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1.UVOD 

Dječji vrtići Zvončić Našice – Grad Našice obavlja djelatnost predškolskog odgoja, a 
sastoji se od matičnog vrtića u Našicama i dva područna koja se nalaze u općinama: 
Donja Motičina i Podgorač. Do 1.12.2015. godine u našem sastavu je bio i područni 
vrtić u Feričancima koji se izdvojio odlukom Općine Feričanci. Cjelokupnim odgojno-
obrazovnim radom vrtić nastoji osigurati primjerene uvjeti za rast i razvoj svakog 
djeteta. Dopunjava obiteljski odgoj, a svojom otvorenošću uspostavlja suradnju i 
partnerstvo s roditeljima i neposrednim okruženjem. Radno vrijeme vrtića je usklađeno 
s potrebama djece i zaposlenih roditelja. Rad s djecom se provodi u odgojnim 
skupinama primarnog programa, programu predškole za djecu sa šireg područja Općine 
Našice koja su predškolski obveznici te kraćim programima koji organizirani kao 
igraonice: opća igraonica i rano učenje stranoga jezika. Odgojno-obrazovni rada u DV 
Zvončić Našice – Grad Našice provodi se na temelju Zakona o predškolskom odgoju i 
obrazovanju, smjernicama Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i 
naobrazbe te na temelju  Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog 
rada za pedagošku 2015./16. godinu. Temelji se na humanističkoj razvojnoj koncepciji 
kojom se potiče unapređivanje kvalitete djetetova života u cjelini. U skladu s tim, 
predškolski odgoj se ostvaruje respektirajući razvojne osobine djece, njihove potrebe, 
interese, prava, mogućnosti, inicijative. Nastoje se zadovoljiti potrebe roditelja i obitelji. 
Kontinuirano se radi na razvijanju suradničkog i partnerskog odnosa s roditeljima i 
zajednicom. 
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2. USTROJ RADA 

 
-Odgojno-obrazovni rad smo organizirali vodeći računa o cjelovitom razvoju djece. 
-Podržavali smo humanističku koncepciju predškolskog odgoja, uvažavajući potrebe 
djece i roditelja, brinući o svim segmentima sigurnosti usklađenim s postojećim 
Sigurnosno zaštitnim i preventivnim programom vrtića.  
-Unaprjeđivali smo  odgojno-obrazovni rad timskom suradnjom i cjeloživotnim 
učenjem. 
-Poštivali smo zakonsku regulativu i pedagoške standarde. 
-Podržavali smo suradničke odnose s osnivačem i podizali razinu kvalitete rada 
određujući prioritete. 
 

SADRŽAJ NOSITELJ VRIJEME 

 
Organizirali smo odgojno-obrazovni 
rad i radno vrijeme u skladu s 
potrebama roditelja i djece. 
 

Ravnateljica 
ST 
Odgojiteljice 
Tajnica 
 

Rujan 2015. 
 
 
 

Inicirali smo  i poticali  različite 
aktivnosti s djecom, roditeljima, 
odgojnim osobljem i drugim 
radnicima, kako bi se postigla nova 
razina kvalitete rada i življenja u 
vrtiću. Stvarali smo poticajno 
okruženje, poticali i razvijali 
suradnički i partnerski odnos, 
surađivati sa sustručnjacima, 
okruženjem, MZOŠ RH, AZOO 
RH. 
 

Ravnateljica 
ST  
Gđa. Marija 
Ivanković, MZOŠ 
Viša savjetnica za 
predškolski odgoj 
Ravnatelji vrtića 
Odgojiteljice 
Tajnica 
 
 
 

Tijekom 
godine 
 
 
 
 
 

U sklopu primarnog programa 
obogatili smo sadržaje za 
potencijalno nadarenu djecu. 
 
 

Ravnateljica 
ST 
Odgojiteljice 
 

Tijekom 
godine 
 
 
 

Organizirali smo rad programa 
predškole u Našicama i Podgoraču 
te kraće programe:igraonica „Igre u 
vrtiću“ i rano učenje stranog jezika-
engleski jezik u matičnom vrtiću. 
 
 
 

Ravnateljica 
ST 
Odgojiteljice 
Tajnica 
Stručni suradnici 
 

Rujan 2015.-  
svibanj 2016. 
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Informirali i animirali smo roditelje 
za upis djece u aktivnosti izvan 
vrtića (DND NA, športska društva i 
sl.) 
 

Ravnateljica 
ST 
Odgojiteljice 
Tajnica 
 

Rujan 2015., 
prema 
potrebama 
 
 

Valorizirali smo realizaciju 
planiranih zadataka, organizacijskih 
promjena i sl. 
 

Ravnateljica 
ST 
Odgojiteljice 

Prema 
potrebama, 
tijekom 
2015./16. 
 

Nastavili smo sa samovrednovanjem 
ustanova ranog i predškolskog 
odgoja i obrazovanja kojeg provodi 
Nacionalni centar za  vanjsko 
vrednovanje  ustanova ranog i 
predškolskog odgoja i obrazovanja. 
Nastavili smo s procesom razvijanja 
kulture vrtića i s poticanjem timskog 
rada među svim radnicima, ali i 
ostalim sudionicima odgojno –
obrazovnog procesa. 

Ravnateljica 
Nacionalni centar za  
samovrednovanje  
ustanova ranog i 
predškolskog 
odgoja u Zagrebu 
Tim za kvalitetu 
odgojiteljice 
stručni tim 
osnivač 
administrativno-
tehnički radnici 
Upravno vijeće 
roditelji 

Tijekom 
2015./16. 

Surađivali smo s Gradom, 
Općinama, pojedincima, širom 
društvenom zajednicom s ciljem 
unapređivanja  obogaćivanja uvjeta 
rada. 
 

Ravnateljica 
Stručni tim 
Gradonačelnik 
Našica 
Načelnici 
OpćinaPodgorač i 
Donja Motičina. 

Kontinuirano 
tijekom 
2015./16. 

Prijava i prijem djece u vrtić. 
 
 

Upravno vijeće 
vrtića 
Ravnateljica 
ST 
Povjerenstvo za 
upise 
Tajnica 
 

Svibanj 
2016., po 
potrebi 
tijekom 
godine. 

Formiranje skupina 
i raspored radnika po skupinama. 
 

Ravnateljica 
ST  
Povjerenstvo za 
upise 
Odgojiteljice 
 
 

Lipanj 2016. 
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ORGANIZACIJA RADA I RADNOG VREMENA 

RADANO VRIJEME RADNIKA 
 

VRTIĆ RADNO VRIJEME VRTIĆA 
NAŠICE: 6,00-17,00 h 
DONJA MOTIČINA: 7,00-13,00 h 
FERIČANCI: 6,45-12,45 h 
PODGORAČ: 6,45-12,45 h 

 
Radnici vrtića rade pet dana u tjednu, 40 radnih sati. Odgojiteljice u skupinama 
realiziraju 27,5 sati neposrednog rada s djecom, odnosno 5,5 sati dnevno, dok je 12,5 
sati predviđeno za realizaciju ostalih poslova i zadataka planiranih Godišnjim planom i 
programom rada, što je razvidno u strukturi radnog vremena. Satnica je planirana 
republičkim normativom. Odlukom Odgojiteljskog vijeća, odgojiteljice matičnog vrtića 
rade prema slijedećem rasporedu: 

- od 6-12 sati 
- od 6,30-12,30 sati 
- od 7,00-13,00 sati 
- od 9,30-15,30 sati 
- od 11,00 -17,00 sati 
- od 12,00- 18,00 sati 

Stručno razvojna služba radi 40 sati, s kliznim radnim vremenom. 
Administrativno- financijska služba radi od 7-15 sati. 
 
Radnici tehničke službe rade 8 sati dnevno: 
kuharica I od 7-15 sati 
kuharica ll od 7.30-15.30 sati 
pomoćna 
kuharica 

od 7.30-15.30 sati 

švelja-pralja od 7.30- 15.30 sati 
spremačica l od 5.30- 13.30 sati 
spremačica 
II, lll 

od 12-20 sati 

domar-ložač od 5.30-13.30 sati 
 

Radno vrijeme vrtića smo uskladili s potrebama roditelja, tako da se s radom počinje od 
6 sati ujutro kada je dežurna jedna odgojiteljica. Prijem i prihvat djece se odvija u 
gornjem segmentu. Prva dva tjedna rujna sve odgojiteljice jutarnje smjene počinju s 
radom u 6.30 sati kako bi se uočile potrebe roditelja vezane uz radno vrijeme. U donjem 
segmentu djeca se prihvaćaju od 6.30 sati. Prihvat se vrši u jednoj skupini. 
Poslijepodnevno dežurstvo se odvija u gornjem segmentu, traje najduže do 17 sati. 
Poslije podne radi skupina djece školskih obveznika od 12,00-18,00 sati.  
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STRUKTURA RADNOG VREMENA ODGOJNO OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA 

VRTIĆA 

 

 
ODGOJITELJI   

GODIŠNJI FOND SATI 2088 
1. NEPOSREDAN RAD S DJECOM 1232 
2.PLANIRANJE, PROGRAMIRANJE I VALORIZACIJA 
(dnevna,tjedna, polugodišnja i godišnja) 

560 

izrada didaktičkih sredstava  
briga o didaktičkim sredstvima na nivou vrtića  
suradnja s roditeljima i okruženjem  
sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti vrtića  
ostala dokumentacija, zadaće i zaduženja  
kolektivno i individualno stručno usavršavanje  
3.GODIŠNJI ODMOR (na bazi 30 dana) 240 

 

 
TJEDNI FOND SATI  

Neposredan rad s 
djecom 

27,5 

Pismena i tehnička 
priprema 

 6,25 

Ostali stručni poslovi 6,25 
U K U P N O: 
 

        40 

 

 
OSTALI RADNICI  

Godišnji fond sati 2088 

Poslovi i radni zadaci 1792 
Godišnji odmor 240 
Praznici, blagdani i 
neradni dani 

56 

UKUPNO 2088 
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KALENDAR RADNIH DANA ZA 2015./16. GODINU 

BROJ RADNIH DANA 230 
BLAGDANI I PRAZNICI 7 
SUBOTE I NEDJELJE 104 
KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR 24 
U K U P N O: 365 

 

MJESEČNA I GODIŠNJA SATNICA ZA 2015./16. GODINU 

MJESEC 
 

BROJ RADNIH BLAGDANI I 
NERADNI DANI UKUPNO 

SATI 
DANA SATI DANA SATI 

RUJAN 22 176 - - 176 
LISTOPAD 21 168 1 8 176 
STUDENI 21 168   168 
PROSINAC 22 176 1 8 184 
SIJEČANJ 20 160 1 8 168 
VELJAČA 21 168 - - 168 
OŽUJAK 22 176 1 8 184 
TRAVANJ 21 168 - - 168 
SVIBANJ 21 168 1 8 176 
LIPANJ 21 168 1 8 176 
SRPANJ 6 48   48 
KOLOVOZ 12 96 1 8 104 

 
U K U P N O: 

 
230 1840 7 56 1896 

KOLEKTIVNI GODIŠNJI ODMOR  
OD 18.7. 2016.- 12.8.2016. 

(19 radnih dana ) 

192 
 

 
S V E U K U P N O: 
 

2088 
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SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA, BROJ, STRUČNA SPREMA I RADNO 
ISKUSTVO RADNIKA KOJI SU RADILI NA REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA 
RADA VRTIĆA ZA 2015./16. PEDAGOŠKU GODINU 

 

Vrtić Redni 
broj Prezime i ime Zvanje Str. 

sprema 
Radno 
iskustvo 

Stručno pedagoški poslovi: 
Našice 

1. Kanđera, Snježana 
magistra 
predškolskog 
odgoja 

VSS 30  

 2. Balažić, Marica odgojiteljica VŠS 28  
 3. Brajdić, Jasna odgojiteljica VŠS 29   
 4. Brezovec, 

Snježana 
odgojiteljica VŠS 24 

 5. Delić-Crnković, 
Nada 

odgojiteljica
mentorica 

VŠS 33 

 6. Fehir, Ljiljana odgojiteljica VŠS 25 
 7. Hettich, Slavica odgojiteljica VŠS 36 
 8. 

Lazar, Marina 
mag. ped., 
savjetnica 

VSS 32 

 9. 
Knežić, Katarina 

odgojiteljica 
u vjeri 

VŠS 32 

 10. Lukavski, 
Jadranka 

odgojiteljica 
savjetnica 

VŠS 32 

 11. Vondrak, 
Valentina 

odgojiteljica VŠS 9 

 12. 
Majer, Jasna 

odgojiteljica 
savjetnica 

VŠS 38 

 13. Marček, Draženka odgojiteljica VŠS 28 
 14. Resler, Jasna odgojiteljica VŠS 35 
 15. Salopek-Žiha, 

Darija 
mag. psych. 
mentorica 

VSS 18 

 16. Špoljarić, Anica odgojiteljica VŠS 24 
 17. Herman, Ljerka odgojiteljica VŠS 8 
 18. 

Brkić, Jelena 
odgojiteljica, 
mag. paed. 

VSS 7 

 19. 
Jurčević, Katarina 

odgojiteljica 
u vjeri 

VŠS 13 

 20. Pavlović, Antonija odgojiteljica VŠS 8 
 21. 

Suzana Minarek odgojiteljica VŠS 5 

 22. Puhanić, Mirna odgojiteljica VŠS 5 
 23.  

Stanković-Dervić, 
Valentina 

odgojiteljica VŠS 
 

2 
 

Feričanci, 
do 
30.11.2015. 

24. Domjanović, 
Ivana  

odgojiteljica VŠS 3 

Podgorač 25. Barić, Tihana odgojiteljica VŠS 17 
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Donja 
Motičina 

26. 
Jančula, Silva odgojiteljica VŠS 22 

 
Pravni, administrativni i računovodstveni poslovi i zadaci: 
Našice 27. Poznić Gordana tajnica SSS 29 
 28. 

Turkalj, Slavica 
voditeljica 
računo- 
vodstva 

SSS 35 

Pomoćno-tehnički poslovi: 
Našice 29. 

Granat, Evica 
glavna  
kuharica 

SSS 31 

 30. Kružić, Željka kuharica SSS 24 
 31. 

Lukačević, Lidija 
pomoćna 
kuharica 

SSS 22 

 32. Fišer, Jelena švelja-pralja SSS 22 
 33. Lončarić-

Koljenik, Ingrid 
spremačica SSS 16 

 34. Kljajić, Anastazija spremačica SSS 27 
 35. Fišer, Vesna spremačica SSS 22 
 36. Dendis, Nikola domar-ložač SSS 16 
Podgorač 37. Maurac, Marina spremačica SSS 10 
 

 

Odgojiteljica Mirna Puhanić je u ovoj pedagoškoj godini mijenjala odgojiteljicu Jelenu Brkić 

koja je koristila rodiljni dopust.  
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SATI BOLOVANJA  OD 1.9.2015.- 30.6.2016. 

MJESEC 
Odgojitelji i administrativno-tehnička služba 

DO 42 DANA  PREKO 42 DANA 

IX 176 - 

X 80 160 

XI 264 168 

XII 448 200 

I 72 288 

II 104 168 

III 64 184 

IV 275 168 

V 200 176 

VI 80 112 

UKUPNO 1763 1624 
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PODACI O ODGOJNO-OBRAZOVNIM, STRUČNIM I TEHNIČKIM SLUŽBAMA 
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NAŠICE 
 

 
19 

 
1 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 
 
 

 
1 

 
32 
 

FERIČANCI 
do 
30.11.2015.  

1 
 
 
 

         
 
 

 1 
 
 
 

PODGORA
Č 
 

1         1  2 

DONJA 
MOTIČINA 
 

1           1 

 
UKUPNO 

 

 
22 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

 
1 

 
36 
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PODACI O DJECI I VRSTAMA PROGRAMA PO VRTIĆIMA U  2015./16. GODINI 

 
 

 

 

 

 
PODACI O DJECI I 
VRSTAMA PROGRAMA 

- MATIČNI VRTIĆ 
- PODRUČNI VRTIĆI 

 

VRSTE PROGRAMA, BROJ ODGOJNIH SKUPINA I DJECE 
PRIMARNI PROGRAMI 

4–6-
satni 
program 

7–10-
satni 
program 

UKUPNO 
skupina djece 

PRIMARNI PROGRAMI: 
 
NAŠICE   

30 
 

187 9 
 

217 
 

FERIČANCI  područni vrtić 
do 30.11.15. 

