 - mlađa jaslička skupina   - 16 



 - srednja jaslička skupina  - 19 

 - starija jaslička skupina   - 23 

 - mlađa vrtićka skupina   - 25 

 - srednja vrtićka skupina   - 28 

 -  starija vrtićka skupina     - 30 

 

 U Dječjem vrtiću Balončica-Podružnica Prišlin:  

 -jedna mješovita vrtićka skupina: 24 djece 

 

     U K U P N O:        165 djece 

 

S djecom je radilo 15 odgojitelja i 1 medicinska sestra.  

Tijekom ove pedagoške godine 2 odgojitelja vratila su se s rodiljnog 

/roditeljskog dopusta, 1 odgojitelj se vraća krajem 2022. g., a isto tako s 1.9. 

2022. imamo odgojiteljicu koja kreće na rodiljni /roditeljski dopust. Imali smo 

i jedno duže bolovanje glavne kuharice ,te odgojiteljice.  

Tajnik – administrativno financijski radnik radi 30 sati tjedno( neodređeno 

nepuno radno vrijeme - 6 sati dnevno).  

Od tehničkog osoblja radi 1 kuharica, 1 pomoćna osoba u kuhinji, 1 pomoćna 

kuharica/pralja( podružnica Prišlin) 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 ( ugovor o djelu) 

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

koji je vodio brigu o kotlovnici i grijanju. 

Ukupno je 23 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 djelovala  je 1 skupine predškole i to: 

1.Dječji vrtić Balončica   -    10 

    

   U K U P N O:       10 djece 

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

odvijao jedan dio ON LINE (zbog epidemiološke situacije),a ostale sate u 

Vrtiću. Program je provodila prvo polugodište učiteljica razredne nastave 

Gordana Štih, a drugo polugodište odgojiteljica Bernardica Dimec. 

Zbog manjeg broja djece predškola se održala u vrtiću (bilo je lakše izvedivo s 

obzirom na mali broj djece kao i zbog epidemiološke strane).  

Voditeljice predškole 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  sve aktivnosti, kao i u obilježavanje 

značajnijih nadnevaka i blagdana.  

 

 

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. 

Sudjelovali su na kazališnim predstavama u Vrtiću. Ove je  godine po prvi puta 

organiziran i izlet za djecu koji pohađaju kraći program predškole. Izlet je bio 

organiziran u suradnji sa agencijom Trakostyan tours, a otišli smo u Sekirišće 

( Sv. Križ Začretje) na Coprnjasti put! Djeca su, bas kao i roditelji bili  

oduševljeni. 



Tijekom provođenja programa ostvarena je vrlo uspješna suradnja s osnovnom 

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

osnovne škole. Posjeti ove godine nisu bili omogućeni kao niti zajedničke 

aktivnosti zbog epidemiološke situacije  i pridržavanja svih mjera i preporuka. 

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 1.630,00 kn. Sukladno Odluci općinskog 

vijeća Općine Hum na Sutli od dana 19.veljače 2021. (KLASA: 601-01/21-

01/3,URBROJ:: 2214/02-01-21-2 ) 

0bveza 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. 

 

 Tijekom godine izvršili smo potrebita ispitivanja i to: 

- 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 – prema Ugovoru vrši 

nadzor nad Zaštitom u Vrtiću 

-tvrtka Salubris  vrši nam deratizaciju, dezinsekciju i  deratizaciju u matičnom 

vrtiću ,te u Podružnici. 

 

Osim toga nabavili smo: 

- printer za odgojitelje  

- ormar za ured ( Metalobox ),ventilator za ured 

- namještaj za srednju jasličku skupinu ( 4 ormara - IDA DIDACCTA) 

- prijenosni zvučnik - radio ( potreban u jasličkoj skupini, kao i za vrijeme 

boravka na zraku) 

- klima uređaj u vrtićkoj skupini Bubamare 

- didaktika za stariju vrtićku skupinu, didaktika za jasličke skupine, 

- strunjače za jasličke skupine 

- slikovnice  

- lopte za igru na zraku 

- ručni omekšivač vode ( u kuhinji) 

- soboslikarski radovi u jasličkoj skupini Gljivice te u garderobnom 

prostoru jasličkih skupina pčelice i gljivice 

- farbanje sprava na vrtićkom dvorištu ( pješčanik, ljuljačka, klupice) 

- radnu obuću za odgojitelje, 

- obnovili smo knjižnicu sa novom dječjom literaturom kao i stručnom 

literaturom za odgojitelje 

- kontinuirano nabavljali potrošni materijal i didaktiku 

- izvršili smo popravak toplovodnog bojlera u kotlovnici  

- zbog nastale štete od elementarne nepogode -TUČE došlo je do oštećenja 



svjetlosnih kupola u višenamjenskom prostoru, te u prostoru sobe 

dnevnog boravka starije jasličke skupine. Nove svjetlosne kupole 

postavljene su od proizvođača „Info structura“   

 

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

literaturu, didaktiku 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. Budući da je u 

ovoj pedagoškoj godini počela značajna inflacija, njezin rast u svim 

segmentima osjećamo i mi, stoga će biti u narednom razdoblju potrebno 

povećati ekonomsku cijenu Vrtića. 

