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I    UVOD 

 

      Dječji vrtić Bubamara je predškolska ustanova koja ostvaruje programe odgoja i 

obrazovanja s ciljem osiguravanja kvalitetnih uvjeta za optimalan razvoj što većeg 

broja predškolske djece s područja grada Donja Stubica i okolnih mjesta i gradova 

koji nemaju predškolsku ustanovu, sa željom i obvezom da pomogne roditeljima u 

brizi za sigurnost i odgoj djece. 

      Svi programi prilagođeni su razvojnim potrebama djece te njihovim 

mogućnostima i sposobnostima.  

      Humanističko orijentirani kurikulum usmjeren je na dijete, njegove interakcije s 

vršnjacima, razvoj samostalnosti, zadovoljavanje potreba, prepoznavanje interesa i 

poštovanje dječjih prava, uz uvažavanje različitosti, poticanje tolerancije i osobne 

odgovornosti.  

      Svakom djetetu pristupamo kao individui koja ima pravo na svoje potrebe i 

interese i na svoj vlastiti put razvoja. 

      Sve odrasle osobe uključene u brigu za djecu važno je senzibilizirati na 

pravodobno prepoznavanje potreba i interesa djece, te njihovo kvalitetno 

zadovoljavanje. 

 

Nastojali smo:  

- stvoriti uvjete za razvijanje motoričkih, spoznajnih, govornih, socioemocionalnih i 

kreativnih sposobnosti djeteta 

- razvijati samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi, osjetljivost za druge 

- usavršavati vještine komunikacije dijete – dijete, dijete – odrasli, odrasli – odrasli i 

uvježbavati tehnike nenasilnog rješavanja sukoba 

- poticati zdrave stilove života i brigu o zdravlju 

- upoznati svoja prava i poštivati prava drugih 

- izgrađivati partnerski odnos između odgojitelja i roditelja kojem je temelj 

međusobno poštovanje, povjerenje i dobra komunikacija. 

 

      Osmišljavanjem prostora omogućili smo djeci da se osjećaju ugodnije i slobodnije 

i da mogu iskazivati svoju kreativnost te vlastitom aktivnošću razvijati svoje 

sposobnosti pri čemu uvijek nastojimo odrediti granice i dogovoriti pravila ponašanja 

unutar skupine. 
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      Fleksibilnom organizacijom odgojno-obrazovnog procesa poštuje se pravo djeteta 

na izbor pojedinih aktivnosti, pravo na zajedničke aktivnosti i povremene osame, 

mogućnost iskazivanja sposobnosti i stvaralačkih potencijala. 

      Kroz dobne skupine ostvarili smo sadržaje i aktivnosti iz oblasti kulture, tjelesne 

kulture i društvenog života djece, a u skladu sa suvremenim kurikulumom i 

koncepcijom predškolskog odgoja, polazeći od prava djeteta na različitost programa  

koji će pridonijeti njegovu razvoju, osobnosti i kvaliteti života.  

      Nastojali smo djeci omogućiti ugodno okruženje za igru, druženje, stjecanje 

higijenskih navika, razvoj spoznaje, ekološke svijesti i životnih iskustava. 

      U vrtiću kao i u obitelji, dijete mora imati atraktivno, privlačno okruženje bogato 

poticajima i mogućnostima za igru, druženje, manipuliranje, istraživanje i 

eksperimentiranje, da bi moglo ostvariti potencijale koje posjeduje.  

      Omogućivanje cjelovitosti i punoća razvoja svih potencijala pojedinog djeteta 

odgovornost je koja potiče odgojitelja na neprestanu refleksiju i unošenje kvalitetnih 

promjena. 

      Osnovna nam je zadaća da dječji vrtić bude mjesto sigurnog, zdravog i sretnog 

odrastanja djece.  

      Razvijajući znatiželjno dijete koje samostalno prepoznaje, ali i rješava problem 

sustavno radimo na ostvarivanju dječjih prava i potreba. 

      Igra kao dominantna aktivnost djeteta neophodna je za rast i razvoj svakog 

djeteta. Sudjelujući u slobodnim igrama dijete aktivno gradi svoju spoznaju o svijetu, 

ali i o sebi i vlastitim sposobnostima, razvija svoju kreativnost i zadovoljava svoje 

interese i znatiželju. Na taj način omogućili smo svakom djetetu da se razvija svojim 

vlastitim tempom te smo pri tome stavljali naglasak na nekoliko činjenica:  

 

- Svako dijete uči na osobit način i napreduje vlastitim tempom. 

- Djeca imaju iste potrebe, ali vrlo različite načine i putove njihova zadovoljavanja 

- Djeca ne stječu kvalitetna znanja slušajući i reproducirajući, već istražujući, 

otkrivajući 

- Samostalnost i samopouzdanje dijete stječe kroz aktivnosti u slobodnim igrama 

- Uče se odgovornosti – samostalno; čine izbore i preuzimaju “posljedice” svojih 

izbora. 
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      Razvijajući znatiželjno dijete koje samostalno prepoznaje, ali i rješava problem 

sustavno radimo na ostvarivanju dječjih prava i potreba. 

     Djeca najbolje uče kad im se omoguće prilike da zadovolje svoje interese. 

     Uz ugodno okruženje za igru u unutarnjem prostoru s željom da boravak djece na 

zraku bude što sadržajniji i kvalitetniji uredili smo vanjski prostor. 

      Suvremeno pristupamo organizaciji dolaska djece u vrtić (razdoblje prilagodbe) 

kao i prostornoj i sadržajnoj dimenziji dnevnog boravka djece u vrtiću. 

      Nadopunjujući primarni program ostalim programima omogućujemo pravo na 

izbor sadržaja prema individualnim potrebama i željama: igraonica, početno učenje 

engleskog jezika, folklorna skupina, male vezilje i ritmičko plesna igraonica. 

     Kroz otvorenost i različite oblike suradnje roditelji ostvaruju pravo na sudjelovanje 

u kreiranju programa. 

Raduje nas broj upisane djece u ovoj pedagoškoj godini te postignuća u radu kroz 

sva odgojno - obrazovna područja.  

Početkom pedagoške godine u ustanovu je upisano  130  djece, a do kraja 

pedagoške godine u ustanovi je boravilo 134 djece.  

Rad se odvijao u dvije jasličke i četiri vrtićke dobne skupine. 

U svim našim aktivnostima i realizaciji programa imali smo pomoć i podršku roditelja. 

Vrtić i obitelj moraju djelovati kao usklađena zajednica, jer će samo tako naša djeca 

osjetiti da ih roditelji i mi volimo onakve kakvi jesu, poštujemo, prihvaćamo njihove 

želje i potrebe te im tako pomažemo da izrastu u sretne i zadovoljne ljude. 

U povezivanju roditelja i vrtića želimo biti što transparentniji, informirati roditelje o 

svemu što se u vrtiću događa, poticati ih da sudjeluju u kreiranju programa. Roditelji 

često od odgojitelja traže stručnu pomoć, što je znak da stječu sve više povjerenja u 

naše stručno znanje i sposobnosti. 

Na roditeljskim sastancima upoznali smo ih s programom rada, sadržajima i 

planiranim aktivnostima te željom da život njihovoj djeci u ustanovi  bude što ljepši i 

kvalitetniji. Ujedno je roditeljima ponuđeno da sudjeluju u kreiranju programa te da 

nam pomognu u njihovoj realizaciji. 

Uz pomoć i podršku roditelja realizacija plana i programa ostvarena je na 

zadovoljstvo zaposlenih u ustanovi, roditelja i što je najvažnije život i boravak djece u 

ustanovi učinili smo još ljepšim, boljim, kvalitetnijim i zanimljivijim. 
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II   USTROJSTVO   RADA 

 

U prizemlju objekta boravila su djeca vrtićkog uzrasta raspoređena u četiri dobne 

skupine, polaznici predškole, te djeca polaznici vrtićke igraonice četvrtkom. 

Na katu su boravila djeca jasličkog uzrasta u dvije dobne skupine.  

Usluge vrtića  i jaslica koristila su uz djecu s područja Grada Donja Stubica i djeca iz 

Općine Gornja Stubica, i Gradova Oroslavja i Zagreba. 

Ustrojstvo rada vrtića i jaslica vremenski je bilo usklađeno s radnim vremenom i 

potrebama roditelja. 

Rad se odvijao svakodnevno (osim subote) od 5,30 –15,30 sati, a do 17 sati je 

organiziran produženi boravak djece - dežurstvo.  

Primarni program provodio se u četiri vrtiće dobne skupine – mlađoj, srednjoj, 

mješovitoj i starijoj i dvije jasličke skupine. 

- vrtić –   mlađa skupina – 24  djece 

            - srednja    “      -  28     “ 

            - starija I    “      -   25    “ 

            - starija II   “      -   19    “ 

-    jaslice  - mlađa jaslička skupina – 17 djece 

             - starija jaslička      “      -  21 djece 

                                         ----------------------- 

                                                      134 djece  

 

U četiri vrtićke skupine radilo je 8 odgojitelja, a u jaslicama 4 odgojitelja.  

Program predškole u Područnoj školi provodio je učitelj razredne nastave s kojim je 

sklopljen ugovor o dijelu.  

 

Osim navedenih djelatnika o radu ustanove brinulo je i ostalo osoblje: 

- ravnateljica 

- stručni suradnik – psiholog 

- zdravstveni voditelj VŠS  

- kuharica 

- pomoćna kuharica  

- dvije spremačice 

- računovođa 

- domar  

- 2 odgojitelja na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnos 
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III    MATERIJALNI UVJETI 

 

Sam objekt dječjeg vrtića u kojem borave djeca jasličkog i vrtićkog uzrasta u 

potpunosti ne odgovara svojoj namjeni.  

Vanjski i unutarnji prostor lijepo je uređen za boravak djece i djelatnika. 

Unutarnji prostor sadrži šest prostorija za boravak djece, odgovarajući sanitarni 

prostor za djecu i osoblje, dvoranu za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, blagovaonicu, 

kuhinju i poslovni prostor (računovodstvo, ravnateljica, psiholog i zdravstveni 

voditelj).  

Prostor u kojem borave djeca preškolske skupine (ne odgovara u potpunosti) skučen 

je i premalen za broj djece koja u njemu borave. Upravo za djecu ovog uzrasta 

potrebna je što hitnija dogradnja. 

Osim unutarnjeg prostora, vanjski čine zelene površine ispred ustanove koje su lijepo 

uređene i zasađene cvijećem, velika terasa i vanjsko igralište. 

U novoj odgojno-obrazovnoj godini nužno je potpuno uređenje i nadopuna igrališta 

novim spravama.   

U želji da unaprijedimo i poboljšamo materijalne, estetske i higijenske uvjete života 

polaznicima našeg vrtića izvršili smo popravke na stolariji. Popravljen je namještaj i 

stolice u sobama dnevnog boravka. 

Velika pažnja je posvećena uređenju unutarnjeg prostora za igru i boravak djece. 

U obogaćenom i poticajnom okruženju djeci se nude brojne mogućnosti 

eksperimentiranja, istraživanja, stjecanja i provjeravanja novih spoznaja. 

Namještaj je prilagođen uzrastu i sigurnosti djece uz mogućnost mijenjanja njegove 

namjene i kombiniranja u razne forme. 

U želji da vrtić bude mjesto smislenog i kvalitetnog življenja, učenja i razvoja djece 

prostor je koncipiran kao radionica za istraživanje i mjesto za grupno i individualno 

stjecanje novih znanja. Stoga smo djeci omogućili svakodnevno aktivno bavljenje 

mnogobrojnim aktivnostima, istraživanje, manipuliranje, eksperimentiranje s različitim 

predmetima, materijalima, te aktivno sudjelovanje u životno-praktičnom aktivnostima.  

Djeca uče putem izravnih aktivnosti i stjecanjem neposrednog iskustva. 

Nabavljena je nova didaktika koja je dopunjavana tijekom pedagoške godine. 

Izvršena je nabava potrošnog likovnog materijala koji se prema potrebi 

nadokupljivao. 
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Uređen je sanitarni prostor srednje vrtićke i starije jasličke skupine  – vodovodne 

instalacije. 