 

25  1 25 
 

PODGORAČ  područni vrtić 
 

19  1 19 
 

DONJA MOTIČINA  
područni vrtić 

24  1 24 

 
UKUPNO matični i 
područni vrtići 
 

98 187 12 do 30.11.15. 
285 
od  1.12. 15. 
260  

VRTIĆ NAŠICE 
Predškola 
15 naselja 

 
 
 
 
 

 4 
 

75 

Predškola Podgorač 
7 naselja 
 

 
 

  
1 

 
16 
 

Sveukupno program 
predškole 

  5 91 

Primarni program i 
program predškole 

  17 351 bez 
Feričanaca 

KRAĆI PROGRAMI: 
IGRAONICA I 
„Igre u vrtiću“ 

   40 

IGRAONICA II engleska 
igraonica 

   14 

Ukupno kraći programi    54 
Sveukupno     405 bez 

Feričanaca, 
430 s 
Feričancima 
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PODACI O ODGOJNIM SKUPINAMA PRIMARNIH PROGRAMA 
U 2015./16.GODINI 

 
 
VRTIĆ 

 
ODGOJNA 
SKUPINA 

 
ODGOJITELJICE 

 
Broj djece 
u 4-6 
satnom 
boravku 

 
Broj djece 
u 7-10 
satnom 
boravku 

 
UKUPNO 
DJECE 

 
Našice 
 
 

 
Mješovita 

 
Marica Balažić 
Valentina Vondrak 

 
0 

 
24 

 
24 
 

Mješovita  Katarina Knežić 
Katarina Jurčević 

 
4 

 
20 

24 
1 TUR 

Srednja 
starija 

Snježana Brezovec 
Ljerka Herman 

 
0 

 
24 
 

 
24 
 

 
Starija 

Jasna Resler 
Draženka Marček 

 
2 

 
22 

 
24 

Starija Jasna Brajdić 
Anica Špoljarić 

 
0 

 
25 

 
25 

Mješovita Slavica Hettich 
Antonija Pavlović 
 

 
0 

 
25 

 
25 

Mlađa Jadranka Lukavki 
Ljiljana Fehir 

 
0 

 
24 

 
24 
 

Mješovita Jasna Majer 
Jelena. Brkić/Mirna 
Puhanić 

 
2 

 
23 

25 
1 TUR 

Starija Suzana Minarek  
22 

 
0 

 
22 
 

Ukupno 
matični  

9 skupina   
30 

 
187 

217 
2 TUR 

Feričanci Starija Ivana Domjanović  
25 

 25 
 

Podgorač Starija Tihana Barić  
19 

 21 
1 TUR 

Donja 
Motičina 

Starija Silva Jančula  
24 

  
24 

Ukupno 
područni  

3 skupine   
68 

  
68 

Sveukupno 12 skupina  98 187 285 
3 TUR 
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REALIZACIJA KATOLIČKOG VJERSKOG ODGOJA 

 
U pedagoškoj 2015./16. godini za program katoličkog vjerskog odgoja su se opredijelili 
roditelji 24 djeteta. U skupinu je upisano jedno dijete s teškoćama u razvoju. Planirane 
sadržaje provodile su odgojiteljice K. Knežić i K. Jurčević. Obje imaju mandat za 
realizaciju vjerskog odgoja s djecom predškolskog uzrasta. Skupina je mješovita, od 
trogodišnjaka do predškolskih obveznika. Odgojiteljice imaju istu satnicu kao i sve 
ostale u vrtiću, realiziraju se sadržaji planirani Godišnjim planom i programom odgojno-
obrazovnog rada za našu predškolsku organizaciju. Financiranje je također identično 
kao i kod svih ostalih korisnika naših usluga. Soba dnevnog boravka je kvalitetno 
opremljena didaktičkim i drugim sredstvima i materijalima. Osim standardnih kutića, u 
sobi je formiran vjerski kutić u kojemu se provode različiti vjerski sadržaji, opremljen je 
prigodnim materijalima - prema trenutcima koji se obilježavaju. Odgojiteljice se 
redovno  stručno usavršavaju na razini vrtića, izvan vrtića i  individualno. Sudjeluju na 
seminarima u organizaciji Nacionalnog katehetskog ureda Hrvatske biskupske 
konferencije i Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske te na duhovnim 
obnovama u organizaciji Požeške nadbiskupije.  
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REALIZACIJA PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU 2015./16. GODINU 

 
Redni 
broj  

Mjesto 
Odgojna 
skupina 

Mjesto 
održavanja 

Broj djece: 
prijavljeni na 
upisu/upisani 

Početak-
završetak 
realizacije 

Vrijeme 
održavanja 

Fond 
sati 

Odgojitelj 

1. Jelisavac, 
Lađanska, 
Lila  
Ribnjak 

DV 
Zvončić 
Našice-
Grad 
Našice 

20/22 1.9.2015.-

10.11.2015. 

Svakodnevno 

od 7,30-

13,30 h 

250 1 

2. Velimirovac 

Brezik 

DV 
Zvončić 
Našice-
Grad 
Našice 

11/15 11.11.2015.-

21.1.2016. 

Svakodnevno 

od 7,30-

13,30 h 

250 1 

3. Markovac 
Vukojevci 
Makloševac 
Ceremošnjak  
 

DV 
Zvončić 
Našice-
Grad 
Našice 

11/21 22.1.2016.-

31.3.2016. 

Svakodnevno 

od 7,30-

13,30 h 

250 1 

4. Martin 
Zoljan 
Gradac 
Lonđica 
Našice 

DV 
Zvončić 
Našice-
Grad 
Našice 

10/17 1.4.2016.-

10.6.2016. 

Svakodnevno 

od 7,30-

13,30 h 

250 1 

5. Kršinci, 
Razbojište 
Ostrošinci 
Podgorje 
Poganovci 
Budimci 
Bijela Loza 
Podgorač 
 

Područni 
vrtić u 
Podgoraču 

18/16 1.3.2016.-

10.5.2016. 

Svakodnevno 

od 10,30-

16,30 h 

250 1 

Ukupno 

naselja 

22  70/91   1250 2 

 

Tijekom pedagoške godine u Našicama je na realizaciji programa predškole radila 
odgojiteljica Nada Delić-Crnković. S odgojiteljicom je do 19.11.2015. godine radila 
pripravnica Katarina Potolovec. U njihovoj pratnji djeca su dovožena u matični vrtić i 
odvožena nazad u svoja mjesta stanovanja. Programom predškole obuhvaćena su djeca 
iz 15 mjesta našičke općine, u četiri skupine. Rad se odvijao  u prijepodnevnim satima 
od 7,30 -13,30 sati. Djeca su bila uključena u aktivnostima na razini vrtića. Grad Našice 
ima potpisan ugovor s autoprijevoznikom Krolo bus i financira prijevoz djece. U Općini 
Podgorač osigurana su financijska sredstva za prijevoz djece i odgojiteljicu Magdalenu 
Glavati koja je vodila program predškole za djecu s toga područja. Program je bio 
realiziran u vremenu od 10,30 do 16,30 sati s obzirom da u prijepodnevnim satima vrtić 
pohađaju djeca primarnog programa. 
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KRAĆI PROGRAMI IGRAONICA U 2015./16.  GODINI 

 
Opća igraonica „Igre u vrtiću“ 
 
Opća igraonica „Igre u vrtiću“ počela je s radom 12. listopada 2015.godine. Formirane 
su dvije skupine: starija mješovita (2010./2011. godište) i mlađa (2011./2012. godište). 
U stariju mješovitu skupinu upisano je 25, a u mlađu skupinu 19 djece. Igraonica se 
održavala u SDB odgojne skupine "Jabuka" u terminu od 16:00 do 18:00 sati (od 
ponedjeljka do četvrtka) od 12.listopada 2015. do 24. svibnja 2016.godine, a vodila ju je 
odgojiteljica Valentina  Stanković-Dervić. Djeca su bila suradna, motivirana i radosno 
su dolazila. Najveći interes bilježio se za senzomotoričke i likovne aktivnosti. Većih 
adaptacijskih teškoća nije bilo. Kraj igraonice obilježen je  pjesmom i plesom te 
podjelom DVD-a s fotografijama. 
Prosjeci pohađanja po mjesecima: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 STARIJA 

SKUPINA 
MLAĐA 
SKUPINA 

Listopad 74% 93,3% 
Studeni 71% 85% 
Prosinac 77% 70% 
Siječanj 84,5% 65% 
Veljača 79% 80% 
Ožujak 73% 69% 
Travanj 81% 73,4% 
Svibanj 71% 78,5% 
UKUPNO 61% 



19 
 

Kraći program igraonice za rano učenje stranog jezika- engleski jezik 
 
U pedagošku 2015./2016. u igraonicu je upisano 14 polaznika. Održavala se dva puta 
tjedno (ponedjeljkom i srijedom) po 45 minuta, u terminu od 15:40 do 16:25 sati. 
Polaznici su u 90% redovito pohađali igraonicu. Razlog nedolazaka polaznika je 
uglavnom bilo zdravstveno stanje djeteta. Djeca su aktivno i s veseljem sudjelovala na 
svim održanim satima te su u velikoj mjeri svladala ciljane strukture stranog jezika 
primjerene učenju u  mješovitoj skupini. Dana 27.svibnja 2016. godine održan je javni 
sat za roditelje i ostale goste na kojem su djece prezentirala usvojena znanja i vještine u 
komunikaciji na stranom jeziku. Igraonicu su vodile mr. Renata Herman i prof. Alenka 
Nekić. 
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PROSJECI POHAĐANJA ZA 2015./16. GODINU 

 
 

 
 

 
1. POLUGODIŠTE 2015./16. 2. POLUGODIŠTE 2015./16. 

UKUPAN 
% u 1.i 2. 

polugodište 

UPIS
/ 

ISPIS 
SKUPINE PRIMARNOG 
PROGRAMA UPISANO 

PROSJEČNO 
DJECE % UPISANO 

PROSJEČNO 
DJECE % 

 
  

K.K.-K.J. 24 18,25 76,04 24 19,17 79,86 77,95   

J. B.-A. Š. 25 20,13 80,5 25         20     80      83   

J. M. -J. B. (M. P.) 25 20,00 80 26 19,67 75,65 77,83 +1 

S.H.-A. P. 25 20,13 80,5 24          20 83,33 81,33 -1 

S.B.-LJ.H. 24 18,50 77,08 23          20 83,33 80,21 -1 

M.B. -V.V.  24 18,75 77,13 23 17,67 73,61 75,37 -1 

J.L.-LJ.F. 24 17,63 73,44 25 20,17 84,03 78,74 +1 

J.R.-D. M. 24 18,13 75,52 24 17,83 74,31 74,92   

S.M. 22 16,00 72,73 21          16,5     75 73,87 -1 

UKUPNO-matični vrtić: 217 167,52 76,07 215 171,01 79,54 77,81 -2 

Podgorač(T.B.) 19 15,25 80,26 17 13,84 72,81 76,54 -2 

Feričanci (I.D.) 25 20,33 81,33   
 

      

Donja Motičina (S. J.) 24 20,28 84,9 24 20,67 86,11 85,51   
UKUPNO-područni 
vrtići: 68 55,86 82,16 41 34,51 84,17 83,17 -2 
PROGRAM 
PREDŠKOLE         

 
      

Jelisava, Lila, Lađanska, 
Ribnjak (N.D.-C.) 22 19,50 88,64   

 
  88,64   

Velimirovac, Brezik  
(N.D.-C.) 15 13,00 86,67   

 
  86,67   

Markovac, Vukojevci, 
Ceremošnjak, Makloševac 
(N.D.-C.)       21 17,77 84,62 84,62   
Našice,Martin, Zoljan, 
Gradac, Lonđica (N.D.-C.)       17 16 94,12 94,12   

Budimci, Stipanovci, 
Razbojište, Kršinci, Bijela 
Loza, Podgorač, Poganovci 
(M.G.)       16 14 87,5 87,5   

UKUPNO: 37     54 47,77 88,46     

SVEUKUPNO 322     310 
 

      



21 
 

PRIJEM I BROJ DJECE NA UPISIMA ZA 2016./17. GODINU 

 

 
 

 
PODACI O DJECI I VRSTAMA 
PROGRAMA 

- MATIČNI VRTIĆ 
- PODRUČNI VRTIĆI 

 

VRSTE PROGRAMA, BROJ ODGOJNIH SKUPINA I 
DJECE 

PRIMARNI PROGRAMI 
4–6-
satni 
program 

7–10-
satni 
program 

UKUPNO 
skupina djece 

PRIMARNI PROGRAMI: 
 
NAŠICE   

29 
 

195 9 
 

224 
 

PODGORAČ   
područni vrtić 
 

21  1 21 
 

DONJA MOTIČINA  
 područni vrtić 

         18  1 18 

UKUPNO matični i područni 
vrtići 
 

68 195         11 263 

VRTIĆ NAŠICE 
Predškola, 15 naselja 

 
 
 

 4 
 

30, 
upisi 

tijekom 
godine 

Predškola Podgorač 
7 naselja 
 

 
 

  
1 

 
 3 

 
Sveukupno program predškole 
 

  5 33 

Primarni program i program 
predškole 

  16 296 
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PODACI O ODGOJNIM SKUPINAMA PRIMARNIH PROGRAMA U 
2016./17. GODINI 

 
 

        VRTIĆ 
 

ODGOJNA 
SKUPINA 

 
ODGOJITELJICE 

 
Broj djece 
u 4-6- 
satnom 
boravku 

 
Broj djece 
u 7-10- 
satnom 
boravku 

 
UKUPNO 

DJECE 

 
Našice 
 
 

 
Mlađa 

 
Jasna Brajdić 
Anica Špoljarić  
 

 
0 

 
21 

 
21 

 

 Mješovita, 
vjerska 

Katarina Knežić 
Katarina Jurčević 

 
2 

 
23 

25 
1 TUR 

 Starija Nada Delić-Crnković 
Snježana Brezovec 
 

 
2 

 
25 

 

 
27 

 
 Starija Jasna Resler 

Draženka Marček 
 

0 
 

27 
 

27 
 Mješovita Marica Balažić 

Valentina Vondrak 
 

1 
 

26 
 

27 
 Mješovita Slavica Hettich 

Antonija Pavlović 
 

 
0 

 
24 

 
24 

 Mješovita Jadranka Lukavki 
Ljiljana Fehir 

 
0 

 
25 

 
25 

 
 Starija Jasna Majer 

Jelena Brkić 
 

1 
 

24 
25 

1 TUR 
 Mješovita NN  

23 
  

23 
 

Ukupno 
matični  

9 skupina   
29 

 
195 

                 
224 

2 TUR 
Podgorač Starija Tihana Barić  

21 
 21 

1 TUR 
Donja 
Motičina 

Starija Silva Jančula  
18 

  
18 

Ukupno 
područni  

2 skupine   
39 

  
39 

Sveukupno 11 skupina  68 195 263 
3 TUR 
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3. MATERIJALNI UVJETI RADA 
 
UVJETI FINANCIRANJA 
Djelatnost se financirala iz: 

- Proračuna Grada Našica i općina: Feričanci, Donja Motičina i Podgorač. 
- Uplata roditelja, korisnika naših usluga u Našicama, Podgoraču i Feričancima. 
- Roditelji područnog vrtića Donja Motičina plaćaju usluge vrtića općini Donja 

Motičina. 
- Od 1. siječnja 2014. godine sve uplate se vrše na račun Grada. 

Realizaciju programa rada s darovitima kao i rad s djecom s teškoćama u razvoju, za koju 
je potrebno rješenje Centra za socijalnu skrb, te program predškole, Ministarstvo znanosti 
odgoja i sporta Republike Hrvatske sufinancira s 20,00 kn po djetetu. Možemo reći kako 
su općine suradne, jednako kao i naš grad. Svoja materijalna davanja podmiruju na 
vrijeme. Grad u okviru socijalnog programa izdvaja sredstva za djecu iz materijalno 
slabije stojećih obitelji. Tim sredstvima sudjeluje u participaciji cijene vrtića. U 
potpunosti financira prijevoz djece koja pohađaju program predškole. Općina Podgorač 
financirala je troškove djece iz obitelji slabog imovinskog stanja kao i rashode za 
materijalna primanja odgojiteljice i spremačice. Financirala je  i prijevoz djece u 
programu predškole za svoje područje. Racionalnim poslovanjem uspjeli smo održati 
kvalitetu nužnu za svakodnevno odvijanje odgojno-obrazovnog procesa i rada u cjelini.  
Nastojali smo ostvariti još neke ciljeve:  

- Održavati postojeći prostor matičnog i područnih vrtića: uređenje interijera i 
eksterijera vrtića. S obzirom na starost zgrade, nužni su veći zahvati kako bi bila 
energetski učinkovita: od saniranja krova, postavljanja izolacije na vanjske 
zidove, nove fasade, adaptiranja sanitarija, izmjene kotlovnice. Zbog toga smo 
potakli inicijativu za iznalaženjem sredstava u fondovima koji se bave 
financiranjem adaptacija vrtića. Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost poslali smo dokumentaciju za isto. Projektnim prijedlogom uključili 
smo se u Pilot projekt-Energetska obnova zgrada i korištenje  obnovljivih izvora 
energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. 
Dobili smo odgovor da su planirana sredstva utrošena, tako da ćemo morati 
pričekati novu mogućnost. 