 

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 i u Dječjem vrtiću -podružnici Prišlin. 

U jasličkim skupinama vodila se pojačana briga o veličini i čistoći 

igračaka(koje su se svakodnevno dezinficirale na kraju radnog dana s 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.  

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, kako u matičnom vrtiću tako i  

u Podružnici. 

 

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.  

Prilikom pojave virusa Covid -19 izvršene su dezinfekcije prostora i igračaka . 

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 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. 

U sklopu  EKO PROJEKTA koji se provodio u Vrtiću i Podružnici,  uz pomoć 

roditelja napravili smo visoke gredice te smo imali i ove godine svoj „MINI 

VRT“ koji nas nagradio plodovima (salata, češnjak, jagode..)  

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 nismo imali težih ozljeda kod djece. Učestalije su se 

javljala oboljenja  respiratornih organa te  crijevne viroze i to naročito kod djece 

u jaslicama. Imali smo jedan slučaj dječjih uši. Postupili smo prema uputama 

epidemiologa. 

Redovna samokontrola hrane prema uvedenim HACCP načelima i nadzor 

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

ozbiljnijih pobola.  



Sanitarna inspekcija u travnju 2022. g. izvršila je cjeloviti inspekcijski nadzor 

u kuhinji, kao i nadzor svih potrebnih dokumenata. Sve što je bilo predmet 

pregleda i nadzora je bilo u redu i nema negativnih primjedbi.   

Svi zaposlenici podliježu zdravstvenom nadzoru i to i odgojitelji i tehničko 

osoblje od 1.1.2019. 1 puta godišnje. 

Što se tiče samoizolacija zbog COVIDA 19-VIRUSOM, imali smo nekoliko 

samoizolacija cijele vrtićke skupine, te samoizolacije nekoliko djece iz 

jasličkih skupina i djelatnika, u matičnom vrtiću kao i u Podružnici. Morali smo 

prema naputku Hzjz - a voditi evidenciju o  testiranju radnika na COVID-19  

koji nisu procijepljeni. Evidencija se vodila svaki dan, a test kao dokaz o 

negativnom nalazu na covid - 19 nije mogao biti stariji od 48 sati. Moram 

naglasiti da je bila vrlo uznemirujuća i stresna ova situacija, budući da su 

djelatnici morali  odlaziti u duge gradove na testiranja prema unaprijed 

zadanom rasporedu. Uspjeli smo i to izrealizirati i prilagoditi se trenutnoj 

situaciji, koja se znatno poboljšala nakon sredine mjeseca travnja. Kroz ljetni 

period ( srpanj, kolovoz) imali smo dvije izolacije djelatnika i nekoliko 

izolacija djece. 

 

5.  ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD   
 

Na sjednici Upravnog vijeća dječjeg vrtića Balončica održanoj 30.09.2021. 

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

na unapređenju odgojno - obrazovnog rada i nastojali ih tijekom godine 

realizirati. Također je donesen i Kurikulum Dječjeg vrtića Balončica za  

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. Upoznali smo ih sa svim pravilima kojih 

se moraju pridržavati vezano uz epidemiološku situaciju. Roditelji su boravili 

s djetetom u skupini tih prvih dana prema Uputama od strane Hzjz-a ( po 15 

min roditelj i dijete tijekom prvog 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. Pridržavali smo se epidemioloških mjera, djecu nismo 

miješali, svaka skupina je uvijek boravila u svojoj sobi dnevnog boravka, na 

vrtićkom dvorištu svaka skupina također je imala prostor za sebe. Pridržavajući 

se uputa kako bi zaštitili sebe i druge, smatramo da smo uspješno prošli još 

jednu kroz ovu „korona krizu“ koja nas sve zahvatila. Organizirati rad u takvim 

uvjetima nije bilo nimalo lako, budući da je polaznost djece bila velika tijekom 

cijele pedagoške godine.   

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.  

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. Posebno smo ponosni na nastavak Eko projekt kojeg smo 

započeli prošle pedagoške godine ,a ove smo ga dalje poticali i realizirali. 

 

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 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 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 

RAD NA PROJEKTIMA 

 

 

I ove godine smo provodili projekte po svim skupinama, ali i na razini Vrtića. 

 

Projekti u skupinama: 

 

PROJEKT : ŽIVOTINJE; skupina Ribice 

4.10. 2021.  obilježili smo Svjetski dan zaštite životinja.  Aktivnost je 

potakla interes djece za životinjski svijet.  Prateći taj interes krenuli smo 

u  eko projekt „Briga o životinjama“. Kroz razne aktivnosti utjecale smo 

na cjelokupan razvoj djeteta, te pokušale zadovoljiti sve dječje razvojne 

potrebe. Naglasak smo stavile   na senzorne aktivnosti, a posebno na 



aktivnosti u području motornog razvoja. Redovitom i bogatom 

senzomotoričkom stimulacijom poticale smo razvoj samokontrole, 

stabilnosti emocionalnog stanja,  prag tolerancije na frustracije i jačale 

senzomotoričku inteligenciju.  