Uređena je podna obloga u hodniku jaslica i uredima psihologa i zdravstvenog 

voditelja.  

Nabavljeni su tepisi za jasličke i vrtićke skupine i staza za hodnik  u  jaslicama.  

Nabavljeno je 53 lakoprenosivih ležaljki za potrebe srednje i starije vrtićke skupine. 

Za potrebe rada stručnog suradnika-psihologa i zdravstvenog voditelja kupljen je PC 

Multimedija i monitor. 

U potpunosti je opremljena garderoba za djecu vrtićkog uzrasta – novi garderobni 

ormarići za 100 djece. 

Za potrebe rada kuhinje Dječjeg vrtića nabavljen je novi hladnjak, perilica suđa i 

profesionalni mikser.  

Za potrebe djelatnika u kuhinji nabavljen je još jedan garderobni ormar. 

Nabavljena su kolica za spremačice i profesionalni usisavač.  

05.05.2017. godine vrtić prijavljen na Natječaj za Operaciju 7.4.1. Agencije za 

plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju a 24.05.2018. potpisan je 

Ugovor o financiranju Mjera  07 u iznosu od 4.922.810,50 kuna. 

Za potrebe zaposlenika kupljena je zaštitna radna obuća. 

Upravi odjel za promet i infrakstrukturu Krapinsko-zagorske županije donirao je vrtiću 

didaktičke igračke, a vrtić je bio domaćin akcije „Promet nije šala ni opasnost mala“. 

Sudjelovala su 22 vrtića Krapinsko-zagorske županije. 

Metalis Donja Stubica izradio je i donirao vrtiću krajem mjeseca srpnja metalnu 

ogradu u iznosu od  8.750,00 kuna. 

Početkom osmog mjeseca okrečen je kompletan prostor ustanove.  

Dopunili smo vrtićku knjižnicu novim slikovnicama, kao i stručnom literaturom 

potrebnom odgojiteljima za rad i stručno usavršavanje.  

Uz raznovrsna didaktička sredstva i pomagala u suradnji s roditeljima  prikupljali smo 

pedagoški neoblikovane materijale za rad i igru i njima gotovo svakodnevno 

dopunjavali sobe dnevnog boravka. 
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IV NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJA DJECE 

 

Godišnji izvještaj zdravstvenog voditelja za razdoblje od 01.09.2017. – 31.08.2018. 

bazirati će se na analiziranju podataka prema sljedećim odlomcima: 

1) Higijensko-epidemiološki nadzor 

2) Osiguravanjem fizičkih sigurnosnih uvjeta za boravak djece 

3) Nadzor i prilagođavanje HACCP sustava 

4) Rad na području prehrambenih navika i standarda 

5) Rad na području svakodnevne tjelesne aktivnosti 

6) Suradnja s odgojiteljima 

7) Suradnja sa stručnim timom vrtića 

8) Suradnja s ravnateljom 

9) Suradnja s roditeljima 

10) Suradnja sa stručnim službama izvan vrtića 

11) Djelovanje na području preventivne zdravstvene zaštite 

12) Statistika pobola 

 

1. Higijensko-epidemiološki nadzor 

 Provođenje kontrole mikroklimatskih uvjeta u sobama odgojnih skupina 

 Kontrola higijenskih uvjeta u sobama i sanitarnim čvorovima 

 Nadzor izvođenja procesa čišćenja i dezinfekcije u odnosu na plan čišćenja  

 Provođenje trijaže djece kod dolaska u vrtić u skladu s mogućnostima u 

odnosu na radno vrijeme te educiranje djelatnika o postupanju uslijed 

uočavanja simptoma i znakova koji značajno ukazuju na postojanje zarazne 

bolesti 

 Kontinuirani nadzor pobola i poduzimanje dodatnih mjera preventivne 

zdravstvene zaštite prema potrebi 

 Nadzor nad ispravnošću sanitarnih iskaznica djelatnika dječjeg vrtića 

 Nadzor provođenja mjera preventivne zdravstvene zaštite ostalih djelatnika 

vrtića i pripravnika 

U slučaju otkrivanja odstupanja od propisanog provodila se analiza događaja, 

edukacija djelatnika i informiranje ravnatelja prema potrebi. 
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2. Osiguravanjem fizičkih sigurnosnih uvjeta za boravak djece 

 U suradnji s ostalim djelatnicima radila se analiza materijalnih uvjeta prostorija 

za boravak djece s ciljem otkrivanja elemenata, konstrukcija, dijelova 

konstrukcija koji pridonose povećanom riziku od ozljeda 

 Nadzor fizičkih sigurnosnih uvjeta i upućivanje na promjene u prostoru u 

slučaju procjene da se radi o povećanom riziku od nastajanja ozljeda djece ili 

djelatnika 

3. Nadzor i prilagođavanje HACCP sustava 

 Revizija dokumentacije i prilagođavanje novim potrebama i zakonskim 

zahtjevima 

 Nadzor dokumentiranja i provođenja mjera u procesu pripreme i podjele hrane 

opisanih u sklopu dokumentacije u odnosu na kritične točke i kritične kontrolne 

točke 

 Suradnja s djelatnicama kuhinje i ravnateljicom u pogledu osiguravanja uvjeta 

za nesmetan rad prema propisanim zahtjevima HACCP sustava za kuhinje 

dječjih vrtića 

 Edukacija djelatnika kuhinje o novinama koje se planiraju implementirati u 

HACCP sustav dječjeg vrtića 

4. Rad na području prehrambenih navika i standarda 

 Analiziranje postojećih jelovnika i izrada plana noviteta u suradnji s glavnom 

kuharicom i ravnateljicom 

 Analiziranje kalorijskih vrijednosti pripremljene hrane i upućivanje na korekcije 

prema potrebi te izrada tabele s preporučenim količinskim udjelom namirnica u 

obrocima koji se poslužuju u DV Bubamara 

 Suradnja u izrađivanju jelovnika u odnosu na zakonske propise i zdravstvene 

preporuke o zastupljenosti skupina namirnica 

 Suradnja u aktivnostima odgojitelja s ciljem poticanja djece na konzumiranje 

cjelovitog obroka koji im je poslužen 

 Predlaganje i suradnja s odgojiteljima i ravnateljicom na području planiranja 

aktivnosti s ciljem poticanja djece na zdravstveno poželjan način prehrane 

 Rad na otkrivanju djece s prehrambenim ograničenjima te obnavljanje 

podataka prema potrebi kod već poznatih slučajeva takvih ograničenja 
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 Edukacija ostalih djelatnika o mjerama opreza vezano uz prehrambena 

ograničenja pojedine djece s ciljem prevencije neželjenih alergijskih reakcija ili 

drugih imunoloških reakcija organizma djeteta s ograničenjem u prehrani 

 Suradnja s djelatnicama kuhinje na području osiguravanja jelovnika s 

adekvatnim zamjenama za djecu s ograničenjima u prehrani 

5. Rad na području svakodnevne tjelesne aktivnosti 

 Upućivanje odgojitelja na propisani vremenski omjer provođenja tjelesnih 

aktivnosti za vrijeme boravka djeteta u dječjem vrtiću prema potrebi 

 Provedba testiranja djece starosti od pet i više godina s ciljem utvrđivanja 

postojanja smanjenih mogućnosti održavanja ravnoteže te izrada plana 

aktivnosti u suradnji s odgojiteljima u slučaju značajnijeg motoričkog 

odstupanja 

 Prezentacija audio i video materijala, fotografija, letaka s ciljem skretanja 

pozornosti djece na dobrobit provođenja bilo koje vrste tjelesnih aktivnosti za 

vrijeme boravka u vrtiću i izvan njega 

 Sudjelovanje u pripremnim aktivnostima za nastupanje na Dječjem 

Olimpijskom festivalu u Zaboku.  

6. Suradnja s odgojiteljima 

 Dvosmjerno informiranje o zdravstvenom stanju djece, naročito u slučajevima 

zaraznih bolesti, alergijskih reakcija, prehrambenih ograničenja i višebrojnih 

akutnih oboljenja unutar skupine ili vrtića  

 Suradnja u informiranju obje strane i roditelja u odnosu na postojanje 

epidemioloških indikacija za širenje lako prenosivih bolesti, a što se vrši preko 

zajedničkog nadzora pobola 

 Suradnja na području primjene posebnih i dodatnih higijensko-epidemioloških 

mjera  

 Suradnja u otkrivanju djece s prehrambenim ograničenjima te izradi plana 

prehrane za tu djecu 

 Suradnja u planiranju i provedbi aktivnosti s ciljem preventivne zdravstvene 

zaštite djece 

 Suradnja na području informiranja roditelja o aktualnim zdravstvenim rizicima 

tijekom godine 
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 Edukacija odgojitelja o specifičnim mjerama opreza i pružanja prve pomoći 

kod djece s evidentiranim zdravstvenim poteškoćama (febrilne konvulzije, 

alergijske reakcije na prehrambene alergene) 

7. Suradnja sa stručnim timom vrtića 

 Razmjena zapažanja i informacija relevantnih za stanje djeteta u odnosu na 

različita specifična područja rada 

 Savjetovanje s ciljem holističkog pristupa djetetu uslijed pojave poblemskih 

situacija i poteškoća 

 Uključivanje u izradu plana aktivnosti i postupanja spram roditelja ili 

odgajatelja s ciljem osiguravanja cjelovitog pristupa djetetu uslijed situacija 

koje to zahtijevaju 

 Suradnja u provedbi plana rada spram djece s posebnim potrebama prema 

dobivenim uputama 

 Zajednički rad na području informiranja roditelja i dogovaranja poduzimanja 

potrebnih radnji u postupku otkrivanja ili praćenja djece s posebnim potrebama 

8. Suradnja s ravnateljom 

 Suradnja u izradi preventivnih zdravstvenih programa i aktivnosti tijekom 

godine prema potrebama 

 Suradnja u provedbi edukacije i/ili informiranosti ostalih djelatnika o aktualnim 

zdravstvenim prijetnjama 

 Suradnja u provedbi specifičnih i dodatnih preventivnih higijensko-

epidemioloških mjera prema potrebi 

 Suradnja u provođenju aktivnosti spram djece s posebnim potrebama, 

alergijskim reakcijama, prehrambenim ograničenjima 

 Revizija postojećeg HACCP plana i ugrađivanje noviteta u proces 

 Suradnja na području nadzora higijenskih uvjeta prostora dječjeg vrtića 

 Suradnja na području ostvarivanja prehrambenih standarda i širenja ponude 

namirnica 
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9. Suradnja s roditeljima 

 Prijenos informacija s ciljem rane prevencije zaraznih bolesti i primjene 

specifičnih i dodatnih higijensko-epidemioloških mjera kada se za tim ukaže 

potreba 

 Suradnja u izradi specifičnih jelovnika za djecu s prehrambenim ograničenjima 

 Suradnja s roditeljima na području ostvarivanja zdravstvene zaštite djece s 

posebnim potrebama 

 Informiranje roditelja putem letaka o aktualnim zdravstvenim prijetnjama s 

ciljem upućivanja na provođenje mjera od strane roditelja kako bi se umanjila 

prijetnja 

 

10. Suradnja sa stručnim službama izvan vrtića 

 Suradnja s pedijatrijskom ambulantom vezano uz obostrano informiranje u 

slučaju otkrivanja sumnje na zarazna oboljenja 

 Savjetodavna suradnja s pedijatrijskom ambulantom vezano uz nedoumice 

oko zdravstvenog stanja djeteta prema potrebi 

 Suradnja sa stomatološkom ordinacijom s ciljem promicanja rane zaštite 

zdravlja zubi i usta 

 Suradnja sa zavodom za javno zdravstvo KZŽ o mjerama zaštite, samozaštite 

i informiranja roditelja kod sumnje ili pojave zaraznih bolesti 

11. Djelovanje na području preventivne zdravstvene zaštite 

 Nadzor higijenskih uvjeta vizualnom kontrolom i određivanje korektivnih mjera 

u odnosu na zatečeno stanje 

 Rad na području zdravstveno pogodnog načina ishrane putem pripremljenih 

aktivnosti za djecu u suradnji s odgojiteljima uz upotrebu fotografija, audio i 

video materijala, osmišljavanjem tematski prigodnih priča i predstava. 