- Sportske sprave na dvorištu kontinuirano održavamo i popravljamo. Usprkos 
tome, vrijeme čini svoje, tako da postepeno nastojimo stare zamijeniti novima 
kako bi djeca bila sigurna na vanjskim prostorima. Ove pedagoške godine bilo je 
nužno nabaviti novi tobogan za dvorište u matičnom vrtiću. 

- S obzirom na Kurikulum predškolskog odgoja planiraju se određene promjene 
prostora u područnim vrtićima, sukladno mogućnostima općina. 

- S ciljem zadovoljavanja potreba roditelja, a s obzirom na postojeće kapacitete 
vrtića, Grad Našice planira gradnju novoga objekta. Nadamo se da će se ovaj 
projekt ostvariti  na radost naših korisnika, ali i nas koji se bavimo ovim 
plemenitim pozivom. 

- S danom 30.11.2015. godine područni vrtić u Feričancima se izdvojio iz našega 
sastava. 
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- Surađivali smo s gradonačelnikom Našica, kao i s načelnicima općina Podgorač i 
Donja Motičina s ciljem osiguravanja sredstava za korektno, kvalitetno i 
redovito funkcioniranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja djece u 
skladu s Državnim pedagoškim standardom Republike Hrvatske. 

- Planirane nabavke, adaptacije kao i proširenje prostora uskladili smo s trenutnim      
mogućnostima. Tijekom godišnjeg odmora oličeni su prostori soba dnevnih 
boravaka i garderoba. Postavili smo i novu ogradu na ulazu u skupinu 
„Bubamara“.  

- Osigurali smo materijalne i tehničke uvjete kako bi se cjelokupna djelatnost 
nesmetano odvijala, podižući razinu sigurnosti i kvalitete života djece i radnika. 

- Brinuli smo o kvaliteti realizacije planiranih zadataka i aktivnosti.  
- Održavali smo  postojeća sredstva rada u svim vrtićima. 
- Podržavali smo odgovoran i profesionalan odnos prema sredstvima rada nasvim  

razinama.      
- Kako bi se rad nesmetano odvijao potrebno je kontinuirano održavanje objekta, 

kao i ulaganje u didaktiku i druga sredstva, osobito u informatičku tehnologiju 
koja je bila zastupljena u manjoj mjeri. U ovoj pedagoškoj godini tome smo 
posvetili posebnu pažnju. Tragom istoga dobili smo računala, tako da su sve 
sobe informatički opremljene. U budućnosti planiramo uvođenje novih 
tehnologija. Donacija kućnog kina također je doprinijela novoj kvaliteti u 
neposrednom odgojno-obrazovnom radu. 

- U skladu s preporukama Nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj 
promišljamo o izmjenama u prostoru. To znači da bi sam prostor trebao poticati 
djecu na istraživanje i razvijanje osjeta. Poticajno i raznovrsno materijalno 
okruženje i dostupnost sredstava koja se koriste u radu omogućavaju djeci 
svakodnevno učenje, stjecanje iskustava, potiče djecu na rješavanje problema, 
omogućuje istraživanje, eksperimentiranje, konstruiranje znanja, zaključivanje i 
razumijevanje. 

 
Za potrebe odgojno obrazovnog rada nabavljano je slijedeća: 

 
Dopunjeni su materijali za djecu s posebnim potrebama 
Prijenosno računalo i zvučnici 2.480, 00 kn 
Foto aparat 832, 00 kn 
LED projektor 

    
529,00 kn 
 

Materijal u nastavi, slikovnice, didaktika, stručna literatura 
 

34.191, 00kn 
5.862,01 kn 
 
 

Garderobni ormarići i klupice za dvije skupine 
Garderobni ormarići za skupinu Jabuka, klupice za 
skupine Jabuka i Zvončić, stolice za skupinu predškole 

30.118,75 kn 
32.912,50 kn 
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Tepih za Staklenu sobu 
Tepi za skupinu Kruškica 
Tepih za skupinu predškole 
Tepih za skupinu Šljivica 

599,00 kn 
546,00 kn 
399,00 kn 
390,00 kn 

Ljuljačka za dvorište 
 

12.625, 00 kn 
 

Gornja greda za ljuljačku 2.600,00 kn 
Sjedalice za ljuljačku i metalni nosači  6.062,50 kn 
Novi tobogan za dvorište vrtića 23.062,50 kn 
Dobili smo donacije:  
8 računala za skupine od firme NEXE 800,00 kn 
2 računala od roditelja 1.000,00 kn 
Lions klub Našice nam je donirao kućno kino 3.100,00 kn 
Firma Autoeuropa d.d. iz Donjeg Miholjca je donirala 
financijska sredstva za  provođenje ekološkog projekta „Eko 
akcijama do eko vrta-vratića“ 

 
1.000,00 kn 

Gđa Silva Žitnjak i Prva sportska akademija donirali 
su sportske rekvizite za dvoranu-vrijednost 

4.000, 00 kn 

Održavanje:  
Izrada geodetskog elaborata- evidentiranje građevine 2.950,00 kn 
Montaža video nadzornog sustava u gornjem segmentu 8.070,75 kn 
Popravak na kotlovnici 4.736,25 kn 
Popravak kanalizacijskih cijevi 5.068,75 kn 
Nova PVC vrata na glavnom ulazu 6.424.59 kn 
Inox radni stolovi za kuhinju, 2 kom. 7.125,00 kn 
Hladnjak za kuhinju 2.200,99 kn 
Za kuhinju: sitan inventar, posuđe, jedaći pribor 6. 726,67 kn 

 

Podgorač 
 
Slikovnice i didaktika 
Materijali u nastavi 
Tepih za skupinu       416,00 kn 
 
Donja Motičina 
 
Kupljeno je: 
Digitalni mikroskop       462,50 kn   
Svijetleći panel              1.437,50 kn 
 
Održavaju se postojeća sredstva u unutarnjem i na vanjskom prostoru. 
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4. NJEGA I SKRB ZA DJECU I ODGOJNO OBRAZOVNI RAD 

4.1. NJEGA I SKRB ZA DJECU  
Pratiti rast i razvoj svakog djeteta od trenutka kada uđe u vrtić do odlaska iz njega i dalje je jedna od 
bitnih zadaća. 
Sve zadaće koje smo planirali u ovoj pedagoškoj godini uspješno su realizirane. 
Vođena je briga o prehrani u skladu s normativima, higijeni prostora, osobnoj higijeni djece i nas 
odraslih, stvaranju  povoljne emocionalne klime, uvjeta za odmor i nadasve stvaranje sigurnog 
okruženja. 
Kroz svakodnevne aktivnosti situacijski se djelovalo kako bi djecu osnažili i poučili prepoznavanju 
osobnih potreba i potreba drugih te prihvatljivim načinima njihova zadovoljavanja. 
Tijekom godine u svakoj skupini provedena su minimalno 2 antropometrijska mjerenja po djetetu. 
Rezultati većinom ukazuju na optimalan rast i razvoj. No, ipak se i dalje bilježi lagani rast pretilosti što 
je prema našim procjenama rezultat podilaženja roditelja u prehrambenim navikama djece 
(konzumiranje slatkog, namazi tipa margarin i pašteta), miksanje hrane pod izgovorom da jedino tako 
jede raznovrsno isl. Povećan je i nadzor od strane pedijatara pa je sve više roditelja upozoreno na ovaj 
problem, a u vrtiću je organizirano i predavanje „Pretilost djece predškolske dobi“. 
Upravo zbog loših prehrambenih navike djece mješovita, vjerska skupina provela je projekt koji 
indirektno potiče podizanje razine kvalitete konzumiranja ponuđene hrane: „Pravilno i kulturno 
objedovanje“. Djeci je omogućeno samostalno postavljanje i serviranje stolova uz bijele stolnjake i 
kompletan jedaći pribor te posluživanje i raspremanje poslije objedovanja. Djeca su s velikom 
pozornosti, osjetivši povjerenje odgojiteljica pristupila ovoj „zadaći“ koja je rezultirala smanjenjem 
količine bačene hrane, povećanom razinom samopouzdanja, samostalnosti, strpljivosti, usavršavanjem 
određenih životno-radnih i praktičnih vještina, te konzumiranjem svih namirnica koje su na jelovnika. 
(KK/KJ) 
I u ovom segmentu rada sigurno ima prijedloga za poboljšanjem prehrane na način da se smanje 
kupovni pekarski proizvodi.   
Iz tablice su vidljivi podatci o odstupanjima u visini i težini: 
 

Iznad 95 percentila Br. dj. Ispod 25 percentila Br. dj. 
djece čija  su težina i visina +   3 djece težina i visina – 1 
 djece čija je težina + 15  djece težina - 1 
 djece čija je visina +   3  djece visina –  
Ukupno 21 Ukupno 2 

 
Samo kod jednog djeteta preporučen je od strane liječnika reducirani režim prehrane za cijelu 
obitelj, što je bilo vrlo učinkovito ( mješovita mlađa/srednja skupina, MB/VV - od jeseni do kraja 
pedagoške godine težina se nije povećala). Upitno je koliko je ostalih 20 roditelja reagiralo na 
sugestije liječnika te odgojitelja i pedagoške službe vrtića? 
Najučestaliji zdravstveni problemi i dalje se odnose na različite tipove infekcija, osobito one koje se 
prenose kapljičnim putem. Velik broj djece u skupinama, nezrelost imuniteta malog djeteta, dolasci 
u vrtić u fazi početka bolesti ili neizliječeni, neki su od razloga povećane izloženosti infekcijama. 
Unatoč učestalim apelima da se bolesno dijete ostavi kod kuće još uvijek imamo situacija u kojima 
je gotovo nemoguće (ne)reagirati. Apsurdi se događaju kada upravo roditelji zdravstveni djelatnici 
krše ovo pravilo.   
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Iz izvješća odgojiteljica vidljivo je da su pojedina bolovanja učestalija u 1. ili 2. 
polugodištu što je najvjerojatnije vezano uz godišnje doba i određene specifičnosti. 
 
Tablica bolovanja 1. polugodište 
 

Oboljenje 
 

JL/ 
LJF 

VV/ 
MB 

SH/ 
AP 

JR/ 
D
M 

JB/ 
AŠ 

LJH 
/SB 

KK 
/KJ 

JM 
MP 

SM PV 
Pg. 

PV 
DM 

Je
l. 

Ve
ls 

N 

kašalj   2 4 2 3 1 2 2 8    24 
temperatura   4 6  1 1 3 4 7    26 
viroza 9 4 4 6 5  3 4 4   1

4 
5 49 

upala grla 5  4 4 7 1 6 11 2 2 5 2  49 
Upala uha 2 2 2 13 2     2 3 5 2  1 34 
Upala grla i 
uha 

         2  2      2 

upala oka 2    2  2   2       8 
Granulom oka           1       1 
Upala pluća    3 1 1   2 1 3       

11 
Up krajnika          1       1 
Up.mjehura         1 1       2 
Up.Suz.kan          1       1 
Up. Sinusa     1     1 1        2 
Up. Zuba          1        1 
Probavne 
smetnje 

5 2 1 11 7 5 29   6 5  4   75 

prehlada  4 3 4   4   6      21 
angina  1   1 2 1  2 3 1 1  12 
Bolovi u stom.          1      1 
alergija 1  1  1    1   1    5 
Vodene kozice          3      3 
bronhitis  1        2      3 
osip       1         1 
šarlah    1     1       2 
uši 2         1        2 
Oslabljeni 
imunitet 

   2            2 

Bakterija u 
nosu 

   1            1 

laringitis         1       1 
Fizik. terap.          1        2 
Prometna          1        2 
Ukupno 26 14 21 55 29 13 46 43 28 42 12  9 6 344 
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Tablica bolovanja, 2. polugodište 
 

Oboljenje 
 

JL/ 
LJF 

VV/ 
MB 

SH/ 
AP 

JR/ 
D
M 

JB/ 
AŠ 

LJH 
/SB 

KK 
/KJ 

JM 
MP 

SM PV 
Pg. 

PV 
DM 

Je
l. 

pre
dš 

N 

kašalj      1     1 1 6 5  4  18 
temperatura   4    2 16 3  2  1 7 9 5    49 
viroza   8    6    7 9 2 8 16 22 1 2 5  17 103 
upala grla   3 2 9 4 2 2 9 8 6 4   6  55 
Upala uha   2   6 2    7   3   1  21 
Upala oka        4   10    14 
Upala pluća    1    3  5 2    11 
Up krajnika          1       1 
Up.mjehura       1 1         2 
Up. Sinusa        5         5 
Up limfnih čv.      1           1 
Probavne 
smetnje 

    2    6 3 6  8 2 2 2 2  3  36 

prehlada     2    1 7   1 6  2   10   29 
angina     1    1 1 2  1  4 7   1   18 
Bolovi u 
stomaku 

        1 1       2 

alergija    4   1  1         6 
Vodene kozice    1     1        2 
bronhitis        1  3   1    5 
osip          1       1 
Oslabljeni 
imunitet 

   1             1 

Fizik.terep.        2         2 
Oper. Oka     1            1 
Oper. krajnika     1   2 1 2  1 2 2       11 
Oper. mladeža     1        1    2 
mononukleoza     1        1       2 
gripa    4    3 1 1       9 
glavobolja    1             1 
Gljivična 
infekcija 

     1           1 

ostalo   2    1   1    1 3  2 3  13  26 
Ukupno 19  18 44 46 18 14 46 64 27 50 32  57 435 

 
(* markirani tekst drugom bojom – razlike u pojavnosti 1. u odnosu na 2. polugodište) 
Bolničko liječenje: temperatura, upala grla i uha, problemi urinarnog sustava, upale 
pluća, upale uha, grla, viroze, gastrointestinalne teškoće, operacije (krajnika, oka 
crijeva, mokraćnih putova, madeža, fimoze), dehidracija, visoka temperatura. 
 
Ostalo: smrtni slučaj, prometna nezgoda, reakcija na cijepljenje, uključivanje djece u 
program predškole, vrtoglavica, pripreme za operaciju, rođenje u obitelji, jačanje 
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otpornosti, godišnji odmor roditelja, zimski praznici, ugriz psa, zubobolja, roditelj kod 
kuće, liječnički pregled, logopedski pregled, mramorna bolest  i pred upala pluća. 
 
Iako je vrtić mjesto na kojem su djeca sigurna i zaštićena ponekad se dogodi povreda. 
Ove godine evidentirane su dvije povrede u vrtiću i 10 na razini obitelji (vidljivo u 
tablici). 
 

                            Povreda  
Vrtić/sku
pina 

U  
vrtiću 

Kod 
kuće 

Vrsta Intervencija 

VV/MB 1  Razbijena arkada (MF)  
JB/AŠ  1 Trzajna ozljeda vrata Okovratnik 
SB/LJH 1 1 Udarac u lice zbog pada 

Posjekotina brade 
Hladni oblog 
Kirurški zbrinuto 

KK/KJ  1 Uganuće noge mirovanje 
JL/LJF  1 Uganuće noge  
PV 
Podgorač 

 1 
1 
1 

Prijelom ruke 
Ozljeda lijeve potkoljenice 
Istegnuće ligamenata 

Kirurški zbrinuto 
Kirurški zbrinuto (longeta) 
Kirurški zbrinuto (longeta) 

PV 
Donja 
Motičina 

 1 
 
1 
1 

Posjekotina na nosu 
(pad s bicikla) 
Nagnječenje malog prsta ruke  
Povreda skočnog zgloba 

Kirurkški zbrinuto 
 
Kirurški zbrinuto (longeta) 
Kirurški zbrinuto (longeta) 

Ukupno 2 10  

 
Možemo li navedene povrede, bez obzira gdje su se dogodile vezati uz činjenicu da se 
djeca sve manje kreću, a sve više su orijentirana na sjedilački način života?  
Uočavamo da jedan veliki broj djece po dolasku u vrtić gotovo da i nema koordinaciju 
i motoriku razvijenu u skladu s normama postavljenim za pojedinu dob. Dolaze u vrtić 
vozeći se u automobilu, u naručju roditelja i poneki jednostavno nemaju savladanu 
osnovnu vještinu hodanja, a da ne govorimo o složenijim motoričkim radnjama. Vrtić 
u ovom kontekstu čini određene napore vodeći brigu da su sva djeca svakodnevno 
uključena u neki oblik motoričkih aktivnosti, a i dalje smatramo neophodnim da još 
više promišljamo i planiramo aktivnosti koje će promovirati kretanje, a time boljitak i 
u psihičkom i u fizičkom napredovanju djeteta. 
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4.2.PLANIRANJE I REALIZACIJA ODGOJNO OBRAZOVNOG RADA 
 