A sve te stvari ostvarivale smo  na načine bliski  djeci: hraneći životinje, 

slušajući glasanje životinja, slikanjem različitim likovnim tehnikama, 

čekanjem u redu-nađi svoju životinju, razvrstavanjem  osnovnih boja 

perja ptica, hodajući po tragovima životinja  ispunjenima rižom, 

brašnom, kukuruzom i sl., a posebno mjesto interesa predstavljalo je  

mjesto taktilnog razvoja i mjesto istraživanja.  

Istraživački centar obogatile smo raznim knjigama, enciklopedijama, 

slikovnicama i časopisima sa tematikom životinja, plakatima, kučicama 

za ptice  u čijoj izradi su nam pomagali i roditelji, figuricama raznih 

životinja, drvenim kockama za gradnju i puzzlama.  

Djecu u jaslicama  fasciniraju životinje, njihov izgled, glasanje i 

pokreti, neiscrpna su inspiracija i nepresušni izvor novih saznanja.   

Budući da djeca i dalje pokazuju veliki interes za temu ,,Briga o 

životinjama“ nastavljamo s raznim aktivnostima i u narednom 

periodu(briga o ribicama u moru, kornjači…).  

I dalje potičemo dječju radoznalost i želju za istraživanjem. Kroz igru i 

razne aktivnosti djeca razvijaju ljubav prema životinjama, empatiju, 

socijaliziraju se, razvijaju ekološku svijest,  produljuju period 

koncentracije te razvijaju svoju krupnu i finu motoriku.  

  



ZAKLJUČAK: Upoznavajući   životinje djeca mogu naučiti kako biti 

odgovorni, brinuti se o drugima i suosjećati   se sa njima.  

 

 

Cilj projekta je razvijati stvaralačke osobine koje dijete spontano pokazuje, 

osobito istraživanje novih materijala, te potaknuti i senzibilirati djecu i roditelje 

za izradu igračaka od pedagoški neoblikovanog materijala. 

Zadaća projekat bila je poticati dječju kreativnost i maštu, razvijati dječje 

stvaralaštvo kroz likovne tehnike, poticati radoznalost kod djeteta ,poticati finu 

i grubu motoriku kod djece. Projekt se provodio od 10.mj.2020. do 

5.mj.2021.cijelo vrijeme je pratio razvojne sposobnosti djece te se aktivnosti i 

igre prilagođavaju njima. Od samog početka njegovog provođenja pa sve do 

kraja pedagoške godine u svim segmentima svakodnevnog rada sa djecom 

tematika pedagoški neoblikovanog materijala je uvijek bila prisutna i služila je 

kao aktivni pokretač mnogih aktivnosti.   

 

 

PROJEKT „ PROMET“ -  SREDNJA JASLIČKA SKUPINA 

Projekt je započeo velikim interesom djece za prometna sredstva, 

svakodnevnim donošenjem istih od kuće te čestom igrom vozilima u centru 

građenja. U radu smo koristili priče, slikovnice, pjesme, stihove i sliko priče o 

prometu te se na tu temu likovno izražavali i razvijali govorne sposobnosti kod 

djece. Od ostalih igara djeci su ponuđene razne stolno-manipulativne igre: 

puzzle, memory prometna sredstva, grupiranje vozila, prometna sredstva smo 

razvrstavali s obzirom odnose li se na kopneni i zračni promet ili služe za 

prijevoz ljudi morem, rijekama....Dotakli smo se i teme semafora... Zašto je on 

važan? Koje boje pokazuje? Što znači kad se upali određena boja?  Izradili smo 

i cestu na velikom komadu kartona te napravili autiće od pnm-a, malo boje i 

malo mašte. 

 

Zaključak: 



Djeca su kroz različite aktivnosti na temu prometa proširivala svoja znanja o 

razlikama prijevoznih sredstava te poštivanju prometnih pravila. Svakodnevno 

su pokazivala interes za temu projekta što nas je poticalo na izradu novih 

poticaja i aktivnosti kako bi kroz igru i edukativne sadržaje stekla znanja o 

prometu i usvojili osnove prometne kulture. 

 

 

PROJEKT „VEERINARSKA AMBULANTA..“ – STARIJA JASLIČKA 

SKUPINA  

 

 

KAKO JE PROJEKT POČEO: 

Nastavno na projekt „Briga o životinjama“, djeca su počela brinuti za 

životinje , čuvali su ih, hranila i liječila. Postavljali su pitanja . „“Što se 

dogodi kada je životinja bolesna“, „Tko ih liječi“. Tako prateći dječje interese 

oformili smo centar „Veterinarska ambulanta“. 

 

CILJEVI  PROJEKTA: 

- proširivanje stećenog znanja, istraživanje životinjskog svijeta 

- proširivanje i bogaćenje riječnika (dijelovi tijela, medicinska oprema..) 