Djelovalo se planski u skladu s planom i programom DV Bubamara, ali i 

situacijski kada je to u odnosu na organizijske mogućnosti bilo izvedivo.  

Nastojalo se djelovati na dva načina u odnosu na dvije kategorije djece:  

a) potaknuti djecu da kušaju ponuđenu hranu 



14 
 

b) potaknuti djecu da pojedu cijeli obrok u kalorijskim i koločinskim mjerama 

predviđenima prehrambenim standardima za djecu predškolske dobi 

 Rad na području provedbe svakodnevne tjelesne aktivnosti s ciljem jačanja 

imunološkog sustava kroz poticanje rada kardiovaskularnog i lokomotornog 

sustava. Kao što je već spomenuto, odgojiteljima je od početka pedagoške 

godine skrenuta pažnja na propisani vremenski okvir koji određuje da dijete u 

vrtiću treba ¼ vremena provesti u aktivnim tjelesnim aktivnostima. U tom 

pogledu surađivao sam s odgojiteljima u provođenju jutarnje tjelovježbe 

uključujući u taj proces i priče o uspješnim sportašima, superjunacima i drugim 

djeci zanimljivim pojedincima. 

 Nadzor pobola preko informacija dobivenih na liječničkim potvrdama, od 

liječnika nadležnih za djecu polaznike dječjeg vrtića Bubamara, od roditelja i 

odgojitelja te vizualnom inspekcijom stanja djece. Nadzor nad pobolom i 

aktivnim zdravstvenim prijetnjama sada je na još višoj razini zahvaljujući 

većem i bržem protoku informacija od roditelja i nadležnih liječnika što je 

omogućavalo raniju primjenu specifičnih i higijensko-epidemioloških mjera 

(češća provjetravanja, pojačana higijena prostora, promjena posteljnog rublja, 

pranje igračaka, povećani nadzor higijenskog pranja ruku djece, ukidanje 

pranja zubiju, vizualni pregledi vlasišta i kože) kada se za to ukazala potreba 

bilo da se radilo o ušima glave, svrabu, vodenim kozicama, šarlahu, 

streptokoknim anginama, infektivnoj mononukleozi, crijevnim virozama, 

salmonelozi i osipnim bolestima nepoznate etiologije. Tijekom godine nismo 

zabilježili višestruku pojavu zarazne bolesti što bi ukazivalo na epidemiju, kao 

ni širenje parazitarnih bolesti. 

 Informiranje djelatnika i roditelja u odnosu na prethodno spomenute 

zdravstvene prijetnje usmenim putem, pisanim letcima (šarlah, dehidracija, 

Sunce i opekotine, vodene kozice, streptokokna angina, gripa, uš glave, svrab, 

infektivna mononukleoza), telefonskim putem. 

 Rad na području higijenskih navika djece tako što sam prema uočenim 

situacijama ili na temelju informacija odgojitelja provodio individualne 

razgovore s djecom, grupna izlaganja, priče, predstave, igrokaze i dijeljenje 

iskustava s djecom na temu pranja ruku, zubi, higijenski prihvatljivog načina 

čišćenja nosa, pokrivanja usta kod kašlja, ponašanja u sanitarnom čvoru. Od 

tih tema najaktualnija i preventivno najznačajnija je bila higijensko pranje ruku. 
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Aktivnosti na tu temu provodile su se u svim grupama osim u jaslicama gdje 

su tu zadaću odrađivale odgojiteljice u suradnji s roditeljima (pranje ruku kod 

dolaska u vrtić), a provodile su se opetovano za cijelu grupu ili dio djece iz 

grupe prema potrebama.  

 Rad na području optimiziranja hidracije djece za vrijeme njihovog boravka u 

dječjem vrtiću koji je uključivao prethodnu subjektivnu analizu količine tekućine 

koju djeca uzimaju dok borave u vrtiću. Zatim je sa odgojiteljima dogovoren 

način objektivnijeg mjerenja kojeg su odgojiteljice provele u svojim skupinama. 

Nakon prikupljenih podataka odgojitelji su dobili pismene rezultate, posljedice 

dehidracije na organizam i mjere prevencije koje bi se mogle primijeniti za 

djecu u dječjem vrtiću. Zatim su dogovorene aktivnosti i mjere koje će se 

provesti ne bi li se djecu potaknulo da uzimaju veće količine tekućine, a uloga 

zdravstvenog voditelja je u tom periodu bila da upoznam djecu s biološkim 

mehanizmima koji se događaju unutar tijela kada nastupa dehidracija i koju 

korist djeca mogu imati u svom svakodnevnom životu ukoliko im je organizam 

optimalno hidriran.  

 Praćenje rasta i razvoja djeteta putem antropometrijskih mjera uz 

izračunavanje percentilnih vrijednosti težine, visine, indeksa tjelesne mase te 

usporedba novih izmjerenih vrijednosti s prijašnjima. Na taj se način dobivao 

uvid u fizički rast djeteta te su se u dogovoru s odgojiteljima provodile dodatne 

mjere spram djece kod koji je uočeno odstupanje od referentnih vrijednosti u 

odnosu na dob i spol djeteta. U praktičnom smisu kod djece s povišenim 

vrijednostima to je podrazumijevalo poticanje djeteta na više tjelesnih 

aktivnosti tokom dana, na optimalniju hidraciju, informiranje roditelja, poticanje 

djeteta na uzimanje više povrća, a manje kruha kod kompletnih obroka. S 

druge strane djeca smanjenih vrijednosti bila su poticana i podržana u 

razvijanju prehrambenih navika kroz komunikaciju u prigodnim situacijama, 

dramatizacijom s prigodnom tematikom, upotrebom fotografija, raspravom o 

vlastitim iskustvima djece i odgojitelja. 

 Roditeljski sastanak za sve skupine s ciljem skretanja pozornosti na problem 

hidracije kod djece te kako nedostatna hidracija utječe na organizam i što 

zajedno možemo učiniti da ju poboljšamo 
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12. Statistika pobola  

Za razdoblje od 01.09.2017. – 31.05.2018. evidentirali smo 356 bolovanje što je 

prouzrokovalo 2550 dana izostanka zbog bolesti. Prema tim podacima bolovanje 

djece je u prosjeku trajalo 7,16 dana. Prosjek mjesečnog pobola iznosi 29,66 

bolesnih i 212,5 dana izostanka. 

Mjesec s najviše pobolijevanja bio je Studeni s evidentiranih 64 oboljenja što je 

prouzrokovalo 395 dana izostanka zbog bolesti. Od toga 44 evidentirana oboljenja 

svrstana su u bolesti dišnog sustava i bolesti uha prema međunarodnoj klasifikaciji 

bolesti MKB 10. 

 

 

V  ODGOJNO OBRAZOVNI RAD 

Tijekom odgojno obrazovne godine cjelokupan odgojno obrazovni rad bio je 

usmjeren na realizaciju bitnih zadaća planiranih unutar Godišnjeg plana i programa 

ustanove.  Bitne zadaće su bile: 

 - stvaranje uvjeta za organizaciju i obogaćivanje aktivnosti djece radi kvalitetnog 

zadovoljavanja dječjih interesa i razvojnih potreba te radi unapređivanja kvalitete 

života djece u cjelini. 

- unaprjeđivanje sadržaja iz tjelesne i zdravstvene kulture, s ciljem veće odgovornosti 

prema vlastitom zdravlju i tjelesnoj kondiciji, kao i sigurnom korištenju prostora i 

predmeta oko nas. 

- unapređivanje odgojno-obrazvong rada ostvarivanjem poticajnog okružja, praćenje, 

procjenjivanje i djelovanje na odgojnu praksu podizanjem stručne kompetencije 

odgojitelja  

- veća briga za okoliš, predmete koje djeca i odrasli svakodnevno koriste, razvoj 

prihvatljivog oblika ponašanja u odnosu prema okolišu (igračke, oprema, 

neoblikovani materijali i sl.). 

- razvoj ekološke osjetljivosti i promicanje zdravih stilova života. 
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- poticanje stvaranja pozitivne i profesionalne organizacijske klime, poticanje i 

podržavanje svakog radnika za kvalitetnu suradnju unutar organizacije dječjeg vrtića 

- kontinuirano razvijanje materijalnog i prostornog kontekst stvaranje uvjeta za 

organizaciju i obogaćivanje aktivnosti djece radi kvalitetnog zadovoljavanja dječjih 

interesa i razvojnih potreba te radi unapređivanja kvalitete života djece u cjelini. 

Na realizaciji ove bitne zadaće radilo se na više načina, tijekom godine putem tjednih 

radnih dogovora s ravnateljicom i zdravstvenim voditeljem. S ravnateljicom su 

odgojiteljice tijekom godine radile na unapređenju materijalnog okruženja- 

osmišljavanje rasporeda i sadržaja didaktike unutar sobe dnevnog boravka, izrada 

didaktike od neoblikovanog materijala i slično, a sve polazeći od interesa djece. 

Odgojiteljice su tijekom godine sustavno pratile i bilježile interese djece, promatrajući 

sadržaj slobodne igre te pratile interes stvaranjem poticaja za realizaciju projekata na 

različite teme. S psihologinjom su odgojiteljice radile na unapređenju socio- 

emocionalnog okruženja za učenje. Putem konzultacija, opservacija neposrednog 

odgojno obrazovnog rada i povratnih informacija odgojiteljice su radile na 

unaprijeđivanju kvalitetne komunikacije prema djeci i roditeljima te usavršavale svoje 

komunikacijske vještine.Tijekom godine održano je nekoliko interstručnih aktiva na 

različite stručne teme vezane uz realizaciju bitnih zadaća.  

Tijekom godine dodatno se unapređivala kompetencija odgojitelja za kvalitetno 

praćenje, procjenjivanje i planiranje odgojno obrazovnog procesa. Dokumentirajući 

odgojno obrazovni proces putem bilješki, protokola za praćenje, fotografija i snimaka, 

kao i korištenjem protokola za praćenje procese prilagodbe i razvojnih lista 

odgojiteljice su razvijala vještinu samorefleksije odgojno obrazovnog procesa. 

Prepoznavanje dječjih potreba i interesa te obogaćivanje okruženja za učenje na 

temelju individualnih potreba djece bilo je nit vodilja odgojno obrazovnog rada. 

Osnaživanje ovakvog pristupa rezultiralo je većim interesom djece za pojedine 

aktivnosti i njihovom većom uključenošću o dinamiku odgojne skupine. Tijekom 

godine radilo se na unaprjeđenju kvalitete komunikacije i suradnje s roditeljima. Osim 

roditeljskih sastanaka intenzivirali su se individualni sastanci roditelja i odgojitelja što 

je doprinijelo kvalitetnijoj komunikaciji i razmjeni informacija. Intenzivirano je 

informiranje roditelja putem Kutića za roditelje, kao i putem web stranice vrtića. Web 

stranica je unaprijeđena kako bi dnevne aktivnosti djece bile još vidljivije i dostupnije 

roditeljima. Poticano je uključivanje roditelja u život vrtića (kreativne radionice, 
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boravak roditelja u odgojnoj skupini, uključivanje roditelja u odgojno obrazovni 

proces) čime smo nastojali motivirati roditelje na intenzivniju suradnju s vrtićom.  

Roditelji su koristili usluge stručnog suradnika vezano uz odgoi i obrazovanje te 

razvoj djece kao i usklađivanje obiteljskog i institucionalnog odgoja. 

Roditelji su surađivali sa zdravstvenim voditeljem u cilju poboljšanja zdravstvenog 

aspekta rasta i razvoja djece. 

Tijekom odgojno obrazovne godine realizirane su slijedeće aktivnosti i projekti: 

TABLICA AKTIVNOSTI I PROJEKATA 

Naziv projekta: Igra prirodnim materijalima 

Nositeljice aktivnosti: odgojiteljice Sanja Žukina i Branka Horvat 

Odgojna skupina: mlađa jaslička skupina „Simba“ 

Vrijeme provedbe: rujan 2017.- studeni 2017.  