Smatramo da je naš vrtić otvoreni sustav koji predstavlja posebno važan čimbenik 
osiguranja kvalitete življenja, odgoja i učenja djece rane dobi jer samo kao takav može 
osigurati kontinuitet mijenjanja i razvoja odgojno – obrazovne prakse. Pokušavamo, u 
skladu s Nacionalnim kurikulumom…promjene pokretati "iznutra" i u skladu s tim 
mijenjati svoju organizaciju i ponašanje. "Otvorenost praktičara" za kontinuirana 
istraživanja i stjecanja novih znanja sigurno će nailaziti i dalje na plodno tlo, no 
vjerujemo i na odbijanja i neprihvaćanja. Još uvijek smo (moramo priznati), unatoč 
osviještenosti u kojem smjeru trebamo ići opterećeni praksom striktnog planiranja i 
upravljanja aktivnostima djece, praksom (izravnog) poučavanja djece sadržajima koji su 
lako mjerljivi (podložni memoriranju i reprodukciji), praksom parceliziranja odgojno-
obrazovnih aktivnosti djece prema metodičkim područjima i strogo određenim 
vremenskim sekvencama ("vođene aktivnosti"), poticanjem jednostranog i 
jednodimenzionalnog mišljenja djece (potkrepljivanje očekivanih odgovora djece u 
zajedničkim aktivnostima s odgojiteljem) kao i univerzalnim i unificiranim odgojno-
obrazovnim pristupom (u kojem kriterij odabira odgojno-obrazovnih strategija 
odgojitelja predstavlja kronološka dob djece, a ne njihove osobne i razvojne 
karakteristike ili subjektivne preferencije i potrebe). 
Kako bi potaknuli određene promjene i drugačija promišljanja, bolje osluškivali djecu i 
njihove interese i potrebe psihologinja je i ove godine nastavila s „Obrazovnim kinom“,  
na zadovoljstvo sve djece. 
„Javnosti je poznato da obrazovna politika naše zemlje postavlja 8 kompetencija za 
cjeloživotno učenje1 koje se trebaju osigurati već u vrtiću. Temeljno pitanje koje sam si 
postavila je glasilo: Kako psiholog može doprinijeti boljoj obrazovnoj dobrobiti 
predškolaca i razvoju navedenih kompetencija u djece? Profesionalni cilj koji sam si 
postavila je bio osmisliti suvremeni način razvoja dječjih kompetencija i dječjeg učenja 
koji će biti adekvatan odgovor dječjoj znatiželji, a time i poticaj odgojiteljicama da 
temama koje zaokupljaju djecu pristupe na moderniji, interakivni način koji sve više 
dominira kao modus učenja, a to su internet i e-učenje. I tako je nastala početna ideja o 
obrazovnom kinu kao odgovoru na dječju znatiželju. Prvo sam u suradnji s 
odgojiteljicama prikupila pojedinačne odgovore djece na pitanja : Što želiš naučiti u 
vrtiću? Što te zanima najviše na svijetu? Djeci su ta pitanja bila vjetar u leđa: svaka 
skupina je navela desetke i više tema i konkretnih pitanja2. Zatim sam ta pitanja, a bilo 
je gotovo koliko djece – toliko pitanja, grupirala u tehnička-društvena-povijesna-
znanstvena područja i prionula zadatku koji sam dobila: odgovoriti interaktivno, putem 
adekvatnih priloga na internetu na dječju znatiželju.  

                                                           
1 8 kompetencija su: komunikacija na materinskom jeziku, komunikacija na stranim jezicima, matematička 
kompetencija i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i 
građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje. 
2 Npr. Kako se radi auto, sve o svemiru, što je to oluja, o ratovima, kako nastane čovjek, zemlja, kako se kliže, 
pecanje, morske životinje, kako su nastali dinosauri, dupini, konji, liječnici, traktori, ptice, miševi, gice, 
padobranstvo, kako nastanu pahuljice, mačke, meteori, kako se stvaraju gumeni bomboni, kako se lansiraju rakete 
itd.  



31 
 

Svako obrazovno kino održavalo se ponedjeljkom u prostorima vrtićke dvorane. Nakon 
pozdrava djeci i odgojiteljicama, kino bih „otvorila“ rečenicom poput ove: „Danas ćemo 
odgovoriti djeci koju zanima padobranstvo ili koju zanima kako nastaju pahuljice…“. 
Vrijeme trajanja kina je bilo pola sata u kojem su vidjeli više priloga o temi u trajanju 
od dvije do desetak minuta. Osim dokumentarnih priloga o temi koja ih zanima, vidjeli 
su eksperimente i kreativna rješenja, a nekoliko obrazovnih kina je bila prezentacija 
ICT-AAC programa koji potiču predčitačke i predmatematičke vještine u djece. 
Preferirala sam priloge koji su senzorno stimulativni u više modaliteta, a za vrijeme 
njihove prezentacije djeca su se gibala, izvodila pokrete rukama, plesala i pjevala. 
Nakon takvih uspješnica, djeca bi mi pristupala i tražila da im napišem što roditelji 
moraju upisati na internetu da mogu taj prilog opet vidjeti. Odgojiteljice su poticajnost i 
inovativnost priloga također nagradile komentarima kako je bilo vrlo zanimljivo i 
poučno. Prikazani prilozi su u djece imali odjeka te su nakon kina nastajali projekti 
djece na inicijativu djece poput nekih novih kreativnih rješenja (npr. izrađivali su 
padobrane, vjetrokaze i sl.).  

Nakon godine dana prikazivanja obrazovnog kina, na reprezentativnom uzorku od 30% 
djece tražila sam procjenu kina s pitanjima: 1) Kako ti se svidjelo kino? 2) Što si 
upamtio/la iz kina? 3) Kada bi morao/la učiti o nečemu što te zanima, bi li učila: a) iz 
knjiga b) interneta, c) oboje? 4) Na koji način sada učiš o nečemu što te zanima? 5) 
Koliko si naučio/la u kino (malo-srednje-puno)?  

Djeca su odgovorila da im se „jako“, „puno“, „lijepo“, „super“, „jako lijepo“ i „dobro“ 
svidjelo kino. Upamtili su priloge o kukcima, kristalima, motorima, vitezovima, dugi, 
rolanju, mumijama, pjesmice koje su naučili, traktorima, tunelima od cvijeća, snijegu 
itd. Naša djeca su digitalno kompetentna i pripadaju generaciji digitalne djece te kao 
prvi odgovor navode da bi o nečemu što ih zanima učili iz interneta (njih 50%), a 30% 
djece navode da bi učili i iz knjiga i s interneta. 20% djece bi učilo iz knjiga isključivo. 
Također, oni već aktivno primjenjuju učenje preko interneta, tako da ili im odrasla 
osoba (roditelj ili braća/sestre) upišu željeni pojam (npr. mačke) i onda oni pregledavaju 
priloge na internetu. Samo 40% djece iz uzorka za način učenja izabire pitati roditelje  o 
nečem što ih zanima, a onda im roditelji to objasne. Ovaj podatak sugerira da je internet, 
tj. „Dr. Google“ postao učitelj br.1. što nama koji radimo s djecom sugerira promjenu 
dominantne metodologije rada s djecom. Na pitanje koliko su naučili iz kina na ljestvici 
malo-srednje-puno, 15% djece navodi „srednje su naučili“, a 85% „puno su naučili“.  

U evaluaciji ovog profesionalnog iskustva sam uočila da su odgojiteljice većinom 
prepoznale nove oblike učenja djece te se nekoliko njih osnažilo kako bi u skupinama na 
taj ili sličan način podizalo obrazovne potencijale djece. Profesionalno sam time ujedno 
stvorila temelj za dobru bazu obrazovnih materijala o temama koje zanimaju djecu što 
može biti razmjenjivano na forumima koje prate odgojiteljice. Dio odgojiteljica koje 
imaju kompjuterofobiju i slabiju fleksibilnost za  mijenjanjem tradicionalnog načina 
rada s djecom, su ipak uočile potrebu praćenja suvremenih tehnologija jer su uvidjele da 
se na zanimljiv, djeci atraktivan i brz način može obraditi neka tema koju djecu zanima.  
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Zaključno mogu reći da susret između znatiželje djeteta kao indikatora intelekta koji 
generira dječji razvoj i novog modaliteta učenja kao što je internet je u djece i odraslih 
našao podršku, što sugerira da se novu tehnologiju ne treba isključivo gledati u 
negativnom svijetlu, već se puno toga može naučiti iz njezinih prednosti. Razvoj 
digitalnih kompetencija u djece i odraslih je neupitan cilj i obveza svih profesionalaca.“ 
Darija Salopek-Žiha, psihologinja 

Tijekom godine s djecom i za djecu na razini vrtića i na razini skupina provedeno je niz 
zanimljivih aktivnosti koje su vidljive u tablicama koje slijede: 
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Aktivnosti na razini vrtića Uključeni 
Obrazovno kino Sve skupine vrtića u Našicama (osim mlađe 

povremeno) 
Susret s mikrobiologinjom u vrtiću  - 
Edukativni film o pranju ruku, rano-
praktična aktivnost: Kako prati ruke  

Sve skupine 

Višekratne posjete knjižnici Sve skupine 
Susret sa svećenikom (blagoslov kruha i 
posveta vrtića) 

Sve skupine 

Susret s učenicima SŠ – projekt „Čitaj mi“ – 
čitanje i predstava „Stanari u slonu“ 

Sve skupine 

Posjeta policajca vrtiću („Blagdani bez 
petardi“) 

Sve skupine 

Paljenje svijeća na spomen obilježju 
„Uskrsla Hrvatska“ (Dan pobjede /Dan 
oslobođenja ) 

4 skupine 

Višekratne posjete Muzeju Sve skupine 
„Otvorena vrata“ s 2. skupinama i 
zajedničke scenske improvizacije 

Sve skupine 

Zajedničko pjevanje “jesenskih“,  
nikolinjskih i adventskih pjesama 

Sve skupine 

Scenska improvizacija odgojiteljica „Crvena 
koka“ (A. P., M. P.,K. K., J. B., M. L.) 

Sve skupine 

Kazališna predstava „Keko -eko“, 
Produkcija „Z“ 

Sve skupine 

Jesenska svečanost – scenska improvizacija 
„Juha od bundeve“ (M. B., K. J., LJ. F., J. 
Sili) 

Sve skupine u Našicama 

Jesenska svečanost u područnim vrtićima (J. 
Sili) 

PV Podgorač, Feričanci i Donja Motičina 

„Bolnica za medvjediće“ Sve skupine MV 
CAP radionice Djeca školski obveznici MV, PV i programa 

predškole 
Kazališna predstava u vrtiću – „Pale sam na 
svijetu“ (Mala scena) 

Sve skupine MV 

Predstava djece iz radionica DND-a „U 
snježnom kraljevstvu“ 

Sve skupine MV 

Koncert u vrtiću – Osnovne glazbene škole Sve skupine MV 
Scenski prikaz djece vjerske skupine Sve skupine MV 
Posjeta stolnoteniskom klubu  Većina skupina MV 
Scenska improvizacija „Majmunska posla“ 
(odg. J.M., J.L. i pedagoginja M. L.) 

Sve skupine MV 

Predstava „Tko sam, što sam“ ( odgojiteljice 
A. P., M. P., V. V. i pedagoginja M. L.) 

Sve skupine MV 

Posjeta oftalmologinja vrtiću – Projekt 
vezan uz provjeru vida te prevenciju 
slabovidnosti 

 Djeca u 5. godini života (MB/VV) 

Humanitarna akcija  Sve skupine MV 
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Maskirana povorka kroz grad Sve skupine 
Čudnovata zemlja poštovanzanija – 
mađioničarska predstava Joze Boze 

Sve skupine 

HAK – akcija „Vidi i klikni“ Sva djeca školski obveznici 
Predstava „Vrijeme je za bajku“, DK Osijek Sva djeca školski obveznici 
Mala olimpijada 40 djece iz svih skupina vrtića u Našicama 
Podjela diploma za sudjelovanje na Maloj 
olimpijadi 

Djeca sudionici 

Oproštaj od „školaraca“ Djeca školski obveznici, odgojiteljice, 
stručni tim, ravnateljica 

Završna svečanost vrtića Sve skupine 
 
Mlađa/srednja skupina (M. B./V. V.) 
 
U suradnji s roditeljima U suradnji s okruženjem 
Posjeta banci (OTP), 
Susret s roditeljima koji predstavljaju 
Udrugu starih sportova, 
Posjeta skupini majke službenice u banci, 
Posjeta Radio postaji (radno mjesto 2 
roditelja), 
Posjeta piceriji – upoznavanje sa 
zanimanjem konobar i pizza majstor, 
Posjete trgovini (2), 
Posjeta frizerskom salonu, 
Posjeta Osnovnoj glazbenoj školi – majka 
tajnica te upoznavanje s radom pojedinih 
profesora, odnosno s glazbalima,   
Majka učiteljica u skupini, 
Posjeta skupini sestre koja svira violinu te 
mame s pripremljenim domjenkom za djecu, 
Donošenje sadnica za uređenje okoliša sobe. 

Susret s vlasnicom konja JR, 
Posjeta tržnici, 
Susret s književnicom Željkom Horvat 
Vukelja, 
Sudjelovanje u likovnom natječaju „Radost 
slikanja uz glazbu“ (HGM), 
Suradnja s drugim skupinama (scenske 
improvizacije, zamjena soba, zajedničke 
aktivnosti…), 
Susret sa zaposlenicama vrtića: 
spremačicom, domaćicom,  
Natječaj Hrvatske glazbene mladeži – 
Radost slikanja uz glazbu“ – poslano 6 
radova, od toga 1 nagrađen (E. R.), 
Suradnja s kolegicama D. M. (slikanje na 
svili) i K. K. (duhovne aktivnosti). 

 
Projekt skupine „Slično u različitosti“ obogatio je iskustva i djece i odgojiteljica te kroz niz 
zanimljivih aktivnosti podigao razinu vršnjačkih interakcija i socijalnih vještina. Uspješno je 
prezentiran na Regionalnoj smotri projekata u Požegi. 
 
Mlađa skupina (J. L./LJ. F.) 
 
U suradnji s roditeljima U suradnji s okruženjem 
Radionica „izrađujemo ogrlice“ (Marks), 
„Zdrava hrana“ (Strapač),  
Posjeta Gradskoj knjižnici i čitaonici i 
pričanje priče (Momčilović), 
Posjeta roditelju na radnom mjestu – trgovina 
DM (Trcović), 
Posjeta frizerskom salonu radno mjesto 
majke, 
Posjeta bake skupini –„kako smo se nekada 

Suradnja 2 skupine („ježić“ i „šljiva“): 
Dramatizacija Waldo lutkama „Lonac 
dvorac“, dramatizacija „Klaun lutalica“, 
lutkarska igra „Kestenko lutalica“, 
dramatizacija  „Tri medvjeda“, Procesna 
drama „Vuk u nevolji“, „Jesenska svečanost 
životinja“, „Sveta obitelj na putu“. Izmješteni 
centri izvan SDB: jesenski kutić, Dani kruha, 
knjižnica, Božićni centar, igre na slami, 
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igrali“,  
Posjeta majke frizerke skupini, 
Mama i mlađi brat u posjeti, 

zajedničke tematske izložbe (Zimski kutić, 
Ćiro – maškare, Igračke i glazbala nekad, 
Navijački rekviziti i dresovi, uskrsni kutić). 

 Suradnja s više skupina (donji dio vrtića) : 
Dramatizacija „Čija je jabuka“, 
Natjecateljske igre u povodu Hrvatskog 
olimpijskog dana, Pričaonica  (6 priča – 
vezano uz Mjesec knjige i uz Advent), 

 
Realizacija projekta „Lutka, mašta i stvaralaštvo – pokretači socijalnih vještina“ 
realiziranog u suradnji sa mješovitom skupinom odgojiteljica JM/MP obogatila je 
iskustvo djece obje skupine, omogućila izbor različitih aktivnosti, sadržaje koji 
zaokupljaju dijete u cjelini i koji mu pomažu u rješavanju određenih problemskih 
situacija. 
 
Mješovita skupina (S. H./A. P.) 
 
U suradnji s roditeljima U suradnji s okruženjem 
Posjeta majke skupini – Čitanje priče te 
posjeta radnom mjestu majke u OGŠ (Stošić), 
Tata u skupini organizira aktivnosti s djecom 
– hobi povrtlarenje (Raich), 
Majka u skupini – izrada rođendanskih 
frizura (Sklizović), 
Posjeta pekarnici, radnom mjestu roditelja 
(Čočaj), 
Baka u skupini (Babaj) – Dani kruha, 
Majka liječnica u skupini (Crnković). 

Psihologinja- obrazovno kino, 
Radionica s djecom, 
Pedagoginja rad u skupini, 
Učenica OŠ - KŽ radionica pletenja 
narukvica, 
Straviana bend, 
Kuharica, domaćica, 
Zamjena SDB s „Kruškom“, 
Prodajna izložba na „Sajmu hobija“ u gradu, 
Posjeta Cinestaru u Osijeku 

 
U skupini se već 3. godinu vrlo uspješno provodi projekt „Dječje poduzetništvo“. 
Zadovoljstvo je promatrati djecu s kojom motivacijom se uključuju u  radno -
kreativne aktivnosti. Cijeli projekt pretvorili su u pravu zabavu. Posebno 
relaksirajuće, opuštajuće i podržavajuće ozračje na kraju je nagrađeno i materijalnim 
dobrima (sakupljen novac z a zajednički izlet djece i roditelja u Osijek). 
  