- razvoj svijesti o važnosti životinjskog svijeta, te razvoj ljubavi prema 

životinja  

-  

 

ZADACI PROJEKTA:  

-poticati razvoj sposobnosti rješavanja problema (uočavanje, izražavanje 

svojih želja, potreba, osjećaja, iskustava) 

-poticati razvoj fine motorike šake 

-poticati suradnju, prijateljski odnos među vršnjacima, poštivanje drugih, 

briga za druge oko sebe 



Interes djece za projekt bio je izuzetno velik. Djeca su se u velikm broju 

uključivala u ponuđene aktivnosti, a velik dio aktivnosti krenuo je od njih 

samih. Kroz simboličke igre uvidjeli smo s kojim materijalom trebamo 

upotpuniti naš centar te smo svakodnevno imali razne likovne aktivnosti. 

Izrada iskaznica, veterinarskih torba, stetoskopa, recepata, knjižica, košara za 

životinje... 

 

 

PROJEKT „OSJEĆAJI“ – MLAĐA VRTIĆKA SKUPINA  

Prateći i promatrajući djecu, razgovarajući s njima i slušajući ih, a u skladu s 

njihovim potrebama i trenutnim interesima započele smo projekt „OSJEĆAJI“. 

Ovim projektom cilj nam je bio da djeca prepoznaju svoje trenutne emocije i 

otvoreno razgovaraju o njima, da prepoznaju emocije kod prijatelja i odraslih 

koji su u tom trenutku s njima, da uz osnovne emocije (poznate – sretan, tužan, 

ljut, uplašen) nauče imenovati i mnoštvo novih emocija – iznenađen, 

povrijeđen, ponosan, nervozan, sramežljiv, smiren, uzbuđen, ljubomoran, 

voljen), te da se kroz igru i zajedništvo (Nisi jedini, nisi sam) lakše uče nositi s 

njima i izražavati ih na prihvatljiv način. 

 

Biti sposoban izraziti i kontrolirati emocije na prihvatljiv način temelj je 

razvoja emocionalne inteligencije, jačanja otpornosti i pomaganja djeci da 

ostanu pribrani i kad se suoče s bolnim iskustvima. 

 

. 

PROJEKT „SVEMIR“ – SREDNJA VRTIĆKA SKUPINA  

Projekt „Svemir” u srednjoj vrtićlpk skupini nastao je kao odgovor na dječju 

znatiželju, interes i igre inspirirane svemirom. Djeca su često razgovarala o 

svemiru, planetima, astronautima, vanzemaljcima i slično, a u igrama se mogla 

vidjeti komponenta svemira u centru građenja (izrada rakete) i crtežima 



(uglavnom vanzemaljci). Odgojiteljice su primijetile pojačani interes djece te 

su odlučile oformiti „svemirski centar” i isti obogatiti raznim materijalima 

poput fotografija, zvijezda, kartonske rakete, gumbićima, aluminijskom 

folijom, laptopom itd.  

Likovni centar obogaćen je raznim materijalima potrebnim za modeliranje 

(plastelin, papir, brašno, …).  

Predčitalački centar obogaćen je slikovnicama o svemiru, enciklopedijama i 

raznim knjigama o planetima. 

Osim navedenih poticaja, djeci su bili ponuđeni i poticaji na temu svemira, 

astronauta, puta od kuće, odnosno vrtića do svemira, u kojima su djeca jačala 

govorno-jezične vještine, osnovne matematičke pojmove i koncentraciju. 

Zainteresiranost djece za navedeni projekt je eskalirala te je isti trajao puna 

četiri tjedna. Svaki je tjedan bio tematski te su se aktivnosti međusobno 

povezivale.  

 

 

 

PROJEKT „U SVIJETU PRIČA“ – STARIJA VRTIĆKA SKUPINA  

Ovaj „mini“ projekt započeli smo obilježavanjem Godine čitanja i 

Mjeseca hrvatske knjige koji se održavao od 05. listopada do 05. studenog 

2021. godine.  

U projektu su sudjelovala sva djeca odgojne skupine Zvončići.  

CILJ PROJEKTA: omogućiti djeci razvoj (pred)čitalačkih vještina, 

osvijestiti ih o važnosti čitanja, ali i samog listanja slikovnica, priča,… 

ZADAĆE PROJEKTA:  

 poticati razvoj govora i bogaćenje rječnika 



 poticati razvoj pamćenja, mišljenja i zaključivanja 

 jačati djetetov identitet, toleranciju, solidarnost, poštivanje i uvažavanja 

drugih 

 razvijati komunikaciju, postavljanje pitanja, iznošenje mišljenja, 

pretpostavki 

 poticati na prepoznavanje svojih osjećaja i osjećaja drugih 

 poticati na razvoj mašte, uživljavanja u ulogu drugog putem igre i 

pričanja priča 

 poticati razumijevanje socijalnih odnosa 

 poticati na pozitivna pravila ponašanja 

 poticati zapažanje problemskih situacija, modela ponašanja i posljedice 

tog ponašanja 

 razvijati ljubav prema knjizi i poticati samostalno čitanje 

Kroz svakodnevne  slikopriče, priče, slikovnice, knjige, bajke koje su djeci bile 

ponuđene,  bogatile smo dječji rječnik prema njihovim mogućnostima te smo 

zajedno osvijestili važnost čitanja.  