Opis projekta: prikupljanjem prirodnina (lišće, grančice, kore drveta, kamenčići, 

plodovi kukuruza, kestena, jabuke i kukuruzovine) te formiranjem kutića prirode djeci 

je omogućeno senzorno iskustvo istraživanja, manipuliranja, izražavanja i stvaranja 

SLIKE:  

      

PROJEKTI 



19 
 

         

Naziv projekta: „Naše vrijedne ruke“ 

Nositeljice aktivnosti: odgojiteljice Zdenka Habjanec i Nikolina Horvat 

Odgojna skupina: Starija jaslička skupina „Ribice“ 

Vrijeme provedbe: rujan 2017.- nekoliko mjeseci uz kraće prekide 

Opis projekta: korištenje PNM za slobodnu manipulaciju i istraživanje te upotreba 

istih za izradu didaktičkih igrački (zvečke, šuškalice, udaraljke, čarobne boce) i 

pregrada za formiranje centara u skupini, taktilnih ploča. Korištenje rastresitih 

materijala u manipulaciji- punjenje, pražnjenje, presipavanje krupice, pijeska, 

riže.Razvoj simboličke igra korištenjem istih materijala. Kod roditelja je bio cilj 

osvijestiti mogućnosti izrade didaktičkih igračaka od jednostavnih svima dostupnih 

materijala.  

SLIKE: 
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Naziv projekta: Domaće životinje 

Nositeljice aktivnosti: odgojiteljice Zdenka Habjanec i Nikolina Horvat 

Odgojna skupina: Starija jaslička skupina „Ribice“ 

Vrijeme provedbe: veljača 2018.- lipanj 2018.  

Opis projekta: potaknuti interesom djece za domaćim životnjama izrađuju se poticaji i 

planiraju aktivnosti s ciljem istraživanja životinjskog svijeta, razvoja odnosa prema 

životinjama i njihovim potrebama. Oformljen je centar aktivnosti „Farma“ koji je 

obogaćen izrađenim materijalima od PNM- kućice i hrana za životinje. 

SLIKE: 
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Naziv projekta: Šuma 

Nositeljice aktivnosti: odgojiteljice Martina Horvatek i Martina Mezdić 

Odgojna skupina: srednja vrtićka skupina „Zečići“ 

Vrijeme provedbe: tijekom godine 

Opis projekta: upoznavanje šume tijekom četiri godišnja doba putem osjetila, kretanja 

s naglaskom na ekologiju i važnost očuvanja šuma. Djeca su tijekom godine 

posjećivala šumu, upoznavala biljni i životinjski svijet, istraživala, eksperimentirala te 

se likovno izražavala na temu šume.  

Naziv projekta: Priče svuda oko nas 

Nositeljice aktivnosti: odgojiteljice Martina Horvatek i Martina Mezdić 

Odgojna skupina: srednja vrtićka skupina „Zečići“ 

Vrijeme provedbe: tijekom godine 

Opis projekta: bogaćenje dječjeg iskustva o svijetu putem priča, slikovnica, 

enciklopedija različitih sadržaja, Oformljen je prostor za čitanje priča u kojem djeca 

donose svoje priče i dijele ih s drugima. Kazališne prestave Produkcije „Z“ kao i 

predstava „Snjeguljica“ koju su osmilili i odigrali djelatnici Dječjeg vrtića Bubamara 

djelovali su kao dodatni poticaj u pričanju priča. Roditelji su se uključili posjetama 

skupini i čitanjem priča po vlastitom izboru.  

SLIKE: 
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SLIKE: 

               

               

Naziv projekta: Zima, zima bijelo ruho ima 

Nositeljice aktivnosti: odgojiteljice Ana Papa i Ana Jagarinec 

Odgojna skupina: starija vrtićka skupina „Leptireki“ 

Vrijeme provedbe: studeni, prosinac, siječanj  

Opis projekta: na temelju inicijative djece koja su postavljala pitanja gdje su ptice 

zimi, što jedu, zašto je vani inje i sl. Oformljen je kutić zime, djeca su izradila hranilice 

za ptice, istraživali su snijeg, usvajali činjenice o životinjama koje spavaju zimski san, 

putem tematskih priča o zimi razvijali socio emocionalne kompetencije, likovno se 

izražavali izrađujući snjegoviće od papirnatih tanjura i geometrijskih likova te otiska 

dlanova. Izrađivala su snježne oblake te uživala u zimskim aktivnostima sanjkanja i 

izrade snjegovića. Roditelji su se uključili donošenjem PNM i opreme za zimske 

aktivnosti na zraku.  

SLIKE: 
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Naziv projekta: Dvorac 

Nositeljice aktivnosti: odgojiteljice Ana Papa i Ana Jagarinec 

Odgojna skupina: starija vrtićka skupina „Leptireki“ 

Vrijeme provedbe: studeni, prosinac 2017.  

Opis projekta: na poticaj postavljanja šatora u sobi djeca su zaključila da je to dvorac, 

što je bila ideja oko koje se razvijao projekt. Cilj je bio istraživačkim aktivnostima 

usvajati činjenice o toj temi, razvijati maštu i imaginaciju. Djeca su brinula o dvorcu, 

razvijala simboličku igru vezano uz prošlost i običaje života na dvorcu, putem priče i 

plesne koreografije oživotvorila začarani svijet čarobnog dvorca. Djeca su sama 

osmišljavala priče o dvorcu te putem edukativnih knjižica proučavala dvorce 

Hrvatskog Zagorja. Uživala su u igrama u pokretu i plesu „Dođi do krune“,“Pogodi u 

metu“ i „Dvorski bal“ 

SLIKE:   
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Naziv projekta: Istraživači bakinog djetinjstva 

Nositeljice aktivnosti: odgojiteljice Ana Papa i Ana Jagarinec 

Odgojna skupina: starija vrtićka skupina „Leptireki“ 

Vrijeme provedbe: veljača, ožujak, travanj 2018.  

Opis projekta: započinje donošenjem starih drvenih igračaka u skupinu. Interes djece 

se razvija oko sadržaja s kojima su se susrela i u folklornoj skupini. Djeca su se 

upoznala s motivima kulturne baštine Hrvatskog Zagorja: licitarskim srcem, vrčevima 

bilikum i mudrijaš, starim drvenim igračkama i narodnom nošnjom.  

Slike: 
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Naziv projekta: Od kutije do igračke 

Nositeljice aktivnosti: odgojiteljice Željka Haramustek i Mirela Veverec 

Odgojna skupina: mlađa vrtićka „Zvjezdice“ 

Vrijeme provedbe: tijekom godine 

Opis projekta: cilj projekta je bio razvijati stvaralačke sposobnosti djeteta, naročito 

istraživanje novih materijala. Osim toga projekt je nastojao potaknuti i senzibilizirati 

djecu i roditelje za izradu igračaka od pedagoški neoblikovanog materijala. 

Slike: 

   

                                                         

 

Naziv projekta: Automobili 

Nositeljice aktivnosti: odgojiteljice Vesna Štefek i Ksenija Šobak 

Odgojna skupina: starija odgojna skupina „Medeki“ 
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Vrijeme provedbe: tijekom godine 

Opis projekta: upoznavanje s prijevoznim sredstvima na kopnu te poštivanje prometnih 

pravila. Inicijativa je krenula početkom godine s nekolicinom dječaka koji su pokazali 

veliki interes za automobile, donoseći ih od kuće, razmjenjujući i uspoređujući. 

Formiran je kutić prometa obogaćen časopisima i maketama prijevoznih sredstava. U 

sklopu projekta djeca su posjetila Policijsku postaju Stubica gdje su ponovila prometna 

pravila. Projekt je rezultirao upoznavanjem velikog broja različitih marki automobila, 

usavršavanjem vještina ponašanja u prometu. U dvorani i na igralištu organizirane su 

aktivnosti poligona koji je simulirao prometne situacije preko kojih su djeca učila 

pravila. 

SLIKE: 

                                                              

 

Naziv projekta: Stubica moj zavičaj 

Nositeljice aktivnosti: odgojiteljice Vesna Štefek i Ksenija Šobak 

Odgojna skupina: starija odgojna skupina „Medeki“ 

Vrijeme provedbe: tijekom godine 

Opis projekta: neposredno upoznavanje i autentično doživljavanje svijeta neposredne 

okoline (ulice, parkovi, institucije, naselja) te kulturne baštine stubičkog kraja. Djeca su 

putem projekta upoznata s povijesnim nasljeđem Donje Stubice (vlastito mjesto 

stanovanja,adresa, proučavanje povijesnih knjiga o povijesti Stubice), manifestacijama 

važnim za održavanje tradicijske kulture (Zagorje, trnac starih sorata voća; nastupi 

folklorne skupine u STUB- klubu, fašnički običaji), posjet institucijama koje su važne za 

funkcioniranje grada (policijska postaja, Dom zdravlja i ljekarna, gradska knjižnica, 

banka, susret s gradonačelnikom) 

SLIKE: 
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Napomena: 

Za korištenje fotografija u ovom dokumentu oba roditelja djeteta dali su svoj pisani 

pristanak u sklopu dokumenta „Zahtjev za upis djeteta u vrtić“: 

„Svojim potpisom dozvoljavam fotografiranje svog djeteta u svakodnevnim vrtićkim 

aktivnostima. Fotografije će se koristiti isključivo za potrebe vrtića (web stranica 

vrtića, web stranica Grada Donja Stubica, dnevni i tjedni tisak u kojem se fotografije 

koriste za prezentaciju rada vrtića, časopis vrtića, obiteljski kutić u vrtiću ) te ne služe 

u nikakve marketinške svrhe ili za objavu na društvenim mrežama“ 

NAZIV AKTIVNOSTI / MJESEC 

PROVEDBE 

OPIS AKTIVNOSTI 

RUJAN, LISTOPAD, STUDENI  

Posjeta policijskoj postaji  

 

Upoznavanje s poslovima policije te 

poučacvanje i ponavljanje znanja o 

prometnim pravilima 

Pregradske berbarije  

 

sudjelovaje djece na tradicionalnim 

igrama za predškolce 

Berač godine iz našeg vrtića 

Provođenje sportskih aktivnosti povodom 

HOD-a 

Razgovor o olimpijskim sportovima, 

natjecateljske igre između skupina 

Međunarodni dan starijih osoba  

 

program i druženje s osobama starije 

životne dobi, nastup folklorne skupine 

AKTIVNOSTI 
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Posjeta Domu zdravlja i ljekani Projekt “Stubica moj zavičaj” 

Posjeta knjižnici Donja Stubica Projekt “Stubica moj zavičaj” 

Izložba Trnac starih sorti voća u Domu 

kulture 

Nastup folklorne skupine i nagrada za 

najljepši izložbeni prostor 

Obilježavanje Dječjeg tjedna 

 

Izrada plakata, razgovor o dječjim 

pravima 

Kazališna predstava „Veliko putovanje 

malog puža“  

Djeca su uživala u veseloj i poučnoj priči  

uz mnoštvo originalnih glazbenih 

songova.  