Starija skupina (J. R./D. M.) 
 
U suradnji s roditeljima U suradnji s okruženjem 
Mama Begović – radionica božićnih kolača, 
Mama Stojaković ( frizerka) – igra  frizer,a 
Posjete roditeljima na radnom mjestu (Nexe 
grupa,  Gradska uprava, Tomaić, Jurić, 
Bando), 
Tata  - učitelj u skupini (Juranić),  
Mama – učiteljica u skupini (Marks), 
Majke Barić i Nemet (odgojiteljice) – 
suradnja u prikupljanju didaktičkih sredstava, 
neoblikovanog i prirodnog materijala, 

Spomeniku, 
Papirnici Tisak, 
Bolnici za medvjediće, 
Brain Gym- radionica-psihologinja, 
Radionica „Prijateljstvo“- psihologinja, 
„Krug Kružić“, „Moji prijatelji“ i čitanje priče 
u nastavcima „Uskrsni zec“ – aktivnosti u 
suradnji s kolegicama J. B./A. Š., 
Posjeta tržnici, 
Susret s ravnateljicom knjižnice – dodjela 
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razmjena ideja… nagrade (komplet slikovnica) za skupni 
likovni rad „Stanari u slonu“, 
Susret s Gradonačelnikom na dodjeli 
priznanja za osvojeno 1. mj. na likovnom 
natječaju „Stop nasilju“ (N. T.). 
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Starija skupina (J. B./A. Š.) 
 
U suradnji s roditeljima U suradnji s okruženjem 
S roditeljima -  4 mame ( Dani kruha, Dan 
jabuka, „školski sat“, tradicionalne igre), 
1 tata (instaliranje računala i informatička 
radionica),  
Posjeta radnom mjestu majke u školi – 
predstava „Božićni igrokaz“. 
Tata policajac u skupini,  
Majka s materijalima na temu „obnovljivi 
izvori energije“,  
Posjeta radnom mjestu majke frizerke,  
Majka učiteljica u skupini. 
 
 

Lutkarska improvizacija odgojiteljica „Maja i 
prijatelji“, 
„Narodne pjesme i kola“ – zajedničko 
druženje uz pjevanje i sviranje na harmonici 
sa skupinama odgojiteljica M. P./J. M.,  
D. M./J. R., M. B./V. V., T. B. i studenticom 
na praksi L. P., Scenske improvizacije s 
kolegicama J. R./D. M., 
Susret u Gradskoj knjižnici s književnicom 
Snježanom Babić Višnjić, 
Natjecateljske igre s djecom iz „Jabuke“, 
Nastup na otvaranju izložbe dječjih likovnih 
radova na temu „Moj grad“ (suradnja s 
Dječjim gradskim vijećem, a povodom 
Međunarodnog dana muzeja i Dana grada 
Našica). 

 
Mješovita skupina (J. M./M. P.) 
 
U suradnji s roditeljima U suradnji s okruženjem 

Gosp. Flisak: prezentacija edukativne igrice 
Tigar Teo, 
Gđa. Šimić: susret sa stomatologom, pravilno 
četkanje zubi, 
Gđa. Šafar: upoznavanje s običajima za 
blagdan Sv. Martina, u Njemačkoj, 
Gđa. Matulić: pomoć u pečenju božićnih 
kolačića, 
Gđa. Štefančić, baka IB: Kako se nekad slavio 
Božić, 
Posjeta zubnoj ordinaciji , 
S gđom. Ćatić: upoznavaje s organizacijom 
sata u školi, 
S gđom. Birkić i gđom. Ćatić: izrada uskršnjih 
čestitki, 
S gđom. Birkić: upoznajemo engleski jezik, 
S gosp. Majerom: pomoć u pripremi i 
postavljanja ražnjeva sa slaninom, 
S gđom. Jukić: učimo o Londonu, 
S roditeljima: izložba likovnih radova na temu 
rođendanske priče i dramatizacija dvije priče 
(Dolazi Sv. Nikola i Fran slavi rođendan u 
vrtiću) te priče Astronauti putuju u svemir kao 
kazalište sjena. 
 

Dramatizacije i predstave: Jabuka s J.L. (za 
N.D.-C., A. P.), Kestenko lutalica s J.L.(za 
N.D.-C.,A.P.,S.B.), Vuk u nevolji s J.L., 
Klaun Čupko i njegovi prijatelji s J.L., 
Prijatelji, sa S.M., Crvena koka 
(M.P.,M.L.,A.P.,J.B.,K.K.), Juha od bundeve 
(K.J.,LJ.F.,M.B.), Pričaonica u adventu: 
Priča o Sv. Nikoli, Polje milosrđa, Božićno 
drvce, 24 dana do Božića (J.M., 
J.L.,J.S.,M.P.), U očekivanju Božića 
(K.K./K.J.) 
Izložbe: more, dječje igračke, brašna i 
krušnih proizvoda, jesenskih plodova, 
slikovnica, adventski vijenac, Nikolina šuma, 
selo za Sv. Nikolu, jaslice, 
Predstavljanje filma(N.D.-C.) 
Susret skupina ”ježić” i “šljiva”, pečenje 
slanine, 
Susret s djecom predškole i realizacija 
radionice (N.D.-C.): Prometna kultura, 
Susret s policijom u zajednici i realizacija 
radionice: Prometna kultura u praksi, 
Susret skupina V. V./M. B., D. M./J. R., A. 
Š./J. B. i djeca iz Podgorača kolegice T. B.: 
Pjevanje starih pjesama za odrasle i dječje 
tradicionalne igre u realizaciji naše skupine, 
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Susret s terapeutom Tomom Stošićem i prof. 
Sandrom Glavaš Tolj, 
Susret sa skupinom “šljiva” – Znakovlja 
hrvatske nogometne reprezentacije 
Posjeta kući kolegice Mirne: akvarji, terarij i 
dječje dvorište 
Posjeta željezničkom kolodvoru, Posjeta 
Poučnom parku Bizik, Posjeta muzeju: Stare 
tradicionalne igračke i glazbala(i posudba 
zemljanih dječjih igračaka, u dogovoru s 
gđom. Jurković te susret s gđom. Jurković i 
gđom Lučevnjak na našoj izložbi. 

 
U suradnji s mlađom skupinom proveden projekt „Lutka, mašta i stvaralaštvo – pokretači 
socijalnih vještina“. 
Mješovita skupina (S. B./LJ. H.) 
 
U suradnji s roditeljima  S okruženjem 
U skupini 2 sestre i 1 baka – frizerka 
Posjeta radnom mjestu roditelja: trgovini 
„Elektrolovošević“,  
Posjeta fitnes centru, 
Posjeta urarskoj radnji, 
Mama i sestra u skupini (Vidaković), 
Brat i baka učiteljica u skupini (Lovošević). 
 

Okruženje – sve na razini vrtića, 
Posjeta domaćici vrtića , 
Posjeta kuharicama u vrtićkoj kuhinji, 
Posjeta stolno-teniskom klubu. 

 
Eko akcijama do eko povrtnjaka – vrta vrtića projekt je kojim su djeca i odgojiteljice 
„zarazile“ cijeli vrtić (participirajući u prikupljanju papira i PVC ambalaže). Ovaj djelić 
materijalne stvarnosti omogućio je nabavku ostalih materijala potrebnih za kvalitetnu 
realizaciju projekta ( daske za povišene gredice povrtnjaka i ostali sitni inventar). Djeci je 
kroz projekt omogućeno mnoštvo različitih doživljaja, a osobito su zanimljive bile ideje, 
rasprave, zamisli o realizaciji pojedinih aktivnosti. Projekt je pored prezentacije na 
Regionalnoj smotri projekata u Požegi prezentiran kao primjer dobre prakse na Državnom 
stručnom skupu za odgojitelje u Vinkovcima. 
   
Mješovita – vjerska (K. K./K. J.) 
 
U suradnji s roditeljima  S okruženjem 
Majka u skupini – stari sportovi, 
Posjeta slastičarnici Lanterna, 
Tata pirotehničar, 
Baka u skupini- pravljenje kolača za Dane 
kruha, 
Posjeta tati na radnom mjestu – željezničkoj 
postaji, vožnja vlakom i autobusom, 
Posjeta tati na radnom mjestu- banci,  
Svečani roditeljski sastanak, 

Sve kao i ostali + 
Stari sporovi u povodu HOD-a 
Posjeta knjižnici Franjevačkog samostana 
Posjeta edukativnom zoo parku Bizik 
S kolegicom NDC – projekt „Sigurno od 
kuće do škole“ i susret s policajcem  
Paljenje 4. adventske svijeće 
Scenski prikaz Isusovog rođenja – djeca djeci 
Susret sa svećenikom – blagoslov djece 
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Donacija računala obitelji Papučić skupini i 
donacija Nexe grupe, 
Majka u skupini (Nekić, Jurčević) – izrada 
svijeća, frizerka, 
Posjeta roditelju/roditeljima na radnom 
mjestu (Kozina, Uremović) – posao 
stomatologa, cvjećarnica. 

Susret s djecom iz „Kruške“- zajedničke 
aktivnosti (Kreativne radionice, duhovne 
aktivnosti…) 
Posjeta Župnoj crkvi (Svijećnica, Prikazanje 
Gospodinovo) 

Poslijepodnevna, starija/srednja skupina (S. M.) 
 
U suradnji s roditeljima U suradnji s okruženjem 
Posjeta pekari, 
Majka u skupini – zanimanje kozmetičar, 
Prikupljanje neoblikovanog materijala. 

S MP-scenska improvizacija „Prijatelji“, 
Posjeta uraru – urarskoj radnji, 
S odgojiteljicom i djecom iz igraonice 
realizacija nekolicine aktivnosti, 
Sve ostalo što se događalo na razini vrtića. 

 
Program predškole – (N. D.-C.) 
 
Sve što se odvijalo na razini vrtića 
Susret s poštarom 
Program prometne prevencije – Sigurno od kuće do škole 
Projekt „Film“ – posjeta kinu 
Susret s književnicom Željkom Horvat Vukelja 
Posjeta tržnici, ZOO vrtu, Osnovnoj glazbenoj školi, slastičarnici, javni nastup na 20. smotri 
dječjeg stvaralaštva Društava Naša djeca. 
„Posebna suradnja odvijala se sa skupinama „Ježić“, „Šljivica“, „Bubamara“, „Kruška“ i 
„Zvončić (zajednička druženja, organizacija i realizacija duhovnih aktivnosti, scenske 
improvizacije, zamjene soba, realizaciji projekta „Sigurno od kuće do škole“. 
S prvom skupinom predškole – Jelisavac, Lila, Lađanska provedena su dva projekta : Naša 
mašta može svašta i Sigurno od kuće do škole, a s ostale 3 skupine projekt Sigurno od kuće do 
škole. 
U projektu  Naša mašta može svašta odgojiteljica je posebno pratila „kompetencije djece 
vezane uz komunikaciju na materinskom jeziku – komunikacijske vještine; socijalne i 
građanske kompetencije – kooperativnost i uzajamna pomoć…odgovornost prema drugima, 
sudjelovanje u razvoju demokratskih odnosa u skupini, inicijativnost i poduzetnost – 
ustrajnost u obavljanju zadataka; sposobnost planiranja, predviđanja tijeka aktivnosti i privesti 
je do kraja…;digitalne kompetencije – korištenje računala u pojedinim etapama projekta; učiti 
kako učiti.  
Glavni, vidljivi dio projekta je snimljeni film koji smo prikazali djeci susjednih skupina i 
roditeljima djece. Projekt je unio veliko uzbuđenje u skupinu, od ideje, sadržaja, podjele 
uloga, uvježbavanja dijelova scenarija, izrade kostima, scenografije isl. U projektu, programu 
prometne preventive sudjelovalo je oko 110 djece. U njegovu realizaciju uključili su se i 
djelatnici MUP-a kao aktivni realizatori dvije radionice: Sigurnost djece u prometu i Igre na 
poligonu dječjeg vrtića. Svrha projekta – povećanje spoznaja i vještina za sigurno i 
samostalno kretanje djece u prometu …“ (N.D.-C.) U rad 1. skupine predškole pored 
odgojiteljice bila je uključena i pripravnica K. Potolovec. 
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PV Donja Motičina- S. J. 
 
U SURADNJI S RODITELJIMA U SURADNJI S OKRUŽENJEM 
Majke u skupini u povodu obilježavanja Dana 
kruha, 
Susret s tatom lovcem, 
Posjeta skupini sestre frizerke , 
Odlazak na izlet u u Đakovo kod mađioničara 
Josipa Ciganovića u Villu Magic. 
 

susret s Jesenkom, 
posjeta Gradskoj knjižnici u Na ( susret s 
knjižničarkom), 
stomatologinja u skupini, 
patronažna sestra u skupini, 
policajac u skupini („Blagdani bez petardi), 
posjeta OŠ ( zajedničke aktivnosti za Dječji 
tjedan i Dane kruha), 
posjeta pekarnici i susret s pekarom,  
susret sa svećenikom (Dani kruha), 
susret s načelnikom općine (Božićni 
blagdani), 
Susret s Djeda Mrazom, 
Posjeta dvorcu, Posjeta Poučnom parku 
Bizik, 
Kazališna predstava, posjeta vrtiću u 
Našicama, posjeta prostoru KUD-a Vodenica 
(etno). 

 
„Ove pedagoške godine iskoristila sam jedan od prostora za senzo-motoričke 
aktivnosti…Prostor se prema potrebi djece često „transformirao“, a na to su utjecali i poticaji 
koji su se u prostor unosili za određene aktivnosti. Mnoga djeca su ovom prostoru pronalazila 
kutak za osamu, istraživanje ,socijalizaciju, maštovite igre, a ja veliko zadovoljstvo gledajući 
djecu i njihov osmijeh. Mnogo sam učila od njih osluškujući njihove potrebe. Nadam se da će 
i slijedeće pedagoške godine naš „bajkoviti kutić“, kako ga od milja nazivamo biti još 
bajkovitiji osmišljavanjem prostora i obogaćivanjem neobičnim poticajima.“ (S. J.) 
 
PV Podgorač- T.  B. 
 
U SURADNJI S RODITELJIMA U SURADNJI S OKRUŽENJEM 
- roditelji u skupini - za Dane kruha (pomoć 
pri miješenju tijesta i pravljenju proizvoda od 
tijesta), 
- posjet obitelji Hećimović - susjed ima jelene 
i košute koje smo išli pogledati, 
- Maskirna povorka u organizaciji DND-a 
Našice, 
- boravak roditelja u skupini - upoznavanje 
djece  
  sa svojim zanimanjem - frizerka (mama  
  T.L. i mama M.K.) 
- izložba dječjih radova  u sklopu projekta 
„Od  
  poduzetnog djeteta do poduzetnika“ 
- odlazak u Poučni park obitelji Bizik u 

-susret s Jesenkom, 
-susret sa glumcima kazališta Produkcija Z - 
predstava „Keko Eko,““ 
-posjet školskoj knjižnici, 
-susret sa glumcem Ivicom Šimićem - 
kazalište Mala scena - „Pale sam na svijetu,“  
-susret sa policajcem Stjepanom Prišćem - 
„Blagdani bez petardi,“ 
- čestitanje i darivanje (anđeo i čestitka) 
povodom Božića i Nove godine djelatnicima 
škole i općine, 
- sudjelovanje na božićnoj akademiji u školi, 
- susret sa CAP timom – CAP radionice, 
- susret s Jozom Bozom u Našicama, 
- Radionica HAK-a „Vidi i klikni“ u 
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Našičkom   
  Markovcu i na sladoled u Našice 
- izlet u Đakovo kod mađioničara Josipa  
  Ciganovića u Villu Magic 
 

Našicama, 
- susret s djelatnicima škole i općine – 
čestitanje  Uskrsa i predaja poklona,   
– predstava „Vrijeme za  bajku“ Dječjeg 
kazališta Branka Mihaljevića iz Osijeka, 
- susret s pedagoginjom iz OŠ A. Ivanušić -  
   testiranje djece za upis u prvi razred, 
- susret s fotografom D. Puhanićem - 
fotografiranje djece, 
- susret s učiteljicama Vanjom Tomić i 
Sofijom  Kubašom - upoznavanje djece sa 
svojim budućim učiteljicama. 