 

 

MJEŠOVITA VRTIĆKA SKUPINA ( PODRUŽNICA PRIŠLIN) 

„PRIČE,BAJKE I SLIKOVNICE“ 

 

Projekt smo započeli na interes same djece koja su svakodnevno u vrtić nosila 

razne priče, slikovnice . U našoj sobi obogatili smo centar knjižnice, te uz 

svakodnevno čitanje, listanje priče su postale dio nas. 

 

 



CILJ: 

U odnosu na suvremeno doba u kojem živimo, digitalnom svijetu punom 

brojeva i tipaka željeli smo uroniti u drugačiji, čarobni svijet u kojem potičemo 

djetetovu maštu, kreativnost, umjetničko stvaralaštvo. Isto tako poticanje 

razvoja slušne percepcije, govora, koncentracije i pamćenja 

 

EKO Projekt na razini Vrtića:   

1. KOMPOSTIRANJE -vrtićke skupine 

2. BRIGA O ŽIVOTINJSKOM SVIJETU I POVEZANOSTI PROMJENA 

U PRIRODI 

 

Ekološki odgoj bitan je za razvijanje ekološke svijesti kod djece. 

Tijekom učenja djeca stječu navike, formiraju se određena stajališta 

,vrijednosti  i interesi. Zato smo u Dječjem vrtiću Balončica djecu 

uključili u razne praktične aktivnosti koje smo provodili od početka 

pedagoške godine kroz projekte u jasličkoj skupini „Briga o 

životinjskom svijetu i povezanosti promjena u prirodi“, te u vrtićkoj 

skupini „Kompostiranje!“ ciljevi projekta su: odgoj za održivi razvoj, 

osvijestiti kod djece kolika je važnost očuvanja okoliša, potaknuti razvoj 

ekološki osviještenih stavova i ponašanja kod djeteta koje 

doživljavanjem i aktivnim učenjem usvaja osnovna znanja o eko 

temama, naučiti djecu umijećima i ponašanjima koja će pomoći Zemlji 

da ostane lijepa i čista. 

 

CILJ PROJEKTA: Stjecanje znanja i iskustva o promjena u prirodi 

(proces kompostiranja) s ciljem očuvanja planete, našeg svakodnevnog 

života, stjecanje navika za kompostiranjem i daljnjom upotrebom istog. 

 



 

ZADAĆE PROJEKTA: 

- odgovorno ponašanje prema onome što nas okružuje u prirodi 

- stjecanje znanja o procesu kompostiranja 

- razlikovanje bio razgradivog otpada od ostalog otpada 

- usvajanje i primjena znanja u svakodnevnom životu – spoznaja da se 

nešto može kompostirati i to isto primijeniti 
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Kada shvatimo koliko je presudna osobna uloga koju imamo u pravljenju svijeta 

boljim i zdravijim, počinjemo razumijevati važnost ekološkog odgoja. Kao 

odgojitelji odgovorni smo razvijati u djece svijest o povezanosti njih samih s 

prirodnim i proizvedenim okolišem i usađivati im osjetljivost koja će uroditi 

zadovoljstvom i koristiti danas i omogućiti im da u kasnijoj dobi izgrade jasniji 

pogled na fenomen života, začuđujuće mogućnosti njegova održavanja te se 

odužiti odgovornim odnosom prema njemu.  

Projekt se započeo na prijedlog ravnateljice te smo istražujući dječja znanja, 

promišljanja i iskustva raširili temu. Kompostiranje je nastavak je prošlogodišnjeg 

projekta „Više cvijeća, manje smeća“. U skladu s tim, tijekom provedbe projekta, 

nastavili smo s očuvanje planete, odnosno prirode koja nas okružuje. 

Da bi naučila nešto novo, djeca trebaju postati svjesna, biti u mogućnosti da 

istražuju i propituju, a tek iza toga mogu upotrijebiti i primijeniti ono što su 

naučila. S obzirom na razvojne osobine i potrebe djece da izgrađuju znanja 

izravnim iskustvom, tj. istraživanjem i ispitivanjem okoliša, kao i putem svih 

mogućih načina izražavanja onoga što su u tim procesima doživjela i iskusila, 

naglasak treba staviti na stjecanje izravnog iskustva, na «iskustva iz prve ruke», 

na samostalno i spontano otkrivanje svijeta koje počinje u prirodnoj znatiželji, 

nastavlja se u dječjim akcijama praćenim čuđenjem i završava poznatim „AHA“ 

doživljajem. Na taj način potičemo intelektualnu kompetenciju djeteta. U skladu 

s tim proveli smo projekt s naglaskom na aktivno sudjelovanje djece uz stjecanje 

znanja i iskustva istraživanjem. 