Svjetski dan štednje Posjeta Zagrebačkoj banci 

PROSINAC, SIJEČAN, VELJAČA  

Božićni sajam Nastup djece, folklorni program, recitacije 

Proslava Nikolinja  i Božićnih blagdana 

 

Posjet svetog Nikole, donacija Trgostila i 

darivanje djece  

posjet Djeda Mraza- darivanje djece 

Božićna lutkarska predstava “Snjeguljica 

i 7 patuljaka” 

predstava za djecu u organizaciji 

odgojitelja 

Proslava Valentinova Razgovor o vrstama prijateljstva i ljubavi, 

darivanje 

Fašnik u Hum una Sutli Sudjelovanje starije odgojne skupine  

Fašnička povorka kroz Donju Stubicu Sudjelovanje starije odgojne skupine 

„Lučice“ i „Medeki“ 

Fašničke špelancije u Oroslavju 1.nagrada- pisač u boji 

OŽUJAK ,TRAVANJ, SVIBANJ   

CAP program prevencije zlostavljanja 

djece 

Provedba Cap programa u organizaciji 

Cap tima vrtića 

Svjetski dan zdravlja, sajam zdravlja I 

zdrave hrane 

Nastup folklorne skupine vrtića kod 

fontane u Donjoj Stubici 

Vježba evakuacije i spašavanja- požar Uključen C.K. Donja Stubica 

Predstava za djecu Kazalište “Kvak” „U proljeće kada potok poteče“ 

Čez korizmu do vuzma Nastup folklorne skupine u Gornjoj 

Stubici, Dvorcu Oršić 

Svjetski dan voda Aktivnosti po skupinama 
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Dan planete Zemlje Aktivnosti po skupinama 

Izložba malih vezilja Otvorenje izložbe i nastup folklorne 

skupine 

Svečanost lana i perunika Stubička baština, Dom kulture, nastup 

folklorne skupine 

Smotra folklora “Same da je u srcu 

vesele” 

Nastup folklorne skupine vrtića povodom 

Dana grada Stubice 

Promet nije šala ni opasnost mala Županijska smotra u Dječjem vrtiću 

Bubamara, Donja Stubica 

Dječja Olimpijada u Zaboku Sudjelovanje – osvajanje 2. mjesta u 

ukupnom poretku,  prijem kod 

gradonačelnika 

Izlet u Zagreb Izlet djece školskih obveznika u Zagreb; 

posjet kazalištu „Žar ptica“  predstava 

„Malena i Klepetan“ i  Zoološkom vrtu 

LIPANJ, SRPANJ, KOLOVOZ ponavljanje pjesmica, recitacija, priča, 
igara s pjevanjem... 
 - igre na otvorenom – igre vodom, 
pijeskom.... 
 - igre na dječjem igralištu 
- zajedničke igre svih odgojnih skupina 

 

PROGRAM  PREDŠKOLE 

Prva grupa predškole broji 13-tero djece, a na proljeće dolazi još jedna djevojčica 

koja u predškoli boravi samo srijedom. Djeca redovito dolaze u predškoli. Osim 

nekoliko viroza dužih bolovanja nije bilo. Izuzetak je dijete s posebnim potrebama 

koje često izostaje. Djeca brzo stvaraju emocionalnu vezu s odgajateljem. Dječak s 

posebnim potrebama boravi u predškoli zajedno sa majkom, jedno vrijeme uz drugog 

odgajatelja, a onda i psihologinjom. Pred kraj školske godine pokušavali smo sa 

odvajanjem od mame koje je bilo djelomično uspješno. U prostoru dvorane formirali 

smo razne centre, a djeci su bili posebno zanimljivi centar početnog čitanja i pisanja 

zbog mnoštva materijala te kutić građenja. Suradnja s roditeljima bila je dobra. 
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Djeca brzo stvaraju socijalne kontakte i prijateljsku suradnju. Poticana su da 

eventualne nesuglasice rješavaju verbalnim putem i na taj način utjecalo se na razvoj 

samokontrole i regulaciju emocija. 

Djecu je trebalo puno poticati na samostalnost kod kulturno-higijenskih navika, brizi 

za svoje stvari, obuvanje. U tome je vidljiv veliki napredak. Dječak s posebnim 

potrebama također je uspostavio socijalne kontakte. Promatra djecu i njihove 

aktivnosti.Djevojčica koja dolazi početkom proljeća odmah se uklopila u život 

skupine.Djeca su upoznata s mnogim pričama, recitacijama i dramatizacijama. U 

izgovoru glasova dosta djece ima probleme i svi su na logopedskom tretmanu. U 

analizi i sintezi većina djece ima probleme, ne prepoznaju početno ni završno slovo. 

Dječak s posebnim potrebama verbalno ne komunicira, nešto malo pokretima i 

gestama.Djeca pokazuju interes za sve što ih okružuje. Upoznali su karakteristike 

godišnjih doba, doba dana dane u tjednu brojeve do 20. 

Pred kraj godine u rad se uključuje psiholog tako da boravi u skupini s dječakom s 

posebnim potrebama, a mama odlazi. Za to vrijeme u mjesecu ožujku jednom tjedno 

dolazi djevojčica koja boluje od dijabetesa tip 1, pa je rad uključen i zdravstveno 

voditelj kako bi pratio njeno zdravstveno stanje. 

Druga skupina predškole tijekom cijele pedagoške godine imala je šesnaestero 

upisane djece. Djeca su bila redovita u dolasku, dvoje djece bilo je desetak dana 

odsutno zbog vodenih kozica. Period adaptacije djece prošao je bez poteškoća. 

Djeca su se vrlo brzo povezala međusobno kao i s odgajateljem. Ostvareni su 

pozitivni socio-emocionalni kontakti. Djeca su rado dolazila u "Malu školu", 

prevladavala je ugodna, interaktivna atmosfera. Suradnja s roditeljima bila je odlična, 

odvijala se redovito, po potrebi individualna razmjena informacija. 

Socio-emocionalno područje 

Djeca su vrlo brzo ostvarila međusobne socijalne kontakte i prijateljsku suradnju. Svi 

su s radošću dolazili u predškolu i veselili se druženju i aktivnostima. Dvije djevojčice 

bile su introvertirane. Nakon zimskih praznika obje djevojčice prilično su se otvorile te 

započele otvoreniju komunikaciju s vršnjacima i odgajateljem. Najviše poticaja 

usmjeravala sam na osamostaljivanje i snalaženje u radnim aktivnostima te usvajanje 

kulturno higijenskih navika. Često smo se družili sa djecom iz skupine "Medeki". 
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Govor, komunikacija, izražavanje, stvaralaštvo 

U skupini je bilo petero djece sa govornim poteškoćama i svi su bili uključeni u 

logopedski tretman. Djeca ispoljavaju veliki interes i potrebu za komunikacijom, kako 

međusobno tako i s odgajateljem. Spomenutim djevojčicama bilo je potrebno malo 

više vremena da se otvore prema drugima. Glasovnu analizu i sintezu prepoznavala 

je većina djece kao i početno i završno slovo. Djeca su najviše voljela i uživala u 

pričama koje im je prezentirala odgajateljica te su i sama sudjelovala u 

dramatizacijama i prepričavanja. Omiljene likovne aktivnosti bile su im rad s 

temperom.  

Tjelesni i psihomotorni razvoj 

U skupini su se redovito provodile male tjelesne aktivnosti, pokretne igre, boravci na 

otvorenome. Tjelesne aktivnosti bile su im vrlo zanimljive, djeca su ih često 

samoinicijativno započinjala. Sedmero djece je sudjelovalo na Olimpijadi DV KZŽ u 

Zaboku. Bili su vrlo uspješni. Jako su voljeli vježbati na poligonu prepreka te 

sudjelovati u igrama natjecanja s djecom iz "Medeka". Kroz različite praktične 

aktivnosti djelovalo se na razvoj fine motorike i samostalnosti. 

Spoznajni razvoj 

Djeca su bila vrlo radoznala i pokazivala inicijativu i radoznalost za svime što ih je 

okruživalo u neposrednoj okolini. Upoznali su karakteristike godišnjih doba, doba 

dana, dane u tjednu. Svi znaju napisati svoje ime, vrlo su samostalni u rješavanju 

svih zadaća. Obilježili smo važne datume, bitne za život obitelji i šire društvene 

zajednice. Uvažavala sam individualni pristup svakom djetetu te mu pomogla u 

njegovom napredovanju.  

 

PROGRAM  IGRAONICE 

Igraonica je s radom počela početkom listopada 2017. i trajala je do svibnja 2018. 

Održavala se svakim četvrtkom od 16 do 18 sati. U tom razdoblju igraonicu je 

polazilo u prosjeku 10 djece. Djeca su za vrijeme boravka u igraonici usvajala nove 

igre, znanja i vještine te usavršavala već postojeće, a također, redovito ih se poticalo 

na samostalnost kod oblačenja, obuvanja, odlaska na WC, te usvajanja osnovnih 
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higijenskih navika. Poticalo ih se na druženje  i komunikaciju s vršnjacima te 

socijalizaciju i razvijanje suradnje u skupini između djece i odgojitelja. U igri je 

prevladavala igra uloga i simbolička igra u kojima su djeca razvijala komunikaciju s 

drugom djecom, izmjenjivali znanja, iskustva i vještine, te obogačivala riječnika, na 

što ih se i puno poticalo obzirom da veći broj djece ima problema sa govorom te su 

neki od njih u logopedskom tretmanu. Pozitivan odnos djece prema knjigama razvijali 

smo čitajući im svakog puta slikovnice po njihovom izboru te zajedno pospremajući 

slikovnice na svoje mjesto, također smo tako postupali sa ostalim igračkama 

(zajednička igra i zajedničko pospremanje), tako smo djecu poticali na međusobnu 

suradnju. Djeci su ponuđeni razni materijali s kojima su mogli slobodno manipulirati, 

istraživati. U likovnim aktivnostima ponuđeni su djeci materijali s kojima se većina 

djece prvi put susrela – vodene boje, tempere, plastelin, tijesto u boji, kolaž.  

Omiljena dječja aktivnost bile su male tjelesne aktivnosti koje smo održavali ponekad 

u sobi slažući razne poligone, a ponekad u hodniku na toboganima i tunelima za 

provlačenje koje smo još nadopunjavali te tako zadovoljili dječjim potrebama za 

slobodnim prirodnim oblicima kretanja (provlačenje, puzanje, brzo hodanje, hodanje 

po suženoj površini, skakanje, hodanje unutrag, gađanje lopticama, dodavanje ). Ove 

aktivnosti smo realizirali uz glazbu sa CD – a što su djeca izrazito voljela, i tokom igre 

i tjelesnih i likovnih aktivnosti. Svaki trenutak lijepog vremena boravili smo na 

otvorenom (na igralištu) gdje su se djeca loptala,  igrala na raznim spravama, igrali 

pokretne igre i igre s pjevanjem.  Djeci se nastojala približiti atmosfera blagdana  i 

njihova glavna obilježja (Božić - izrada čestitki, usvajanje i pjevanje božićnih  

pjesama, izrada ukrasa od PNM, Uskrs – bojanje jaja temperom i slično). 

Djeca su puno napredovala dolaskom u igraonicu, jer su stvorila prijateljski odnos 

prema drugoj djeci i odraslima, naučili se snalaziti u društvu mlađe i starije djece. U 

skupini je vladalo vedro raspoloženje, a djeca su se osjećala  dobrodošlo i 

prihvaćeno od odgojitelja i druge djece. 

 

MALE VEZILJE 

Male vezilje započinju sa radom početkom školske godine 2017/2018. 

Upisano je 5 djevojčica koje marljivo vezu svoje radove. Počinjemo motivima iz 

prirode, nastavljamo Božićnim i Uskrsnim motivima. 
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Nismo  imali određen termin održavanja vezilja, već smo koristili svaki slobodan 

trenutak. 

Uz rad na platnu razgovarali smo o ručnim radovima,njihovoj vrijednosti i potrebi 

očuvanja od zaborava. 

To nam je i glavni cilj malih vezilja. 

22.05. održana je Završna izložba gdje su male vezilje dobile priznanja za svoj trud, a 

svi koji su podržali njihov rad zahvalnice. 

Izložbu su uveličali i mališani folklorne skupine te dječak David na harmonici. 

Roditelji su oduševljeni dječjim radovima. Ovo je bila 8 izložba malih vezilja koja 

prerasta u pravi projekt. 

 

FOLKLORNA SKUPINA 

U odgojno obrazovnoj godini 2017/2018. folklorna skupina broji 16 djece iz dvije 

starije vrtićke skupine „Leptireki“ i „Medeki“. Djeca su se susrela sa sadržaijma i 

aktivnostima vezanim uz zagorsku kulturnu baštinu:  

a) Svladavanje osnovnih oblika kretanja uz folklorne plesne strukture koraka 

b) Male strukturirane cjeline plesnih koraka 

c) Oblikovanje pojedinog plesa u koreografsku cjelinu 

d) Učenje dječjih pjesama i brojalica 

e) Upoznavanje s oblikom i zvukom tradicijskih instrumenata 

Cilj nam je bio upoznati djecu s dječjim tradicijskim igrama, igrama s pjevanjem, 

pjesmama naših krajeva i narodnim običajima, razvijati uvažavanje i poštivanje 

različitih kultura i njihovih vrijednosti. Ove godine je folklorna skupina nastupala: 

- Povodom Međunarodnog dana starijih osoba u STUB- klubu 

- Povodom izložbe i sajma starih sorti voća i prerađevina u Domu kulture 

- Na Božićnom sajmu u sportskoj dvorani 

- „Čez korizmu do Vuzma“- Uskrs u dvorcu „Oršić“ 

- Sajam zdravlja i zdrave hrane kod fontane 

- Na izložbi Malih vezilja u vrtiću 

- Svečanosti lana i perunike u Domu kulture 
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- Na Smotri folklora „Same da je v srcu vesele“ u šatoru povodom dana Grada 

Stubice 

Djeca aktivnim sudjelovanjem i djelovanjem u folklornom izričaju razvijaju nacionalni i 

kulturni identitet, njeguju ljubav prema kraju u kojem žive, njeguju prošlost i tradiciju 

što je i najveća vrijednost ovog programa.     