 
 „S obzirom da nam se unazad par godina projekt dječjeg poduzetništva pokazao kao 
uspješan nastavili smo ga i ove godine. Spajamo dvije stvari – recikliranje (djeca 
izrađuju uporabne predmete od otpada) i poduzetništvo (izlažu svoje proizvode i za njih 
dobiju dobrovoljne priloge) pa smo ga ove godine nazvali “Od poduzetnog djeteta do 
poduzetnika”. 
      Roditelji su se pokazali kao izvrsni suradnici. Za početak su poslali gomilu 
otpada (stare rifle i različite tkanine, stare cd-i, salvetice, dijelove slagalica- puzzle, 
privjeske za ključeve, komade šperploče, limenke, staklenke…). Jedan dio roditelja se 
uključio u izradu - tata L.K. je izrezao tanke grane koje je donijela mama S.U. (promjera 
do 1,5 cm) na tanke kriške od kojih su djeca izrađivala okvire za fotografije i podmetače 
za čaše te ispilio komade šperploče na manje komadiće za magnete za hladnjak, mame i 
bake P.F i L.I. su od starih rifli  sašile torbe, roditelji S.V. su kompresorom prebojali 
stare limenke, a vrtićki majstor N. Dendis je prerezao debele kartonske role na kraće 
dijelove. Djeca su nekoliko tjedana (od početka travnja do sredine svibnja) vrijedno 
izrađivala: okvire za fotografije od oblutaka drveta i obojanih puzzli, podmetače za čaše 
od starih cd-a i salvetica, privjeske za ključeve, držače za olovke od kartonskih rola, 
držače od limenki, vaze od staklenki, magnete za hladnjak od komadića šperploče.  
19.5. smo napravili izložbu dječjeg stvaralaštva ispred Vatrogasnog doma u Podgoraču. 
U prijevozu predmeta za izložbu i postavljanju izložbe te prezentiranju dječjih radova 
pomagalo je 11 roditelja. Izložba je bila vrlo dobro posjećena, djeca su nudila svoje 
proizvod, objašnjavala kako su ih napravila te za što se mogu koristiti i uspjela skupiti 
preko 2 500,00 kn.  Jako sam ponosna i na njih i na roditelje, a i oni su bili jako 
zadovoljni. Od novaca koje su skupili platili smo zajedničke fotografije kao uspomenu 
iz vrtića (fotograf D. Puhanić  fotografirao nas je 31.05.), bili na izletu u Poučnom parku 
obitelji Bizik (platili smo ulaznice) i u Našicama na sladoled, te u Đakovu, u Vili Magic 
kod mađioničara J. Ciganovića (izlet je realiziran 08.06.; roditelji  su vozili pa su im 
djeca tamo prikazala i završnu svečanost). S obzirom da nam je ostalo još novaca (oko 
1000 kn) s roditeljima sam se dogovorila da ćemo kupiti projektor (mi ćemo dati tih 
1000 kn, a ako nam to ne bude dosta zamolit ćemo načelnika G. Đanića da nam 
pomogne u realizaciji-načelno sam ga pitala i pristao je).  
 Djeca su projektom dobila puno toga, vidjela su da od stvari koje se inače bacaju 
mogu napraviti nove, korisne predmete, da za ono što naprave mogu dobiti novce od 
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kojih si mogu priuštiti ono što žele. Djeca su bila zainteresirana za projekt, motivirana i 
vrlo vrijedna. Na izložbi su animirala posjetitelje, objašnjavala im od čega je što 
napravljeno i za čega se može upotrijebiti i skupljala dobrovoljne priloge.  
 Cijeli projekt je zadovoljio i djecu i roditelje i dobili smo puno pozitivnih 
komentara, svi su uživali u zajedničkim izletima i druženjima.“ (T.B.) 
 
Organizirano je mnoštvo različitih doživljaja za djecu u samom vrtiću te izvan njega. 
Kako bi obogatili odgojno obrazovni rad vrlo često odgojiteljice uzajamno koriste 
posebne vještine koje pojedine kolegice posjeduju (glazbene, likovne, kinestetičke…) te 
na taj način stvaraju ozračje suradnje i obogaćivanja. Svjesni smo i važnosti 
materijalno-tehničkog oblikovanja prostora, odnosno razvojno primjerenog okruženja i 
njegove uloge kao „trećeg odgojitelja“ pa tako svake godine činimo određene 
intervencije u prostoru.  
I u ovom segmentu rada imamo još mnogo prostora za „rast“, posebno u smjeru 
istraživanja osobne odgojno – obrazovne prakse, praćenja potreba djece i podizanja 
razine osobnih, dječjih i roditeljskih kompetencija.  
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4.3.IDENTIFIKACIJE I RAD S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 
 

4.3.1. Teškoće u razvoju (TUR)  
 
 U matični vrtić bilo je uključeno dvoje djece s teškoćama u razvoju (što 
predstavlja 1% od ukupnog broja) od čega jedno dijete s usporenim razvojem govora i 
jedno dijete s tjelesnim invaliditetom. Kod oba djeteta ostvaren je napredak u svim 
razvojnim područjima te odlična integracija u skupinu vršnjaka. 
 U područnom vrtiću Podgorač imali smo dijete s teškoćama u razvoju (što 
predstavlja 5% od ukupnog broja). Iako je dijete zbog zdravstvenih problema puno 
izostajalo iz vrtića, ono je napredovalo  u socijalizaciji i rječniku te nešto slabije u 
motorici.  

U područnim vrtićima Donja Motičina i Feričanci nismo imali djece s teškoćama 
u razvoju.  

Ove godine u pratnji djece s teškoćama nismo imali organiziranu nazočnost 
obrazovnog asistenta te se nadamo da ćemo u idućoj godini imati ovakav oblik podrške 
odgojno-obrazovnom radu s potrebitima. 
 U matičnom vrtiću je tijekom ove godine utvrđeno 28-ero (ili 13%)  djece s 
posebnim potrebama što predstavlja pad u odnosu na prethodnu godinu (20%). Posebne 
potrebe ove djece su se očitovale u poteškoćama u izgovoru glasova, mucanju, 
neprihvatljivim oblicima ponašanja, odgojnoj zapuštenosti, poteškoćama pažnje i 
hiperaktivnosti, emocionalnoj nezrelosti, poteškoćama adaptacije. Za veliku većinu 
djece s posebnim potrebama možemo konstatirati napredak u sposobnostima i 
vještinama.  

U područnom vrtiću Donja Motičina nije bilo djece s posebnim potrebama. 
 U programu predškole je bilo uključeno dijete s teškoćama u razvoju (usporen 
razvoj govora). 

U radu igraonice "Igre u vrtiću" se uključilo dijete s dijabetesom u pratnji 
roditelja.  
 
4.3.2. Darovita djeca 
 
 Početkom pedagoške godine u matičnom vrtiću odgojiteljice su nominirale 15 
djece (7% od ukupnog broja djece) kao djecu koja se ističu po pojedinim indikatorima 
potencijalne darovitosti.  
 U područnim vrtićima ove godine nije bilo odgojiteljskih nominacija djece za 
područje darovitosti. 
  Psihološka obrada nominirane djece je pokazala da se petero djece smatraju u 
određenom području potencijalno darovitima (logičko-matematičkom ili lingvističkom 
ili umjetničkom itd.). Roditelji ove djece su dali suglasnost djetetova pohađanja 
kreativne  radionice „Punoglavci“ koju vodi psihologinja. Ukupno je realizirano 12 
psiholoških kreativnih radionica (utorkom i četvrtkom u trajanju 30 minuta). Tijekom 
godine savjetodavni rad je ostvaren sa svim roditeljima potencijalno darovite djece 
(posudba materijala, literature, podrška u odgoju zbog posebnih potreba takve djece). 
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Ostvarena je i dobra suradnja s OŠ kralja Tomislava koja podupire i osigurava nastavak 
rada s potencijalno darovitom djecom. Prošlogodišnji cilj o osiguravanju računala u 
svim skupinama je realiziran i time su stvoreni materijalni preduvjeti za poticanje 
digitalnih kompetencija u predškolaca.  
 Smjernice za budući rad s potencijalno darovitim predškolcima su: a) ostvariti 
suradnju s tehničkom zajednicom i umjetnicima u okruženju koja će se aktivno uključiti 
u rad radionice u vidu mentorskog rada na projektima, b) osigurati superviziju i 
razmjenu iskustava s onim predškolskim ustanovama koje imaju iskustva u radu s 
potencijalno darovitima (naš vrtić jedini u županiji sustavno radi na prepoznavanju i 
grupnom radu s potencijalno darovitom djecom od 2010. godine) i c) osigurati nabavku 
nove literature i materijala za rad sukladno potrebama edukatorice.   
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5. IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA 

Stručno usavršavanje radnika se odvijalo na više razina: individualno, na razini vrtića 
putem odgojiteljskih vijeća, na radnim dogovorima, u organizaciji Agencije za odgoji 
obrazovanje Republike Hrvatske, na razini izmjene iskustava među vrtićima, u suradnji 
s Katehetskim uredom. Podržavali smo razvijanje profesionalnih kompetencija radnika. 
Informirali smo ih o inovacijama, dostignućima, promjenama i zakonskim izmjenama u 
predškolskom odgoju. Intenzivno smo radili na proširivanju znanja i spoznaja vezanih 
uz timski rad, na razvijanju i poticanju timskog rada. Omogućili smo odgojiteljima da 
kroz različite oblike stručnog usavršavanja stječu nove spoznaje, iskustva, znanja i 
vještine, kako bi unaprijedili i afirmirali osobnu i pedagošku praksu DV Zvončić Našice 
- Grad Našice. Stečena znanja i iskustva su prezentirana na odgojiteljskim vijećima. 
Nove spoznaje i ideje su primijenjene s djecom u neposrednom odgojno-obrazovnom 
radu. 
 
 
OBLICI SADRŽAJ NOSITELJ 

ZADATKA 
ROK 
REALIZACIJE 

 
Odgojiteljsko 
vijeće  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pratili smo 
aktualnosti i novosti u 
struci kao aktualne 
zakone. 
 
Podneseno je Izvješće 
o realizaciji 
Godišnjeg plana i  
programa odgojno 
obrazovnog rada za 
2014./15. godinu. 
 
Donesen je Godišnjeg 
plan i programa 
odgojno-obrazovnog 
rada i Kurikulum 
vrtića za pedagošku 
2015./16. godinu. 
 
Donesen je plan 
stručnog usavršavanja 
pripravnika. 
 
Doneseni su 
individualnih planova 
rada za djecu s TUR. 
 
Provedene su 
edukativne teme i 

 
Ravnateljica 
ST 
odgojiteljice 
Tajnica 
 
Ravnateljica 
ST 
odgojiteljice 
tajnica 
 
 
 
Ravnateljica  
ST 
odgojiteljice 
tajnica 
 
 
 
Ravnateljica 
ST 
Odgojiteljice 
 
 
Ravnateljica 
ST 
Odgojiteljice 
 
Ravnateljica 

 
Kontinuirano 
 
 
 
 
Kolovoz 2015. 
 
 
 
 
 
 
Rujan 2015. 
 
 
 
 
 
 
Tijekom 
godine 
 
 
 
Tijekom 
godine 
prema 
potrebama, 
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radionice, prema 
dogovoru ST s 
odgojiteljicama. 
 
Prezentirane su 
zanimljivosti, 
inovacije i 
informacije sa 
stručnih skupova. 
 
Podneseno je Izvješće 
o aktivnostima 
provedenim u procesu 
samovrednovanja 
ustanova ranog i 
predškolskog odgoja i 
obrazovanja kojeg 
provodi Nacionalni 
centar za vanjsko 
vrednovanje, a u koji 
smo ušli u 2012./13. 
godini. 
 
 
Nastavili smo 
razvijati kulturu 
ustanove i timski rad: 
kroz svakodnevnu  
suradnju i planiranje 
aktivnosti, putem 
predavanja i radionica 
na odgojiteljskim 
vijećima, zajedničkim 
putovanjem. 
 
Provedena je 
valorizacija odgojno-
obrazovnog rada i 
projekata. 
 
Dogovarale su se 
strategije za 
ostvarivanje zadanih 
ciljeva s ciljem 
unapređivanja 
odgojno- obrazovnog 
rada. 
 
Nabavljena su nova 
izdanja stručne 

ST 
Odgojiteljice 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tim za 
kvalitetu 
Upravno 
vijeće 
Roditelji 
Ostali 
radnici 
vrtića, 
suradnici 
Nacionalnog 
centra za 
vanjsko 
vrednovanje 
 
Ravnateljica 
ST 
Odgojiteljice 
Tajnica 
Ostali 
radnici 
Vanjski 
suradnici 
 
 

 
 
Tijekom 
godine 
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literature s kojima su 
upoznati članovi 
odgojiteljskog vijeća. 
 

 
Stručni 
skupovi, 
aktivi, 
seminari, 
savjetovanja 

 
Prema planu MZOŠ 
RH, Agencije za 
odgoj i obrazovanje, 
Pedagoškog fakulteta, 
HPKZ-a, stručnih 
suradnika i ravnatelja. 
 

Savjetnice 
Ravnateljica 
Stručni 
suradnici 
Odgojiteljice 
Ostali 
radnici 
vrtića. 
AZOO 

Prema katalogu 
stručnih 
skupova, 
tijekom godine 

Radni  
dogovori 
 
 
 

Tekući zadaci 
 
 
 
 

Ravnateljica 
ST 
Odgojiteljice 
Ostali 
radnici 

Po potrebi 
tijekom godine 
 
 
 

Radni 
sastanci 

Tekući zadaci 
 
 
 

Ravnateljica 
ST 
Odgojiteljice 
Ostali 
radnici 

Po potrebi 
tijekom godine 

 
Svjesni smo da je profesionalni razvoj jedan od ključnih čimbenika za razvoj vještina 
kojima možemo  bolje prepoznati i dekodirati kvalitetu  odgojno obrazovnog rada. Kako 
je sve manje stručnih skupova na koje možemo ići (u našem okruženju) nastojimo 
osobnim snagama podići razinu profesionalnih kompetencija. Jedan od načina je 
neposredna refleksivna praksa ali i cjeloživotno usavršavanje koje ovisi isključivo o 
nama kao pojedincima. Stoga smo se usmjerili na vlastite snage i na odgojiteljskim 
vijećima realizirali  slijedeće radionice: 
Od gasa do komunikacije – odgojiteljica mentorica N. Delić-Crnković i odgojiteljica 
pripravnica K. Potolovec. 
O izazovima timskog rada - psihologinja i pedagoginja. 
Pozitivna psihologija na poslu – Biti, postati i ostati pozitivka – psihologinja i 
pedagoginja. 
Kurikulum kao teorija implementirana u praksu i/ili obrnuto? – pedagoginja. 
 
Važno je napomenuti kako su navedene radionice timsko ostvarenje jer osmišljavajući 
ih i planirajući nismo znali kakav će im biti tijek i kako i kamo će ih odgojitelji 
usmjeriti. Zadovoljstvo upravo ovakvim načinom radioničkog rada ističu svi odgojitelji 
i smatraju ga neophodnim za osobni profesionalni rast i podizanje kvalitete rada.  
Inicijalno obrazovanje koje posjeduje svatko od nas je nedostatno i stoga pored 
institucijski organiziranog stručnog usavršavanja u individualnim oblicima najčešće su 
se odgojiteljice odlučivale za teme koje im pomažu u neposrednoj realizaciji odgojnog 
procesa. Ova razina individualne odgovornosti svakog od nas za vlastiti razvoj 
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vjerujemo ima još mnogo različitih mogućnosti napredovanja u smjeru koji nije pitanje 
osobnog izbora pojedinca, nego nužnost prilagodbe složenim uvjetima profesionalnog 
života. Aktivno sudjelovanje svakog odgojitelja i stručnog suradnika u procesu 
cjeloživotnog profesionalnog obrazovanja obveza je i odgovornost, a ne tek izbor 
motiviranih i ambicioznih pojedinaca. 
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Evidentirane teme  ISU Najčitaniji naslovi 
Predčitalačke vještine, 
Kako pomoći djeci?, 
Pravilna prehrana djece predškolske 
dobi, 
Priprema djece za školu, 
Kurikulum i njegovo oblikovanje, 
Razvoj pažnje i koncentracije, 
Različitost – poticaj za učenje,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učiti kako učiti, 
Digitalne kompetencije, 
Razvoj govora djece predškolske dobi, 
Projektno planiranje, 
Timski rad, 
Projekti u radu s predškolskom djecom, 
Bihevioralno-kognitivne terapije, 
Organizacija rada i klima u vrtiću, 
Kultura vrtića, 
Lutka, mašta, stvaralaštvo – pokretači 
socijalnih vještina, 
Dječje poduzetništvo, 
Poremećaji jezično-govorne 
komunikacije, 
 

Kurikulum ranog odgoja, Teorija u 
praksi, Ples pisanja, 
Nacionalni kurikulum za rani i 
predškolski odgoj i obrazovanje, 
Razvojni kurikulum ranog odgoja, 
Tragovima dječjih stopa, Izvan okvira, 
Igrom do škole, 
U potrazi za srećom, Pomozimo im da 
budu sretni, 
Odgoj dječaka, Odgoj djevojčica, 
Razmažena generacija, Živjeti i učiti 
prava, Matematika prije škole, 
Odgoj za demokraciju u ranom 
djetinjstvu, Igrom do čitanja, Igre 
čitanja i pisanja, Vjerujte u svoje dijete, 
Pisanje prije škole, Čitanje prije škole, 
Nove paradigme ranog odgoja, Djeca 
koju je teško odgajati, Govor, ritam, 
pokret, Matematika i igra u dječjem 
vrtiću, Odgajatelj kao refleksivni 
praktičar, Epidemija popustljivog 
odgoja, Menadžer i pobjednički tim, 
Integrirani predškolski kurikulum-rad 
djece na projektima, Življenje djece u 
vrtiću, Mijenjanje konteksta i odgojne 
prakse dječjih vrtića, 150 igara 
prstićima, 145 logopedskih igara,  … 
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POPIS STRUČNIH SKUPOVA U 2015./16. 