 

Neke od aktivnosti koje smo proveli s djecom su: izrada komposta i 

kompostiranje, izrada visoke grede (mali vrt) ,projekcija filmova eko 

tematike, eko patrola vrtića, recikliranje papira i izrada čestitaka od eko 

papira, izrada raznih plakata s eko tematikom, obilježavanje značajnih eko 

datuma, suradnja s lokalnim komunalnim poduzećem .Zbog epidemiološke 
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situacije nismo mogli realizirati razne posjete koje smo predvidjeli ,ali smo 

se trudili da ovaj projekt bude kvalitetno odrađen, te da djeca putem 

neposrednog iskustva obogate još više svoja znanja o ekologiji. Njihova 

uključenost i zainteresiranost tijekom cijele godine najbolji je pokazatelj 

uspješnosti projekta. Nekoliko puta godišnje prezentirali smo svoj eko 

projekt u višenamjenskom prostoru vrtića kao bi roditelji imali kompletan 

uvid u naš zajednički projekt.  

 

 

 

Na razini vrtića djeluju dva tima - jaslički i vrtićki . 

Svaki tim imao je i  tijekom ove pedagoške godine svoju temu koju su realizirali, 

proučavali, te tako se stručno usavršavali i jedni drugima prezentirali svoju praksu 

uz kritički osvrt na istu, a sve s ciljem za podizanjem kvalitete odgojno-

obrazovnog rada. 

 

Tema vrtićkog tima: ZNAČAJ PROSTORNO-MATERIJALNOG 

OKRUŽENJA U VRTIĆU  

Sukladno navedenim teorijskim razmatranjima, iz navedenih primjera iz prakse 

koje su prikazane u izvješćima odgojitelja ,vidljivo je kako odgojitelji djeci 

pružaju elemente za optimalan razvoj. Prostori su opremljeni materijalima za koje 

djeca pokazuju interes, a isto tako oformljuju se i centri aktivnosti koji djeci 

pružaju prilike za istraživanje, raznoliko izražavanje, rješavanje sukoba, 

samostalno donošenje odluka i slično. Vidljivo je i kako su djeci svi ponuđeni 

materijali uvijek dostupni te lako dohvatljivi čime se potiče samostalnost i 

odgovornost, a rezultat je nesmetana igra.   

Prostor kao treći odgojitelji vrlo je estetski uređen u odgojnim skupinama 

što djecu dodatno motivira i privlači, a poticaji su vrlo primjereni razvojnom 

stupnju svake odgojne skupine.   
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Kao zaključak, jasno je kako se potrebe, želje i interesi djece uvažavaju 

prilikom kreiranja plana i programa što rezultira srećom i motiviranošću djece, 

novim znanjima, vještinama i sposobnostima, a upravo to je ono čemu odgojitelji 

teže. 

 

 

 

Tema jasličkog tima: ULOGA I POSTUPCI ODGOJITELJA U 

AKTIVNOSTIMA DJECE 

Uloga odgojitelja u odgojno-obrazovnom procesu od velike je važnosti. On stvara 

I obogaćuje okruženje za življenje i učenje. Odgojitelj treba biti empatičan, 

kreativan, 

istraživačkog duha, pun razumijevanja, cjeloživotno se obrazovati, uvažavati 

djecu, njihove interese i želje, te osluškivati, pratiti i dokumentirati dječje 

izražavanje i stvaranje. Važna uloga odgojitelja je u organiziranju, provođenju i 

analiziranju istraživačkih aktivnosti. Odgojitelj treba osigurati okruženje bogato 

raznovrsnim materijalima kako bi djeca mogla kvalitetno istraživati i učiti. 

Kvalitetno okruženje bi uvijek trebalo biti multisenzorično kako bi poticalo djecu 

na istraživanje raznih modaliteta (zvukova, boja, mirisa itd.). Osluškujući interese 

djece odgojitelj osigurava materijale za istraživanje. Bogata ponuda materijala 

omogućuje djeci prirodan put dobivanja informacija, te konstruiranja znanja i 

rješavanja problema. Okruženje bogato raznovrsnim materijalima najviše 

određuje kvalitetu dječjeg učenja. Dokumentiranjem odgojitelj bolje razumije 

proces učenja djeteta, a samim time osigurava i kvalitetniju podršku tom procesu. 

Svrha dokumentiranja nije ocijeniti dijete, već gledati ga, slušati i razumjeti. 

Pažljivo promatranje i slušanje djece u različitim aktivnostima predstavlja jedno 

od važnijih umijeća odgojitelja. Stoga, dobro razumijevanje djeteta i njegovih 

znanja odgojitelju predstavlja najsnažnije uporište kreiranja okruženja za 

poticajno učenje I istraživanje. 
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Obilježavali smo sve značajnije nadnevke i blagdane kao npr. DANE KRUHA, 

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

POKLADE, VALENTINOVO, poštujući trenutne epidemiološke mjere. 