 

VI STRUČNO USAVRŠAVANJE I NAOBRAZBA  

Stručno usavršavanje ostvareno je putem: 

- Tjednih radnih dogovora odgojitelja u smjeni (ravnatelj, zdravstveni voditelj, , 

odgojitelji) 

- Sjednica Odgojiteljskih vijeća 

- Individualnog stručnog usavršavanja na odabranu stručnu temu 

- Skupnog stručnog usavršavanja u vrtiću (interstručniaktivi i radionice) 

- Skupnog stručnog usavršavanja izvan vrtića (stručni skupovi: ravnatelja I 

stručnih suradnika, odgojitelja i pripravnika, savjetovanja, aktivi, stručno-

zdravstveni skupovi, seminari, psihološke radionice, simpoziji, regionalna 

savjetovanja) 

- stručne literature i časopise 

 

Tijekom godine odgojiteljice su jedanput tjedno, nakon jutarnje smjene, sudjelovale 

na radnim dogovorima s ravnateljicom, zdravstvenim voditeljem. Radni dogovori su 

prvenstveno bili fokusirani na planiranje i valorizaciju odgojno obrazovnog procesa. 

Odgojiteljice su timski promišljale kvalitetu i unaprjeđivanje odgojno obrazovnog 

procesa. Tijekom radnih dogovora komuniciralo se i o svim aktualnim temama 

vezanim uz praćenje razvoja djece i suradnju s roditeljima, kao i funkcioniranja 

dječjeg vrtića u cjelini. Težilo se uvođenju elemenata kvalitetne suvremene prakse 

koja počiva na prepoznavanju dječjih prava, potreba i interesa te građenju 

kurikuluma u skladu s individualitetom svakog djeteta. 

 

U sklopu usavršavanja u Ustanovi odgojiteljice su odabrale temu stručnog 

usavršavanja u skladu s vlastitim profesionalnim interesom i afinitetom. Temu su 

tijekom godine proučavale putem literature, istraživanja i dijeljenja iskustava s 

kolegicama i stručnim suradnicima te praktično djelujući na implementaciji novih 
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spoznaja u odgojno obrazovni rad vlastite skupine. Odgojiteljice su prezentirale svoje 

stručne teme unutar interstučnih aktiva koji su se održali tijekom zadnjeg tromjesečja:  

Obrađene  su slijedeće stručne teme: 

1. Prirodni materijali u svakodnevnoj igri – Sanja Žukina 

2. Likovne aktivnosti u jaslicama – Nikolina Horvat 

3. Poticanje kreativnosti kod predškolske djece  - Željka Haramustek 

4. Poticanje likovnih aktivnosti kod trogodišnjaka – Mirela Veverec 

5. Razvoj dječje socijalne kompetencije – Martina Mezdić 

6. Razvoj motoričkih sposobnosti djeteta putem igre – Martina Horvatek 

7. Uloga odgojitelja u dječjim projektima – Ana Papa 

8. Odgojno obrazovna vrijednost slikovnice  - Vesna Štefek 

9. Istraživačke aktivnosti djece u starijoj skupini– Ksenija Šobak 

10. PNM u dječjem okruženju – Zdenka Habjanec 

11. Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije – Branka Horvat 

12.     Aktivnosti početnog čitanja i pisanja u starijoj odgojno-obrazovnoj skupini -       

          Ana  Jagarinec 

13.     Važnost senzomotorike i igre u jasličkoj dobi – Ivana Lukina 

U sklopu stručnog usavršavanja u ustanovi održana su dva gostujuća predavanja 

1. U studenom odgojiteljice iz DV Krapinske toplice na temu „Kako djeca rane 

dobi uče- osobna promjena percepcije“,„Uloga odgojitelja u procesu učenja 

djece““,Uloga PNM-a u svrhu obogaćivanja materijalnog konteksta“, „Likovne 

aktivnosti u jaslicama“  

 

2. U veljači predavanje psihologinje Tatjane Gjurković iz Centra Proventus na 

temu “Od emocionalno svjesnog djeteta do društveno odgovorne osobe”  

 

Psihologinja je unutar ustanove održala radionicu na stručnu temu za koju su 

odgojiteljice izrazile najveću potrebu: Izvori stresa u radu odgojitelja i Odgojitelj 

refleksivni praktičar 
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Tablica stručnog usavršavanja: 

OBLICI 
STRUČNOG 
USAVRŠAVANJA I 
BROJ 
REALIZIRANIH 

TEME 

SADRŽAJI 

VODITELJI SUDIONICI VRIJEME 

REALIZACIJE 

RADNI DOGOVORI  
(Tjedna planiranja)  

Tjedno 
planiranje i 
valorizacija 
aktivnosti, 
međugrupna 
suradnja, rad na 
projektima 

Ravnateljica 
Zdravstveni 
voditelj  
 

Timovi 
odgojitelja 
(po smjeni) 
 

tjedno 
tijekom 
pedagoške 
godine 
 

STRUČNE 
RADIONICE, 
INTERNI STRUČNI 
AKTIVI 

Izvori stresa u 
radu odgojitelja 

psiholog 
 

svi 
odgojitelji, 
ravnateljica 

Studeni 2017. 

 Febrilne 
konvulzije 

Zdravstveni 
voditelj 

svi 
odgojitelji, 
ravnateljica, 
psiholog 

Studeni 2017. 
 

 Odgojitelj 
refleksivni 
praktičar 

psiholog svi 
odgojitelji 

Ožujak 2018. 

 Prezentacija 
projekata 
odgojitelja: 
„Kretanjem do 
zdravlja“- 
projekt odgojne 
skupine „Lučice“  
„Igrom do 
znanja“ projekt 
odgojne skupine 
„Zečići“ 
„Dječje folklorno 
stvaralaštvo“ 
prezentacija 
rada vrtićke 
folklorne 
skupine 
„Poticanje 
očuvanja 
tradicije putem 
aktivnosti djece 
u vrtiću“ 
„Male vezilje“  

 
 
 
Zdenka 
Habjanec i 
Kristijan 
Zver,  
Martina 
Mezdić i 
Martina 
Horvatek,  
Ana Papa i  
 
 
 
 
 
Ana 
Jagarinec, 
 
 
 
Ksenija 
Šobak, 
 

Svi 
odgojitelji, 
ravnateljica, 
psiholog 

Lipanj 2018.  
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STRUČNI 
SKUPOVI, 
SEMINARI IZVAN 
VRTIĆA 

Stvaranje boljeg 
razumijevanja i 
prohodnosti na 
prijelazu iz 
predškolskog u 
školski dio 
odgojno 
obrazovnog 
sustava 

Pučko 
otvoreno 
učilište 
Krapina, 
odgojitelji i 
stručni 
suradnici 
vrtića KZŽ i 
Zagreba, 
AZOO 

Odgojiteljice 
Ana Papa i 
Martina 
Mezdić 

Listopad 
2017. 

 Povezivanje i 
razmjena 
primjera 
odgojne prakse 
različitih vrtića 

DV Rožica, 
Veliko 
Trgovišće, 
odgojitelji, 
stručni 
suradnici 
dječjih vrtića 
KZŽ i Grada 
Zagreba, 
dr.sc. Edita 
Slunjski, 
Filozofski 
fakultet 
Zagreb 

Ksenija 
Šobak, 
Mirela 
Veverec i 
Ana 
Jagarinec 

Veljača 2018. 

 Darovita djeca  

– kako ih 

odgajati i 

razumjeti 

 

Krapinsko-

zagorska 

županija 

Radna 

skupina za 

podršku 

darovitim 

učenicima 

KZŽ 

«Futura» 

Županijsko 

stručno 

vjeće za 

građanski 

odgoj 

Ravnateljica

, psiholog 

Travanj 2018. 

 Predavanje 

Hekke Jensen: 

Empatija- 

mudrost srca 

Familylab 
Hrvatska u 
sklopu 
projekta:“ 
OD 
POSLUŠNO
STI DO 
ODGOVOR
NOSTI“ 

psiholog Ožujak 2018. 
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 Neurorazvojni 

poremećaju- 

odstupanja u 

ponašanju: 

pristup i 

intervencije 

Hrvatska 

udruga za 

dojenačku, 

dječju i 

adolescentn

u psihijatriju 

psiholog Lipanj 2018.  

STRUČNE 
RADIONICE U 
VRTIĆU POD 
VODSTVOM 
VANJSKIH 
SURADNIKA 
 

    

 Stručna posjeta 
i razmjena 
iskustava Dječji 
vrtić Maslačak, 
Krapinske 
Toplice 
„Kako djeca 
rane dobi uče- 
osobna 
promjena 
percepcije“ 
„Uloga 
odgojitelja u 
procesu učenja 
djece“ 
“Uloga PNM-a u 
svrhu 
obogaćivanja 
materijalnog 
konteksta,  
„Likovne 
aktivnosti u 
jaslicama“  
 

 

 

 

 

 

Nina 

Ljubičić, 

odgojiteljica 

mentor  

Branka 

Anić, 

odgojiteljica  

Nikolina 

Đurđan i 

Valerija 

Bratković, 

odgojiteljice  

Iva 

Belošević 

Petek i Tea 

Kos, 

odgojiteljice 

Svi 

odgojitelji, 

zdravstveni 

voditelj, 

ravnateljica 

Studeni 2017. 

 “Od 
emocionalno 
svjesnog djeteta 
do društveno 
odgovorne 
osobe“ 

Tatjana 

Gjurković, 

magistra 

psihologije, 

psihoterape

utkinja i 

terapeutkinj

a igrom, 

svi 

odgojitelji, 

psihologinja, 

ravnateljica, 

odgojitelji, 

stručni 

 

Veljača 2018. 
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Centar za 

psihoterapij

u i edukaciju 

„Proventus“  

Zagreb 

suradnici i 

ravnatelji 

pet vrtića iz 

okruženja 

ODGOJITELJSKA 
VIJEĆA 
 

Godišnji plan i 

program rada 

D.V. Bubamara 

ravnateljica  svi 
odgojitelji 
psiholog 
zdravstveni 
voditelj 

Rujan 2017. 

 Vrednovanje 

odgojno 

obrazovnog 

rada u prvom 

tromjesečju 

ravnateljica 

 

svi 

odgojitelji 

psiholog 

zdravstveni 

voditelj 

Siječanj 2018.  

 Vrednovanje 

odgojno 

obrazovnog 

rada u drugom 

tromjesečju 

ravnateljica svi 

odgojitelji 

psiholog 

zdravstveni 

voditelj 

Travanj 2018. 

  

Vrednovanje 

odgojno 

obrazovnog 

rada u zadnjem 

tromjesečju 

 

ravnateljica 

 

 

svi 

odgojitelji 

psiholog 

zdravstveni 

voditelj 

 

Lipanj 2018. 
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VII SURADNJA S RODITELJIMA 

 

BITNE ZADAĆE I NJIHOVA REALIZACIJA 

1.  Djelovati na informiranju i edukaciji roditelja 

a) Skupni roditeljski sastanci 

U rujnu 2017.godine održan je roditeljski sastanak za roditelje djece školskih 

obveznika. Roditelji su informirani o Programu predškole od strane ravnateljice i 

psihologinje, a odgojiteljice koje su vodile dvije grupe predškole su dale detaljne 

informacije roditeljima o samoj realizaciji programa.  

b) Roditeljski sastanci odgojnih skupina 

Tijekom godine svaka odgojna skupina provela je najmanje dva roditeljska sastanka. 