 
 

MJESTO 
ODRŽAVANJA 

DATUM NAZIV ODGOJITELJICE 
I  
STRUČNE 
SURADNICE 

Đakovo 12.9. 2015. Biblija i dijete K. Knežić, K. Jurčević 
Osijek 18.9.2015. Partnerstvo u odgoju i 

obrazovanju 
M. Lazar, V. Vondrak 

Zagreb 18.9.2015. Faze razvoja kolektiva i 
uloga ravnatelja 

S. Kanđera 

Zagreb 25.9.2015. Živa linija- od crtanja do 
mišljenja (izložba dječjih 
crteža i konferencija), 
međunarodni 

A. Pavlović, J. Majer, 
J. Lukavski 

Požega 26.9. 2015. Biskupijski dan K.  Knežić, K. Jurčević 
Zagreb 6. i 

7.11.2015. 
Katehetska jesenska škola 
za odgojitelje u vjeri u 
predškolskim ustanovama 

K.  Knežić, K. Jurčević 

Osijek 13.11.2015. Suvremeno vođenje i 
upravljanje ljudskim 
resursima u vrtiću 

S. Kanđera 

Požega 28.11.2015. Adventska duhovna obnova 
vjeroučitelja i odgojiteljica u 
vjeri 

K. Knežić 

Daruvar 5.- 
6.2.2016. 

6. konferencija „Rastimo 
zajedno“ 

M. Lazar 

Slavonski Brod 19.2.2016. Unapređivanje znanja i 
vještina provođenja 
psiholoških kriznih 
intervencija u sustavu 
odgoja i obrazovanja 

D. Salopek-Žiha 

Požega 27.2.2016. Program katoličkog odgoja 
djece predškolske dobi 

K.Knežić, K. Jurčević, 
S. Kanđera 

Požega 18.3.2016. Projekti iz područja 
nacionalnog programa 
odgoja i obrazovanja za 
ljudska prava i demokratsko 
građanstvo vlade Republike 
Hrvatske 

V.Vondrak, 
S.Brezovec, D. 
Marček, J. Lukavski 

Vinkovci 4.-
5.4.2016. 

Implementacija 
Nacionalnog kurikuluma za 
rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje u dječjem 
vrtiću 

S. Kanđera, M. Lazar, 
J. Majer, N. Delić-
Crnković,S. Brezovec, 
V. Vondrak, A. 
Pavlović, J. Brajdić 

Đakovo 9.4. 2016. Stručni seminar za 
odgojitelje u vjeri koji su 
završili edukaciju  Kateheze 
Dobrog pastira kao i ostale 
odgojitelje u vjeri 

K. Knežić, K. Jurčević 

Opatija 13.-15.4. 
2016. 

Europski kontekst, 
kurikulum (komunikacijske 

S. Kanđera 
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kompetencije, otpornost) i 
uloga ravnatelja 

Požega  21.5.2016.  Susret odgojiteljica u vjeri 
Požeške biskupije 

K. Knežić, K. Jurčević 

Požega  1.7.2016.  Susret odgojiteljica u vjeri 
Požeške biskupije 

K. Knežić, K. Jurčević 

Osijek 29.8.2016. Profesionalni pristup radu 
suvremenog odgojitelja 

M. Lazar, S. Jančula, T. 
Barić 

 

 
Na regionalnoj smotri projekata u Požegi i na našem OV-u odgojiteljice S. Brezovec i 
V. Vondrak predstavile su projekte koje su tijekom godine realizirale u svojim 
skupinama: 
Eko akcijama do eko povrtnjaka - vrta vrtića i Slično u različitosti. 
Kao primjer dobre prakse projekt Eko akcijama do eko povrtnjaka-vrta vrtića 
predstavljen je u Vinkovcima na stručnom skupu Implementacija Nacionalnog 
kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje u dječjem vrtiću. 
Svjesni smo da inicijalno obrazovanje koje posjeduje svatko od nas nije dovoljno i da 
profesionalni razvoj nas koji radimo s djecom treba ići u smjeru razvijanja i 
usavršavanja profesionalnih vještina za bolje prepoznavanje i tumačenje prakse. 
Kroz novu stručnu literaturu promovira se upravo ovakav vid profesionalnog i osobnog 
razvoja odgojitelja praktičara. Učenje i napredovanja kroz refleksivnu praksu, akcijska 
istraživanja, projektno planiranje, samo su neki od nekonvencionalnih modela 
cjeloživotnog obrazovanja i stručnog usavršavanja i sigurno će svatko od nas promišljati 
na koji način može primijeniti novu koncepciju učenja i stjecanja kompetencija. 
 

 

5.1. SAMOVREDNOVANJE 

Proces samovrednovanja se odvija ritmom koji odgovara našoj predškolskoj ustanovi. 
Sukladno našem okruženju, nasljeđu, odnosima u kolektivu, navikama ljudi, njihovim 
kompetencijama i htijenju za inovacijama. Primarni zadatak nam je bio razvijanje 
kulture ustanove. Bilježimo određene kvalitativne promjene, no ima prostora za dalji 
napredak. Na odgojiteljskim vijećima su održana predavanja i radionice na temu 
timskog rada. S ciljem jačanja zajedništva organizirano je putovanje, što je izuzetno 
stimulativno djelovalo na radnike vrtića. 
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6. SURADNJA S RODITELJIMA 

I ove pedagoške godine nastavili smo razvijati suradnju i partnerstvo s roditeljima u 
svim programima: od primarnog do kraćih programa i programa predškole. Suradnja se 
razvijala od prvog zajedničkog roditeljskog sastanka, sastanaka na razini skupina, 
svakodnevnom razmjenom informacija na razini roditelj-odgojitelj, putem pisanih 
materijal, informacijama u kutićima za roditelje, sudjelovanjem roditelja u radu skupina, 
putem individualnih kontakata. S ciljem osnaživanja djece i roditelja provedene su CAP 
radionice s djecom predškolskog uzrasta te radionice za roditelje „Rastimo zajedno“ 
koje su realizirane u Našicama i Podgoraču. Ovakav odnos se zasniva na povjerenju, 
poštovanju, suradnji i podržavanju. Većina naših roditelja prepoznaje naša nastojanja u 
razvijanju partnerskog odnosa i rado se uključuju u isti, obogaćujući znanja i iskustva 
djece.  
Ovaj i ovakav višedimenzionalni odnos s roditeljima kao partnerima u odgojno 
obrazovnom procesu potvrđuje ogromni značaj profesionalne uloge odgojitelja. Proces 
povezivanja i građenja kvalitetnih odnosa njegujemo cijele pedagoške godine putem 
mnoštva različitih gore navedenih aktivnosti i aktivnosti opisanih u poglavlju o Odgojno 
obrazovnom radu. Aktivnosti u kojima su odgojiteljice zasigurno najkompetentnije 
odnose se na neposredni odgojno obrazovni rad s djecom, odnosno uključivanje 
roditelja u isti. Ovdje navode niz zanimljivih susreta u i izvan vrtića koji su podigli 
razinu kvalitete i stupanj zanimljivosti zbivanja u vrtiću.  
Nove paradigme o ranom i predškolskom odgoju značajno su promijenile sliku profesije 
odgojitelja i njegovih profesionalnih uloga. Jedna u kojoj još možemo rasti odnosi se na 
osnaživanje odgojitelja u savjetodavnoj ulozi i osvještavanje obveze te iste uloge.                                     
Podrška roditeljima u njihovoj ulozi primarnog odgojitelja svoje djece tijekom ranog 
razvoja i predškolske dobi postala je sve neophodniji oblik društvene potpore 
suvremenom roditeljstvu. Stoga se odgojiteljicama kao drugim najznačajnijim odraslim 
osobama u životu djeteta prirodno „nametnula“ još odgovornija uloga „savjetodavca“, 
odnosno osoba koje mogu i trebaju preuzeti dio odgovornosti vezanih uz razvoj 
roditeljskih kompetencija. Naš kolektiv ima jaku stranu koja ide u prilog ovoj zadaći, a 
to je profesionalno i životno iskustvo odgojiteljica. Međutim, još uvijek je prisutna 
praksa da se savjetovanje vezuje uz stručne suradnike, dominantno psihologa, a 
odgojitelj je taj koji najbolje poznaje dijete u institucionalnom kontekstu i zato se treba 
osnažiti i percipirati sebe kao osobe koja je kompetentna, koja ima profesionalno i 
životno iskustvo a time zasigurno i vještine koje su potrebne za savjetodavni rad. 
Odgojiteljice većinom ističu zadovoljstvo suradnjom s roditeljima, odazivom na 
roditeljske sastanke i sve češćim uključivanjem roditelja u neposredni odgojno 
obrazovni rad. 
Roditelji i dalje kao najpoželjniju aktivnost u kojoj sudjeluju ističu prikaz rada s djecom 
te radne roditeljske sastanke – radionice koji su im ujedno i prigoda za međusobnu 
razmjenu  informacija i neformalno druženje. 
Početkom  godine u skupinama na roditeljskim sastancima odgojiteljice detaljno 
upoznaju roditelje sa svim razinama na kojima mogu surađivati, odnosno uključiti se 
prema svojim interesima i mogućnostima. Svaki od oblika suradnje daje roditelju 
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drugačiju ulogu. Jedan dio roditelja još uvijek se najradije uključuje u suradnju kao 
podrška – sudjeluju donoseći materijale za rad, donirajući igračke isl. U ulozi pomagača 
i neposrednog izvršitelja pojedinih aktivnosti u neposrednom radu s djecom sve ih je 
više, no, ovdje im je potrebno vođenje u smislu osnaživanja i dogovora što ih zapravo 
očekuje, odnosno što djeca očekuju (i mi). 
Uloga učenika rado je prihvaćena na komunikacijskim roditeljskim sastancima skupina 
u koje je upisano njihovo dijete, na kojima usvajaju određena znanja važna za odrastanje 
njihovog djeteta. Međutim, kada se radi o kontinuitetu određene edukacije za koji treba 
odvojiti redovito i duže vrijeme vrlo je teško naći motivirane pojedince. Npr. program 
edukativnih radionica “Rastimo zajedno“ ove je godine pohađalo 11 roditelja iz 
matičnog vrtića u Našicama (što je izuzetno mali broj u odnosu na broj upisane djece - 
217), a iz Područnog vrtića u Podgoraču 8 (od 19 roditelja, što je već 3. godinu zaredom 
za svaku pohvalu s obzirom da ondje egzistira svega jedna odgojna skupina).  
Navodimo iz pojedinih izvješća citate koji potvrđuju prethodno navedeno:  
                                                                                                                                                                                                                         
„Roditelji djece predškole jako su suradni, prihvaćaju odgojiteljeva zapažanja vezana za 
razvoj kompetencija djece i njihovu pripremu za školu, kao i zapažanja i savjete 
sustručnjaka (pedagoginje, psihologinje i ravnateljice vrtića). Njihova suradnost s 
odgojno-obrazovnim djelatnicima vrtića, vidljiva je u spremnosti i realizaciji nastupa 
djece 3.i 4. skupine na otvaranju Smotre dječjeg stvaralaštva SDND…“ (N.D.C). 
 
 „Skoro svi roditelji zainteresirani su za ono što radimo, redovito čitaju informacije u Kutiću 
za roditelje, pitaju, traže savjete, pomoć i smjernice. Komentiraju i kad se nešto dobro dogodi 
i kad njihovo dijete (ili oni) ima neku zamjerku. Vrlo su otvoreni. Ove godine su posebno 
otvoreni za suradnju, što se vidi iz zajedničkih aktivnosti koje bi teško realizirali bez njihove 
pomoći (izrada, prijevoz). Posebno su se angažirali oko projektu (od početka do kraja). S 
većinom je razmjena informacija bila svakodnevna. Posjećenost roditeljskim sastancima je 
vrlo velika - na onima radnog karaktera sudjeluju svi. Posebno su bili zadovoljni s izradom 
kostima za maškare. To je manja sredina, nemaju prilike za neka zajednička druženja,  
razmjene iskustava i učenje novih stvari  pa vole takve aktivnosti. Zato je velik odaziv i na 
radionice Rastimo zajedno, žele takve poticaje.   
 Suradnja s roditeljima M.Đ. (u razdoblju kad je M. išla u vrtić) je bila iznimna, 
kao i prošle godine. Poslušali su sve prijedloge i smjernice, napravili sve zadaće i uvijek 
tražili još.“ (PV Podgorač, T.B.). 
Tijekom godine nastojali smo planirati što više raznovrsnih aktivnosti u koje možemo 
uključiti roditelje te i njih poticati na uzajaman proces implementacije nas kao institucije 
u njihovo životno  i radno okružje. Iz izvješća odgojiteljica vidljivo je da su u ovom 
nastojanju većinom bile uspješne i da je kvaliteta međusobnih interakcija roditelja i 
institucije jedan je od preduvjeta koji povoljno utječe na cjeloviti razvoj djeteta. 
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7. SURADNJA S OKRUŽENJEM 

Kontinuirana suradnja s vanjskim suradnicima iz neposrednog, ali i šireg okruženja je 
važna sastavnica u našem cjelokupnom radu. Utjecaj vrtića na društveno okruženje, 
informacije koje šalje o svome radu s djecom, radnicima i postignućima bitno utječu na 
percepciju o važnosti predškolskog odgoja za zajednicu, ali i društvo u cjelini. 
Upoznavali smo okruženje s aktivnostima djece i djelatnika vrtića, ukazivati na značaj 
predškolskog odgoja za cjelokupni razvoj najmlađih. Suradničkim i partnerskim 
odnosom s vanjskim suradnicima nastavili smo bogatiti sadržaje rada djece, odgojitelja i 
ostalih radnika. Kada je u pitanju razvijanje kompetencija djece, takvom suradnjom 
djeci je omogućeno iskustveno i doživljajno učenje vezano za prirodno i društveno 
okruženje.   
 
ČIMBENICI 
SURADNJE 

STRATEGIJE 
OSTVARIVANJA 
ZADAĆA 

NOSITELJ 
ZADATAKA  

RALIZACIJA 

Grad Našice i 
općine  
Feričanci, Donja 
Motičina i 
Podgorač, 
gradonačelnik 
Našica, načelnici 
općina Podgorač, 
Donja Motičina, 
Feričanci. 

Financiranje 
djelatnosti 
predškolskog 
odgoja. 
Organizacija rada 
u vrtićima. 
Informacije o 
broju djece. 
 
Izvješće o 
realizaciji 
Godišnjeg plana i 
programa 
odgojno-
obrazovnog  rada 
za 2014./15. 
godinu. 
 
Usvajanje 
Godišnjeg plana i 
programa 
odgojno-
obrazovnog rada 
i Kurikuluma za 
2015./16. godinu. 
Realizacija 
programa 
predškole i 
kraćih programa. 
 

Ravnateljica 
Gradonačelnik 
Grada Našica 
Načelnici 
Općina 
Feričanci, 
Donja Motičina 
i Podgorač 
Stručne 
suradnice 
Odgojitelji 
Tajnica 
Voditeljica 
računovodstva 

Rujan 2015. 
– Kolovoz 
2016. 
 
Tijekom 
godine 

Privredne 
institucije i 
pojedinci 

Obilježavanje 
prigodnih 
datuma. 

Ravnateljica 
Stručni tim 
Odgojiteljice 

10. rujna 
2015. 
21.rujna 
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Posjete, izleti, 
susreti. 
Donacije. 

 

Ostali radnici  
Roditelji 

2015. 
listopad 
2015. 
prosinac 
2015. 
 
 

MZOŠ Republike 
Hrvatske 
AZOO RH 

Izvješća i podaci 
za  
MZOŠ i AZOO 
Republike 
Hrvatske, 
konzultacije i 
dopisi s gđom M. 
Ivanković 
stručni skupovi i 
savjetovanja, 
prezentacija 
projekata na 
stručnim 
skupovima, 
posjete više 
savjetnice,  
praćenje rada 
pripravnice, 
odgojiteljica 
i stručnih 
suradnika u 
napredovanju. 
 

Ravnateljica 
Viša savjetnica 
Vanjski 
suradnici 
Stručni tim 
Pripravnica 
Odgojiteljice 

Tijekom 
godine 

Ured državne 
uprave u 
Osječko-
baranjskoj 
županiji 
Služba za 
društvene 
djelatnosti 
 

Pregled 
područnog vrtića 
u Feričancima 
nakon adaptacije 
prostora i 
pripreme za 
uvođenje 7-10 
satnog programa. 