 

 10.9.2021. u vrtiću su bile organizirane razne aktivnosti povodom 

Hrvatskog olimpijskog dana. To su uglavnom bile sportske aktivnosti i 

zabavne igre za djecu. 

 Od 4.10. – 08.10.2021. na razini vrtića provedene su prigodne aktivnosti 

povodom Dječjeg tjedna.  

 08.10.2021. - održana predstava Prvi koraci u prometu ( MAK TEATAR) 

 11.10.-15.10.2021. organizirali smo AKTIVNOSTI povodom DANA 

KRUHA – DANA ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE.  Svečanost 

se održala interno za dvije vrtićke skupine poštujući trenutne 

epidemiološke mjere 

 20.10.2021. - obilježili Dan jabuka 

 08.11.-15.11.2021. - starija odgojna skupina obilježila je Mjesec hrvatske 

knjige 

 5.11.-19.11.2021. - obilježili smo Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata 

i sjećanja na žrtvu Vukovara i Škrabanje 

 

 Kićenje bora u višenamjenskom prostoru 

 06.12.2022.- posjet Sv. Nikole na kočiji ( matični vrtić i podružnica) 
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 Posjet MOTOMRAZOVA 

 22.12.2021. -posjet Djeda božićnjaka i podjela poklona 

 14.02.2022.- obilježili Valentinovo  

 21.02.2022.- predstava Idemo u zoološki vrt ( „Dječja čarobna scena“) 

 01.03.2022. -ples pod maskama i posjet Općini Hum na Sutli ( druženje uz 

pjesmu i ples) 

 04.-8.04.2022.- obilježili Tjedan zdravlja te dobili Diplome za naš Vrtić 

 17.4.2022. - USKRŠNJE AKTIVNOSTI 

 22.04.2022. - obilježili Dan planeta Zemlje raznim aktivnostima 

 25.04.2022. - OTVORENA VRATA VRTIĆA POVODOM DANA 

OPĆINE HUM NA SUTLI TE PROSLAVA 25. ROĐENDANA VRTIĆA 

KAO SAMOSTALNE JAVNE USTANOVE. Organiziran kratki kulturno 

-umjetnički program, razne eko radionice, kao i predstava „PISMO IZ 

ZELENGRADA“ za svu djecu i roditelje u izvedbi odgojiteljica . 

 11.05.2022. - posjet starije vrtićke skupine OŠ Viktor Kovačić 

 12.05.2022. - sudjelovanje na županijskom kvizu Promet nije šala ni 

opasnost mala u  Sv. Križu Začretju 

 24.05.2022.-održana ZAVRŠNA SVEČANOST ( nakon dvije pandemijske 

godine) za djecu i roditelje 

 26.05.2022.- izlet srednje vrtićke, starije vrtićke skupine iz matičnog vrtića, 

mješovite vrtićke skupine  iz Podružnice, te polaznika kraćeg programa 

predškole . Izlet je bio u Sekirišće  ( Sv. Križ Začretje ) na „Coprnjasti put“, 

organiziran u suradnji sa Turističkom agencijom „Trakostyan tours“.  
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 Listopad,2021. u vrtiću je provedena akcija „Solidarnost na djelu 2021.“ 

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. 

 

 Prosinac,2021. -Općina Hum na Sutli povodom Sv. Nikole počastila je svu 

djecu slatkim paketićima, kao i prekrasnim poklonima za Božić. Međutim 

poklone smo djeci podijeli interno unutar Vrtića, jer se zbog epidemiološke 

situacije nije niti ove godine  održala božićna priredba u Osnovnoj školi 

kao što je to bilo uvijek do sada. 

 

Ove smo pedagoške godine ponosni vlasnici statusa „SIGURNI VRTIĆI I 

ŠKOLE“ .Sudjelovali smo u projektu Hrvatskog Crvenog križa u sklopu Erasmus 

projekta i Ministarstva odgoja i obrazovanja tijekom cijele pedagoške godine.  

Aktivnosti su provedene u vrtićkim skupinama, te nakon prikupljenog dovoljnog 

broja bodova stekli smo status sigurnog vrtića te ponosno ga istaknuli na ulazu u 

Vrtić.  

U mjesecu travnju sudjelovali smo i na  Tjednu zdravlja koju organizira HZJZ te 

smo se uključili prigodnim aktivnostima potičući najmlađe koliko je briga o 

zdravlju i zdravom načinu života važna već od najranije dobi. 
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Kraći programi ranog učenja engleskog jezika ( Udruga NAUČIMO PUNO iz 

Zagreba ) provodila je četiri puta tjedno( dvije skupine) u matičnom Vrtiću te u 

Podružnici. 

 

 

Sportsko društvo Ku-ku-ri-ku iz Zaboka provodilo je Malu sportsku školu 

rolanja i nogometa , koja se održala od 16.05.2022.-20.05.2022.  gdje je djeci 

bilo ponuđeno tjedan dana sportskih aktivnosti (rolanja, nogometa ) na vanjskom 

prostoru (dvorište vrtića) uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. 