Prvi roditeljski sastanak sadržajno je bio usmjeren na početak odgojno obrazovne 

godine i davanje informacija o boravku djece u vrtiću. Drugi roditeljiski sastanak je bio 

komunikacijskog tipa. Odgojiteljice su osmislile i provele komunikacijske roditeljske u 

svojim odgojnim skupinama, čime su potaknule jačanje partnerskih odnosa s 

roditeljima. 

c) Kutići za roditelje 

Unaprjeđeno je tjedno izvještavanje o aktivnostima u odgojno obrazovnom procesu 

putem pisanih materijala, opisa aktivnosti te fotografija iz odgojno obrazovnog 

procesa na panou za roditelje ispred odgojne skupine te na web stranici vrtića. Web 

stranica vrtića je prilagođena potrebama roditelja i većom jasnoćom obavještavanja o 

dnevnim aktivnostima i projektima u vrtiću, kao i važnim informacijama o 

funkcioniranju vrtića. 

d) Izložbe 

Tijekom godine djeca uključena u projekt „Male vezilje“ izlagala su svoje radove na 

više manifestacija. Na Korizmeno-Uskrsnoj manifestaciji „Čez Korizmu do Vuzma“ u 

Gornjoj Stubici u dvorcu Oršić, djeca su osim izloženih radova, na praktičan način 

pokazala kako izrađuju te svoje radove. „Male Vezilje“ sudjelovale su na izložbi koju 

je organizirala udruga Stubička baština. Projekt je završio izložbom „Malih Vezilja“ u 

prostoru našeg vrtića gdje je izloženo više od 40 radova.  

e) sredstva javnog priopćavanja (radio, novine, plakati, leci, brošure)  
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Roditeljima su tijekom godine bili dostupni plakati, brošure i letci vezani uz odgojno 

obrazovni procesi teme roditeljstva. Putem oglasne ploče i web stranice vrtića mogli 

su prema potrebi informirati o različitim temama.  

 

2. Unapređivati individualnu suradnju s roditeljima 

      a) svakodnevni kontakti (blicinformacije)  

Tijekom godine nastojali smo svakodnevne informacije s roditeljima prilikom 

preuzimanja djeteta učiniti maksimalno sažetim i relevantnim, a sve informacije 

vezane za razvoj djeteta i njegovo funkcioniranje u skupini učiniti roditeljima 

dostupnim putem individualnih razgovora s odgojiteljima. 

      b) inicijalni razgovori s roditeljima novoupisane djece 

Roditelji djece s posebnim potrebama pozvani su na inicijalni intervju s psihologinjom 

i zdravstvenim voditeljem kako bi se utvrdile potrebe djeteta te optimiziralo boravak 

djeteta u vrtiću.  

      c) individualni razgovori roditelja s odgojiteljima i stručnim suradnicima 

Odgojiteljice su tijekom godine intenzivirale broj individualnih razgovora s roditeljima. 

Ovaj način komunikacije omogućava kvalitetniji kontakt roditelja s odgojiteljem te 

kvalitetniju komunikaciju vezanu uz razvoj djeteta. Roditelji djece s posebnim 

potrebama te djece s određenim razvojnim poteškoćama pozvani su ili su sami 

zatražili individualne konzultacije sa stručnim suradnicima vrtića.  

Pobuđivanje interesa i djelovanje na aktivnom uključivanju roditelja u rad odgojnih 

skupina i predškolske ustanove u cijelini 

 

a) Sudjelovanje roditelja u planiranju aktivnosti 

b) Uključivanje roditelja u odgojno obrazovni rad  

c) Sudjelovanje roditelja u izradi igara i didaktičkog materijala 

Organizirane su božićne kreativne radionice za roditelje na kojima su u 

ugodnoj i prisnoj atmosferi izrađivali božićne ukrase. 

d) Sudjelovanje u organizaciji i ostvarenju izleta, posjeta, predstava, proslava, 

druženja, rekreacijskih programa 

e) Sudjelovanje u zajedničkom uređenju vanjskog i unutrašnjeg prostora 

f) Sudjelovanje roditelja u nabavi potrošnog materijala, sponzorstva 
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VIII  SURADNJA S VANJSKIM INSTITUCIJAMA 

U ovoj odgojno-obrazovnoj godini nastavljena je dobra suradnja s vanjskim 

instituacijama u realizaciji godišnjeg plana i programa ustanove. 

 

Izuzetno smo zadovoljni sa suradnjom s Crvenim križem, vrtićima na području naše 

Županije, Udrugom Stubička baština, Pučkim učilištem Donja Stubica, Turističkom 

zajednicom Grada Donja Stubica, Društvom Naša Djeca Donja Stubica,Policijskom 

postajom, Domom Zdravlja Donja Stubica, Stub-klubom, općinama iz kojih borave 

djeca u našoj ustanovi, Savjetom za sigurnost na cestama Krapinsko-zagorske 

Županije i DVD-om Donja Stubica.  Suradnja s vrtićima u našoj Županiji bila je vrlo 

uspješna i kvalitetna, što podrazumijeva suradnju odgojitelja i ravnatelja, ali i djece 

kroz raznovrsna druženja i susrete. 

02.10.2017. u suradnji s Crvenim križem Donja Stubica a povodom Međunarodnog 

dana starijih osoba u Stub klubu održana je mala svečanost i druženje djece, baka i 

djedova.  

22.09.2017. djeca starije i mješovite odgojne skupine i ove godine su sudjelovala na 

tradicionalnim Pregradskim berbarijama. Djeca su uživala u vožnji, ali i u druženju s 

prijateljima iz drugih vrtića. Uz pripremljene igre natjecateljskog karaktera uslijedilo je 

druženje i ples djece – berač godine iz našeg vrtića. 

27.09.2017. u suradnji s Policijskom postajom Donja Stubica organiziran posjet djece 

starijih odgojnih skupina povodom Dana policije. 

06.10.2017. u suradnji sa Stubičkom baštinom nastup folklorne skupine na izložbi 

Trnac starih sorti voća. Nagrada za najljepši izložbeni prostor. 

Povodom Mjeseca hrvatske knjige realizirali smo posjet knjižnici u Donjoj Stubici 

tijekom listopada 2017. 

11.10.2017. u suradnji s Domom zdravlja Donja stubica posjet djece zdravstvenoj 

ambulanti i ljekarni 

22.11.2017.  interstručni aktiv u suradnji s Dječjem vrtićem Maslačak Krapinske 

Toplice 

16.12.2017. u suradnji s Turističkom zajednicom – nastup folklorne skupine na 

Božičnom sajmu 

04.02.2018. u suradnji s Turističkom zajednicom Oroslavje sudjelovanje djece na 

Fašničkim spelancijama (1. nagrada) 
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10.02.2018. sudjeloavnje na Fašniku u Humu na Sutli – starija skupina u suradnji s 

destinacijom Zeleni bregi 

18.03.2018. nastup folklorne skupine u suradnji s udrugom Lipin cvit na manifestaciji 

Čez Korizmu do Vuzma. 

05.04.2018. povodom Dana zdravlja nastup djece kod Fontane 

18.05.2018. u suradni sa Savjetom za sigurnost na cestama Krapinsko-zagorske 

županije domačinstvo akcije „Promet nije šala ni opasnost mala“ (sudjelovanje 22 

vrtića) 

Nastavili smo suradnju s Udrugom Stubička baština. 

U listopadu  2017. započele su s radom Male vezilje. Vrijedne vezilje tijekom cijele 

godine su izrađivale prekrasne radove. 

22.05.2018. otvorena je peta izložba Malih vezilja u vrtiću te su djeci podijeljena 

zaslužena priznanja a mentorici zahvala. 

Nastavljena je dobra suradnja s organizacijskim odborom Dječje olimpijade na kojoj 

su naši mali olimpijci sudjelovali i ove godine u Zaboku i osvojili drugo mjesto u 

ukupnom poretku. 

19.05.2018. sudjelovanje na 17. Olimpijadi Dječjih vrtića Krapinsko-zagorske 

županije. 

27.05.2018. nastup folklorne skupine na festivalu folklora „Same da je srcu vesele“ u 

suradnji s KUD-om Donja Stubica 

02.07.2018. donacija metalne ograde Metalis Donja Stubica 

 

Ujedno smo neizmjerno zahvalni svima koji su nam pomogli u radu svojim 

donacijama: 

- Savjet za sigurnost prometa na cesti - igračke 

- Trgostil  - pokloni djeci za Svetog Nikolu. 

- donacija pijeska za pješčanik - grad  

- donacija Turističke zajednice Oroslavje - pisač 

- Metalis Donja Stubica – metalna ograda 

Suradnju smo ostvarili sa: 

Gradom Donja Stubica 

- Na ostvarivanju djelatnosti 

- Davanje suglasnosti na akte vrtića 

- Donošenje financijskih planova i izvještaja o poslovanju  vrtića 
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- Donošenje odluka 

- Dostava godišnjih planova i izvješća o radu 

Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta 

- Odluke o sufinanciranju programa javnih potreba 

- Dostava podataka o djeci s teškoćama u razvoju 

- Dostava podataka o programu predškole 

- Dostava podataka o djeci pripadnika nacionalnih manjina 

Agencijom za odgoj i obrazovanje 

-  Sudjelovanje na stručnim skupovima 

Uredom državne uprave – služba za društvene djelatnosti KZŽ 

- Dostava statističkih podataka 

- Dostava podataka o djeci polaznicima predškole 

Ambulantom u Donjoj Stubici 

-  Hitni slučajevi 

Zavodom za javno zdravstvo epidemiološka služba 

- HACCP sustav 

- Kontrola prostora i opreme 

- Kontrola hrane 

- Obvezni zdravstveni pregledi zaposlenika 

Centrom za socijalnu skrb Donja Stubica 

- Vezano za probleme u obitelji 

 

IX  OSTVARENJE PLANA STRUČNOG SURADNIKA 

Temelji se na valorizaciji realizacije bitnih zadaća iz godišnjeg plana rada psihologa 

za odgojno obrazovnu godinu 2017./2018. 

Bitni zadaci: 

 

-  poticanje socio- emocionalnog razvoja i socijalne kompetencije djece 

uključivanjem psihologa u odgojno obrazovni proces i neposrednim radom s 

djecom u odgojnoj skupini 
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- korištenje elemenata terapije igrom u vrtićkom okruženju za poticanje razvoja 

emocionalne pismenosti, pozitivne slike o sebi i jačanja psihološke otpornosti 

djece 

- provedba CAP programa s ciljem osnaživanja djece i prevencije zlostavljanja 

djece starije vrtićke skupine 

- jačanje motivacije, samoinicijative i stručne kompetencije odgojitelja u 

prepoznavanju i uvažavanju potreba, ineresa i prava djece putem stručnog 

usavršavanja unutar ustanove 

- suradnja s roditeljima putem informativnih, edukativnih i komunikacijskih 

roditeljskih sastanaka, radionica, individualnog savjetovanja 

 

Realizirano je: 

U odnosu na dijete 

 

U zadnjem tjednu mjeseca kolovoza organiziran je roditeljski sastanak na 

temu „Prilagodba djeteta na vrtić“ na kojem su roditelji dobili detaljne upute o 

psihološkim i ostalim aspektima procesa prilagodbe djeteta na vrtić. Odaziv roditelja 

je bio velik.Tijekom rujna i listopada praćen je proces prilagdbe novoupisane djece u 

skupini te prema potrebi davana stručna i emocionalna podrška djeci i roditeljima. 

Tijekom godine i prema potrebi provodila je procjenu razvojnog statusa djece, dječjih 

potreba unutar odgojno obrazovnog procesa te individualni rad/terapiju igrom s 

djecom koja su iskazivala potrebu za dodatnom podrškom u području socio- 

emocionalnog razvoja. Osim individualnog rada, provođen je rad u malim grupama u 

odgojnim skupinama, tijekom kojeg je potican razvoj emocionalne pismenosti, 

nenasilnog rješavanja sukoba među djecom te kreativnog mišljenja i izražavanja. 