 

Program ritmike s elementima baleta održan je dva puta tjedno u  matičnom  

Vrtiću  u suradnji s ART AKADEMIJOM iz Zagreba. 

 

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 dosta aktivnosti zacrtanih Godišnjim planom i programom rada, 

usprkos izolacijama djelatnika i djece koje su bile pojačane u mjesecu prosincu, 

siječnju i veljači. Bila je turbolentna godina jer smo se suočili i sa prirodnom 

nepogodom –tučom ( prošle godine potres) koja nas prestrašila pred kraj mjeseca 

svibnja i ti bas za vrijeme trajanja završne svečanosti u Dječjem vrtiću Balončica- 

Podružnica Prišlin. Svjesni smo da priroda ponekad pokazuje zube, stoga ćemo i 
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dalje osvješćivati našu djecu kroz naredni period o važnosti očuvanja našeg 

okoliša. 

 Ostvarili smo uspješnu suradnju sa DVD PRIŠLIN I DVD STRAŽA koji su nam 

i ovoga puta izašli ususret prilikom provjere štete od strane el. nepogode-tuče.   

 

6.  NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 

 

Odgojno - obrazovni djelatnici imaju obvezu stručnog usavršavanja u ustanovi, 

izvan ustanove te individualnog stručnog usavršavanja. Stručno usavršavanje 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 ( većina njih on 

line) te 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 za 2021./2022. godinu sukladno „Preporukama 

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

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kako bi se pripremili za novu pedagošku 

godinu. U mjesecu svibnju 2022. na sjednici OV-a gostovala je patronažna sestra 

Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije koja je održala predavanje na temu 

: „Postupanje u hitnim situacijama kod djece“ .  Sjednicama OV redovito su se 

odazivali svi odgojno - obrazovni djelatnici i vrlo aktivno u njima sudjelovali. 
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Individualno stručno usavršavanje planirano je i provedeno tako da su po dvije 

skupine formirale male timove i obrađivale jednu stručnu temu. 

Vrtićki tim: „Značaj prostorno -materijalnog okruženja u vrtiću) 

Jaslički tim: „Uloga i postupci odgojitelja u aktivnostima djece“ 

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  sve online( putem 

Zoom platforme, Ms teams aplikacija), jedan stručni skup održan je  u Dječjem 

vrtiću Maslačak u Krapinskim Toplicama gdje su prisustvovale dvije odgojiteljice 

,te usavršavanje u sklopu Crvenog križa : „Postupanje u hitnim situacijama“ na 

kojem je sudjelovala jedna odgojiteljica. 

 

STRUČNA USAVRŠAVANJA ODGOJITELJA: 

 Odgojitelji  Tema stručnog 

usavršavanja 

Mjesto 

održavanja  

Datum 

1.Dijana 

Halužan  

Dijete i trauma –

uloga stručnjaka 

u području 

obrazovanja 

On line 

(AZOO) 

17.12.2021. 

2.Martina 

Tepeš 

Umjetničko 

obrazovanje u 

kontekstu 

Dječjeg vrtića 

Online 

(AZOO)) 

09.02.2022. 

3.Martina 

Tepeš 

Kvalitetan 

RPOO: Ključni 

čimbenik 

prevencije 

nepovoljnih 

On line 

(AZOO) 

12.2.2022. 
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razvojnih ishoda 

djece 

4.Lucija 

Toma 

Utjecaj 

stereotipa na 

proces odgoja i 

obrazovanja u 

dječjem vrtiću 

On line 

(AZOO) 

21.02.2022. 

5.Marjana 

Jutriša 

Zdravlje djece On line 

(AZOO) 

14.03.2022. 

6.Anja Mikša  

7.Tanja Kolar 

Priroda –

najbolji učitelj 

Boravka na 

zraku kao resurs 

zaštite 

psihofizičkog 

zdravlja i učenja 

u prirodi 

DV 

Maslačak, 

Krapinske 

toplice 

04.05.2022. 

8.Silvija 

Očko 

Osposobljavanje 

radnika za 

pružanje prve 

pomoći za slučaj 

povrede na radu 

Pregrada, 

GDCK 

10.06.2022. 

 

 

 

 

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 
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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. 

Komunikacijski roditeljski sastanci  održali su se dva puta godišnje na terasama 

Vrtića ( zbog epidemiološke situacije). 

Individualni sastanci (jedan na jedan) održavali su se i po nekoliko puta mjesečno, 

uz pridržavanje svih epidemioloških mjera- održavanje fizičkog razmaka ,nošenje 

maske, najviše 15 min trajanje sastanka.. 

Na kraju možemo zaključiti da dobra suradnja s roditeljima dovodi do  

raznolikosti i veće kvalitete rada ustanove. Nadamo se da će situacija sljedeće 

godine biti znatno bolja ( vezano uz Covid -19) te da ćemo ostvariti suradnju s 

roditeljima kroz razne zajedničke aktivnosti-druženja, izlete, zajedničkih 

aktivnosti  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  
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