Tijekom godine sudjelovala je u radu odgojnih skupina podržavajući socio- 

emocionalno funkcioniranje i integraciju djece s posebnim potrebama. U 

neposrednom radu s djecom djelovala je unutar odgojno obrazovnog procesa, 

koristeći prirodne situacije kako bi intervenirala i poticala unaprjeđenje odgojno 

obrazovne prakse. 

Za djecu školske obveznike tijekom godine je izvršena procjena spremnosti za školu. 

O rezultatima su izvještene odgojiteljice i roditelji kako bi se osigurali i planirali 

dodatni poticaji za individualne aspekte spremnosti svakog djeteta. Na pismeni 

zahtjev roditelja pisana su mišljenja o razvojnom statusu djeteta, za potrebe upisa u 
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prvi razred osnovne škole. Ostvarena je suradnja s odgojiteljicama koje su vodile 

Program male škole, vezano uz djecu koja su iskazivala potrebu za procjenom 

razvojnog statusa zbog slabijih rezultata i potrebe za odgodom upisa u školu. Dvoje 

djece je testirano radi procjene potencijalne darovitosti te je jedno djete upućeno u 

daljnju procjenu u vanjsku instituaciju. Realizirano je i savjetovanje roditelja djece iz 

Programa male škole vezano uz specifične potrebe pojedine djece (emocionalne 

prirode) te direktno asistiranje djetetu s teškoćama u razvoju u procesu praćenja 

programa. 

Tijekom travnja provedene su tri radionice za djecu školske obveznike u sklopu CAP 

programa za prevenciju zlostavljanja djece predškolske dobi u kojoj su sudjelovale 

psihologinja i dvije odgojiteljice. 

 

U odnosu na roditelje 

 

Suradnja s roditeljima  realizirala se putem individualnog savjetovanje roditelja 

i roditeljskih sastanaka. Roditelji su tijekom godine tražili savjetovanje na različite 

teme: obiteljski odnosi i skrb o djeci u procesu razvoda, granice u odgoju, 

zdravstvene teškoće i funkcioniranje djeteta u skupini, usklađivanje odgojnih 

postpaka u vrtiću i kod kuće, tikovi, poteškoće prehrane, sukobi među djecom u 

odgojnoj skupini, enkopreza, poticanje emocionalne zrelosti, odvikavanje od tute, 

mucanje i slično.  Roditelji djece s posebnim potrebama su kontinuirano 

obavještavani o napretku djece te savjetovani o adekvatnoj podršci razvoju djeteta.  

Realiziran je roditeljski sastanak na temu „Prilagodba djeteta na vrtić“ i informativni 

roditeljski na temu „Polazak djeteta u vrtić“.  

 

U odnosu na odgojiteljice 

 

Suradnja s odgojiteljicama se temeljila na jačanju motivacije, samoinicijative i 

stručne kompetencije u prepoznavanju i uvažavanju potreba, interesa i prava djece. 

U okviru stručnog usavršavanja odgojitelja unutar ustanove u veljači je psihologinja 

održala stručni aktiv na temu „Izvori stresa u radu odgojitelja“ temu koju su 

odgojiteljice izabrale kao relevantnu za ovu odgojno obrazovnu godinu. Cilj aktiva je 

bio  osvještavanje unutarnjih i vanjskih izvora stresa u odgojiteljskom poslu te 

usvajanje strategija boljeg nošenja s istim. Psihologinja je sudjelovala na 
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usavršavanju unutar ustanove- interstručnim aktivnima organiziranim o strane 

odgojiteljica te im bila stručna podrška u tom procesu. Tijekom godine u vrtiću su 

vježbenički staž odradile dvije odgojiteljice pripravnice. Psihologinja je sustavno 

pratila rad odgojiteljica, održavala stručne konzultacije na teme propisane Planom 

stažiranja, sudjelovala u grupnim refleksijama na ogledne sate te pružala ostalu 

stučnu pomoć i podršku pripravnicama. Suradnja s odgojiteljicama je ostvarena i 

putem individualnih i timskih stručnih konzultacija. Cilj konzultacija je bio analiza 

potreba i odgojno obrazovnih ciljeva djece te komunikacije s roditeljima i vrtićkim 

timom.  

 

Stručno usavršavanje 

 Realizirano je redovito stručno usavršavanje unutar ustanove: interstručni aktivi, 

odgojiteljska vijeća, stručno predavanje. Individualno stručno usavršavanje na temu 

od posebnog stručnog interesa:  

1. Predavanje Hekke Jensen: Empatija- mudrost srca u organizaciji Familylab 

Hrvatska u sklopu projekta:“ Od poslušnosti do odgovornosti“ 

2. Darovita djeca  – kako ih odgajati i razumjeti u organizaciji Krapinsko-zagorske 

županije i radne skupine za podršku darovitim učenicima KZŽ «Futura» 

3. Neurorazvojni poremećaji- odstupanja u ponašanju: pristup i intervencije u 

organizaciji Hrvatske udruge za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju 

 SURADNJA S DRUGIM USTANOVAMA I OSTALI POSLOVI 

-  Suradnja s ravnateljicom i zdravstvenim voditeljem u cilju optimiziranja 

timskog rada   

-  Suradnja s pedagoginjom Osnovne škole Donja Stubica te učiteljicom OŠ 

Gornja Stubica zbog optimalnog prelaska djece iz vrtića u školu  

-  Suradnja s CZSS vezano uz obitelj kojoj su propisane mjere nadzora 

roditeljske skrbi 

- Suradnja s policijom vezano uz protokol o sigurnosti i prijavu napada na 

odgojiteljice   

-  Suradnja s drugim vrtićima- Dječji vrtić Maslačak, Krapinske Toplice 

-  Suradnja s računovođom-tajnicom (upisi djece, popisi grupa, web stranica, 

tablice i protokoli) 

-  Suradnja s osobljem vrtića u cilju boljeg zadovoljavanja osnovnih potreba 

djece i roditelja 

-  Ažuriranje web stranice vrtića aktivnostima u vrtiću 
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X   OSTVARENJE PLANA RAVNATELJA 

 

Plan rada ravnatelja za odgojno-obrazovnu godinu 2017./18. u potpunosti je 

realiziran.  

Rad se temeljio na bitnim zadaćama iz Godišnjeg plana rada kao i određenim 

potrebama u odgojno-obrazovnom procesu tijekom godine.  

-Osiguravanje i organiziranje prostora , odnosno poticajne sredine u kojoj će djeca 

zadovoljiti svoje potrebe 

- Stvaranje poticajnog okruženja u kojem djeca uče: samostalno birati, govoriti 

slobodno i kreativno izražavti svoje ideje; ponašati se odgovorno; naučiti surađivati, 

sudjleovati u kreiranju prostora, tj centara za izražavanje vlastitih ideja, zadovoljiti 

svoju potrebu za istraživanjem i spoznavanjem svijeta koji ga okružuje. 

-Neprekidan rad na unapređenju kvalitete uz međusobno povjerenje, uvažavanje i 

podjelu odgovornosti. 

 

-Rad na uspostavljanju povjerenja i bliskosti s odgajateljima, ostalim osobljem vrtića,  

roditeljima i djecom. 

- Dogovori s odgojiteljima o načinima unapređivanja suradnje s roditeljima 

- Pomoć odgojiteljima u prepoznavanju individualnih potreba djece i iznalaženju 

načina zadovoljavanja istih 

-Kreiranje uvjeta u kojima nema prisile, poticanje djece i odraslih na samoprocjenu 

vlastitog rada i učinka 

-Poticanje, organiziranje i provođenje suradnje s roditeljima 

-Predlaganje Godišnjeg  plana i programa rad vrtića, Kurikuluma 

izrada plana stručnog usavršavanja odgojitelja, stručnog suradnika i ostalih radnika 

-Redovito održavanje Odgojiteljskih vijeća, radnih dogovora, sudjelovanje u radu 

„malih timova“, osiguravanje materijalnih uvijeta za rad 

- Poticanje i provođenje projekata, 

-Timsko planiranje, podjela zadataka i praćenje realizacije 
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-Poticanje na profesionalnost u ophođenju s korisnicima usluga 

-Isticanje uspjeha, ali i ukazivanje na greške, 

-Poticanje djelatnika na stručno usavršavanje te cjeloživotno učenje 

-Nabava stručne literaure 

-Podizanje kvalitete življenja i odraslih u vrtiću 

-Rad s Upravnim vijećem vrtića i Osnivačem – provođenje odluka 

-Poslovi vezani za upis djece u vrtić 

-Sklapanje ugovora s roditeljima, ugovora o radu, ugovora s dobavljačima 

-Pisanje prijedloga pravilnika 

-Predlaganje financijskog plana i praćenje realizacije istog 

-Organiziranje i kontrola izvršenja radova na održavanju vrtića i okoliša 

-Suradnja sa širom društvenom zajednicom, osobito na prikupljanju donacija 

-Promocija vrtića široj društvenoj zajednici 

-Organizacija kazališnih predstava, izleta, nastupa djece 

- 05.05.2017. godine poslana  je prijava na Natječaj za Operaciju 7.4.1. Agencije za 

plačanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 24.05.2018. godine potpisan 

Ugovor o financiranju mjera 07 u iznosu od 4.922.810,50 kuna. 

Pedagoška godina 2017./2018. protekla je u ostvarivanju zakonitosti poslovanja 

vrtića, podizanju kvalitete organizacijskog, materijalnog i stručnog konteksta rada 

ustanove. 
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XI FINANCIRANJE 

 

Rad dječjeg vrtića financira se iz: 

- proračuna Grada Donja Stubica 

- iz proračuna grada Oroslavja, Zagreba i proračuna Općine Gornja Stubica 

- iz proračuna Krapinsko-zagorske županije 

- iz državnog proračuna 

- sudjelovanjem roditelja (korisnika usluge) u financiranju ekonomske cijene 

programa koji se ostvaruje u vrtiću. 

Odlukom Gradskog vijeća Grada Donja Stubica ekonomska cijena usluga u Dječjem 

vrtiću Bubamara od 01.05.2013. godine iznosi 1.760,00 kuna.  

U ustanovi pored djece s područja grada Donja Stubica borave i djeca s područja 

gradova Oroslavja i Zagreba, te općine Gornja Stubica. Djeca iz navedenih općina i 

gradova primaju se u ustanovu uz pismenu potvrdu o sufinanciranju njihovog 

boravka u ustanovi. 

Grad Donja Stubica, osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića sukladno odluci sa 38. sjednice 

Gradskog vijeća sufinancira boravak djece sa svojeg područja u ustanovi s 54,6 % 

ekonomske cijene programa, kao i povlastice roditelja: – 20 % za drugo dijete, 20 %  

samohrani roditelj, 20 % za dijete iz obitelji s 4 i više malodobne djece, a za dijete 

invalida Domovinskog rata za utvrđeni postotak invaliditeta roditelja. 

 

Općina Gornja Stubica sufinancira boravak djece u ustanovi sa 50% ekonomske 

cijene programa, kao i povlastice roditelja od 70 % ekonomske cijene programa za 

drugo dijete koje boravi u ustanovi.  

Kroz cijelu godinu vodilo se računa o prilivu sredstava na račun vrtića od strane 

roditelja i rješavanje uplata (ne plaćanje računa). 

Većina roditelja svoje obveze podmiruje u zadanom roku.  

Entuzijazmom i predanim radom uposlenih djelatnika naše ustanove doista smo 

nastojali boravak i život našim malim bubamarama učiniti što boljim, ljepšim i 

kvalitetnijim, jer koliko djeci dajemo, toliko će nam i ona vratiti.  

 

 

 

 



51 
 

 

Na temelju članka 8. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i 

evidencije o djeci u dječjem vrtiću (Narodne novine 83/01) Odgojiteljsko vijeće 

Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica na sjednici 30. kolovoza 2018. donijelo je 

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Bubamara za odgojno-obrazovnu 

2017./2018. godinu. 

 

 

 

Donja Stubica,30.08.2018. 

KLASA:601-07/18-01-01 

URBROJ:2113/03-01-18-01 

 

                                                                                        Ravnateljica:                                                                

                                                                                        Vesnica Borlak 

 

 

 