Ravnateljica 
Načelnik 
općine 
Feričanci 
Viša savjetnica 
Vanjski 
suradnici 
Stručni tim 
Odgojiteljica 

Rujan 2015. 

Nacionalni centar 
za vanjsko 
vrednovanje 
obrazovanja 

Samovrednovati 
odgojno-
obrazovni rad 
prema metodama 
i instrumentima 
te naputcima 
Nacionalnog 
centra za vanjsko 
vrednovanje 
obrazovanja. 

Ravnateljica 
Tim za 
kvalitetu 
Nacionalni 
centar za 
vanjsko 
vrednovanje 
obrazovanja 
Upravno vijeće 
vrtića 
Svi radnici 

Tijekom 
godine 

http://www.udu-obz.hr/
http://www.udu-obz.hr/
http://www.udu-obz.hr/
http://www.udu-obz.hr/
http://www.udu-obz.hr/
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vrtića 
Roditelji 

Hrvatski zavod 
za zapošljavanje 

Natječaji za 
pripravnike na 
stručnom 
osposobljavanju 
za polaganje 
stručnog ispita: 
na stručnom 
osposobljavanju 
za polaganje 
stručnog ispita u 
vrtiću su bile 
pripravnice 
Josipa Sili, 
Katarina 
Potolovec u 
vremenu od 
20.11.2014.-
19.11.2015. 
godine i Kristina 
Savić od 
20.11.2014.-
5.2.2015. godine 
kada je 
osposobljavanje 
prekinuto zbog 
zdravstvenih 
razloga. 
Mentorice su 
bile: Jadranka 
Lukavski, 
odgojiteljica 
savjetnica, 
Nada Delić-
Crnković, 
odgojiteljica 
mentorica i 
Tihana Barić, 
odgojiteljica. 
Psihologinja, 
mentorica, Darija 
Salopek-Žiha je 
bila mentorica 
pripravnicama iz 
Belišća i Osijeka: 
Mariji Majdenić i 
Kristini Reibl. 

Ravnateljica 
Suradnici sa 
zavoda u 
Našicama i 
Osijeku 
Tajnica 
 

 

Dom zdravlja 
Našice, Podgorač 

Liječnički 
pregledi djece. 

Ravnateljica 
Vanjski 

Rujan 2015. 
Prosinac 
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i Feričanci 
Potencijalni 
davatelji usluga 
 
 
 
OB Našice 

Kontrola 
prehrane. 
Sistematski 
pregledi radnika. 
 
 
„Dani mentalnog 
zdravlja“, 
radionica  
 
Predavanje: 
„Prevencija 
pretilosti“ 
 
Oftalmologinje: 
Jasmina 
Rončevići 
Valerija Sarajlić: 
skrining vida 
 
„Proljetni kaputić 
maloga ježa“, 
predstava za 
djecu na 
pedijatriji, 
povodom Noći 
knjige. 
Sudionice: 
Marina  Lazar, 
Jasna Brajdić, 
Marica Balažić, 
Draženka 
Marček, 
Snježana 
Kanđera 
 
 

suradnici 
Stručni tim 
Odgojitelji i 
Ostali radnici 
vrtića 
 
Ravnateljica 
Psihologinja-
voditeljica 
radionice 
Odgojiteljice 
Vanjski 
suradnik 
Božidar 
Popović, 
psihijatar, Maja 
Vučinić, 
pedijatar 
Zvjezdana 
Gvozdanović, 
glavna 
medicinska 
sestra OB 
Našice, 
 
 
 
 

2015. 

Dječji vrtići s 
užeg i šireg 
područja 

Izmjena 
iskustava u radu 
Stručni skupovi, 
posjete i  susreti. 

Ravnateljica 
ST 
Odgojiteljice 
 

Tijekom 
godine 

Škola stranih 
jezika Alicia iz 
Našica 

Realizacija 
kraćeg programa 
ranog učenja 
stranog jezika u 
vrtiću, engleski 
jezik. 

Ravnateljica 
Alenka Nekić – 
vlasnica škole 
stranih jezika 
Stručni tim 
Odgojiteljice 
Roditelji 
Tajnica 

Listopad 
2015. –
svibanj 
2016. 
 
 

Osnovne škole: Organizacija rada Ravnateljica Tijekom 
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Dora Pejačević i 
Kralja Tomislava 
iz Našica, 
škole u 
Podgoraču, 
Feričancima i 
Donjoj Motičini 

u područnim 
vrtićima. 
Organizacija 
završnih 
svečanosti. 
Posjete i susreti, 
suradnja škola i 
vrtića 
zajedničke 
aktivnosti 
predškolske i 
školske djece. 
Posjete školskim 
knjžnica. 
Glazbeni susreti.  
 
 

Stručni tim 
Odgojiteljice 
Vanjski 
suradnici 

godine 

Osnovna 
glazbena škola 
Kontesa Dora iz 
Našica 

Glazbeni susreti. Ravnateljica 
Stručni tim 
Odgojiteljice 
Vanjski 
suradnici 

Tijekom 
godine 

Srednja škola I. 
Kršnjavoga iz 
Našica 

Posjete i susreti. 
Praksa učenika 
smjer kuhari u 
našoj kuhinji: 
Lea Cepun. 

Ravnateljica 
Struči tim 
Odgojiteljice 
Tajnica 
Vanjski 
suradnici 
Kuharice 

Tijekom 
godine 

Fakultet za 
odgojne i 
obrazovne 
znanosti 
Sveučilišta u 
Osijeku i 
Mostaru 

Stručni ispiti. 
Studentska 
praksa. 
 
 

Ravnateljica 
ST 
Vanjski 
suradnici 
Pripravnice 
Studentice 
Odgojiteljice 
Tajnica 
 

Tijekom 
godine 

S Inspekcijom 
zaštite na radu. 

 

Tekuće. Ravnateljica 
Tajnica 
Radnici 
Vanjski 
suradnici 

Tijekom 
godine 

Zavodom za 
unaprjeđivanje 
sigurnosti iz 
Osijeka. 

Sigurnost na 
radu. 
Izrada potrebne 
dokumentacija u 
slučaju izmjene 
zakona i 
pravilnika. 

Ravnateljica 
Tajnica 
Radnici 
Vanjski 
suradnici 

Tijekom 
godine 
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Autoprijevoznici. Prijevoz djece 
prema 
potrebama. 
Prijevoz djece  
predškole. 

Ravnateljica 
Tajnica 
Gradonačelnik 
Našica 
Načelnik 
Podgorača, 
Donje Motičine 
i Feričanaca 
Vanjski 
suradnici 

Tijekom 
godine 

Mediji: Glas 
Slavonije, 
Hrvatski radio 
Našice, 
web stranica 
vrtića 

Prezentacija rada 
i aktivnosti 
vrtića, 
promoviranje 
istoga, 
sudjelovanje u 
radio emisijama, 
pomoć u 
realizaciji 
završne 
svečanosti, 
posjete 
predstavama. 

Ravnateljica 
ST 
Odgojiteljice 
Vanjski 
suradnici 
Tajnica 

Tijekom 
godine 

Dječja kazališta Dječje kazalište 
Branka 
Mihaljevića u 
Osijeku, 
Jozo Bozo, 
Zagreb 
Mala scena, 
Zagreb 
Produkcija Z, 
Split 

Ravnateljica 
Stručni tim 
Odgojitelji 
Tajnica 
Vanjski 
suradnici 

Tijekom 
godine 

Hrvatska narodna 
knjižnica i 
čitaonica Našice 

Aktivnosti u 
mjesecu knjige, 
posjete 
izložbama knjiga 
i slikovnica, 
posuđivanje 
knjiga i 
slikovnica. 
 

Ravnateljica 
Stručni tim 
Odgojiteljice 
Vanjski 
suradnici 

10.-11.2015. 
Tijekom 
godine 

Zavičajni muzej 
Našice 

Posjete Muzeju. Ravnateljica 
Stručni tim 
Odgojiteljice 
Vanjski 
suradnici 
 

Tijekom 
godine 

Gradska 
organizacija 

Informacije o 
tekućim 

Ravnateljica 
Stručni tim 

Tijekom 
godine 
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Crvenog križa 
Našice 

aktivnostima. 
Donacija voća i 
povrća. 
 

Odgojiteljice 
 

Franjevački 
samostan Našice 

Vjerski sadržaji 
Duhove 
aktivnosti 
Blagoslov kruha 
Posjeta jaslicama 

Ravnateljica 
Stručni tim 
Odgojiteljice 
Vanjski 
suradnici 

10. i 12. 
mjesec 2015. 
Tijekom 
godine 

Caritas župe Sv. 
Antuna 
Padovanskog 
Našice 

Humanitarne 
aktivnosti 
„Dobro je činiti 
dobro“. 

Ravnateljica 
Stručni tim 
Odgojiteljice 
Tajnica 
Roditelji 

Tijekom 
godine uoči 
Božića 2015. 
i Uskrsa 
2016. 

Policija u 
zajednici 
 
Vatrogasci 
 
HAK 
 

Rad na razvijanju 
prometne kulture 
i preventivno 
djelovanje. 
Akcija:“Vidi i 
klikni“ 

Ravnateljica 
Stručni tim 
Odgojiteljice 
Vanjski 
suradnici 

Tijekom 
godine 

Centar za 
socijalnu skrb 
Našice 

Izmjene 
informacija 
vezanih uz djecu 
s teškoćama, 
socijalno 
ugroženu djecu i 
obitelji. 

Ravnateljica 
Stručni tim 
Odgojiteljice 
Vanjski 
suradnici 

Tijekom 
godine 

Područno 
odjeljenje Centra 
SUVAG u 
Našicama 
Privatni 
defektolog 
Mozaik u 
Našicama 

Dogovor za 
logopedske 
tretmane. 
Izmjena 
informacija. 
Praćenje rada 
defektologa s 
djecom našim 
polaznicima. 

Ravnateljica 
Stručni tim 
Odgojiteljice 
Vanjski 
suradnici 

Tijekom 
godine 

DND Našice. 
Zajednica 
sportskih udruga 
Grada Našica, 
sportski klubovi i 
društva u 
Našicama. 
Folklorna društva 
(Lisinski Našice). 

Sudjelovanje u 
zajedničkim 
aktivnostima na 
razini grada: 
Dječji tjedan, 
Dani kruha, 
Maškare,  
10. smotra 
društava DND u 
Našicama. 
Animirati 
roditelje i djecu 
za aktivnosti 

Ravnateljica 
Stručni tim 
Odgojiteljice 
Vanjski 
suradnici 
Tajnica 

Tijekom 
godine 
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društava i udruga 
u gradu, poticati 
kvalitetno 
osmišljavanje 
provođenja 
slobodnog 
vremena djece. 
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Studentska praksa u 2015./16. godini 

 

Redni 
broj 

Ime i prezime Studentska godina Mentor 

1. Matea Stanković 
 
od 29.2.-11.3.2016. 

2. godina,  
Fakultet za odgojne 
i obrazovne 
znanosti u Osijeku 

Nada Delić-Crnković, 
odgojitelj mentor 

2. Josipa Baričević 
 
od 29.2.-11.3.2016. 

2. godina,  
Fakultet za odgojne 
i obrazovne 
znanosti u Osijeku 

Jadranka Lukavski, 
odgojitelj savjetnik 

3. Lana Petrović 
 
od 29.2.-11.3.2016. 

2. godina,  
Fakultet za odgojne 
i obrazovne 
znanosti u Osijeku 

Jasna Brajdić, odgojitelj 

4. Viktorija Baričević  
 
od  29.2.- 4.3.2016. 
 
 

1. godina,  
Fakultet za odgojne 
i obrazovne 
znanosti u Osijeku 
 

Silva Jančula, odgojitelj 

5. Gabrijela Veseli 
12 sati praćenja 
aktivnosti u odgojno-
obrazovnoj skupini 

FPMOZ Mostar Silva Jančula, odgojitelj 
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8. REALIZACIJA PLANA I PROGRAMA RADA RAVNATELJA 

 

BITNI 
ZADACI 

SADRŽAJ RADA SURADNICI VRIJEME 
REALIZACIJE 

Prezentirali 
smo Izvješće o 
realizaciji 
Godišnjeg 
plana i 
programa 
odgojno-
obrazovnog 
rada za 
2014./15. 
godinu. 

Prezentacija i 
usvajanje Izvješća 
na odgojiteljskom 
vijeću, Upravnom 
vijeću, Gradu i 
općinama, MZOŠ 
Republike 
Hrvatske. 

MZOŠ 
Gradonačelnik 
Načelnici 
Općina 
Stručni tim 
Upravno 
vijeće 
Odgojiteljice 

Kolovoz, rujan 
2015. 

Prezentirali 
smo Godišnji 
plan i program 
odgojno-
obrazovnog 
rada i 
Kurikulum 
vrtića za 
2015./16. 
godinu. 

Prezentacija i 
usvajanje  
Godišnjeg plana i 
Kurikuluma vrtića 
za 2015./16. 
godinu. 

MZOŠ 
Gradonačelnik 
Načelnici 
Općina 
Stručni tim 
Upravno 
vijeće 
Odgojiteljice 
Tajnica 

rujan 2015. 

Izradili smo 
plana i 
programa rada 
pripravnika. 
No za 
odrađivanje 
pripravništva 
početkom 
pedagoške 
godine nije  
bilo kandidata 
na području 
grada Našica i 
šire. 

Odrediti smjernice 
rada, plan i 
aktivnosti stručnog 
osposobljavanja za 
polaganje 
stručnoga ispita 
odgojitelja 
pripravnika. 

Stručni tim 
Potencijalne 
pripravnice 
Tajnica 

Kolovoz 2015. 
 

Osiguravali 
smo 
materijalne 
uvjete  rada 
kao i ostale 
uvjete 
propisane 
zakonskim 
regulativama 
za redovno,  
nesmetano i 
kvalitetno 
funkcioniranje 
vrtića. 

Voditi brigu o 
potrebama 
roditelja, djece i 
radnika vrtića. 
Usklađivanje istih 
prema 
mogućnostima i 
trenutnoj situaciji. 
Izrada financijskog 
plana i izvješća. 
Praćenje 
dospijevanja 
prihoda i rashoda. 
Uvid u prispjele 

Gradonačelnik 
Načelnici 
Općina 
Voditeljica 
računovodstva 
Tajnica 
 

Tijekom 
2015./16. 
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Nastavili smo 
korektnu 
suradnju s 
osnivačem.  

pošiljke, ugovore, 
potvrde, odluke, 
financijske 
dokumente, 
priprema koncepata 
dokumenata i 
dopisa. 
Dogovor sa 
suradnicima o 
nabavkama, 
materijalnom 
održavanju opreme 
i ostaloga. 
Dogovor s 
osnivačem o 
potencijalnoj 
gradnji novoga 
vrtića u gradu. 
Dogovor s 
općinama  oko 
proširivanja 
program 
(Feričanci), no s 
30.11.2015. godine 
područni vrtić u 
Feričancima se 
izdvojio iz našega 
sastava. 
Realizacija 
programa 
predškole u 
Podgoraču. 

Skrbili smo o 
cjelokupnoj 
organizaciji 
odgojno-
obrazovnog 
rada 

Uskladiti 
cjelokupan 
odgojno–obrazovni 
proces i rad u 
primarnim 
programima s 
programom 
predškole i s 
kraćim programima 
u vrtiću. 
Rješavanje  
kadrovskih pitanja. 
Poticanje timskog 
rada, razvijanje 
kulture ustanove. 

Upravno 
vijeće vrtića 
Stručni tim 
Odgojitelji 
Tajnica 
Ostali radnici 
vrtića 

Tijekom godine 

Provodili smo 
analitičko 
informativne i 
istraživačke 
zadatke 

Priprema i izrada 
različitih 
informacija, 
analiza i planova 
vezanih uz 
poslovanje i rad 
vrtića. Izraditi 
polugodišnje i 

Marija 
Ivanković, 
voditeljica 
Odjela za 
predškolski 
odgoj i 
obrazovanje 

Kontinuirano 
tijekom 
2015./16. 
godine,  
Prema planu 
MZOŠ 
Republike 
Hrvatske 
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godišnje Izvješće o 
radu vrtića. 
Praćenje i analiza 
pojedinih 
segmenata rada 
(proces adaptacije 
djece, odlazak na 
dnevni odmor 
djece i sl.). 
Kontinuirano 
pratiti realizaciju 
odgojno-
obrazovnog rada. 

MZOS-a 
Ravnateljica 
Stručni tim 
Odgojitelji 
 
 

 

Radili smo na 
zadacima 
pedagoško 
instruktivnog i 
savjetodavnog 
rada 

Pratiti odgojno-
obrazovni rad 
odgojiteljica, 
sudjelovanjem u 
neposrednom radu, 
analiza pedagoške 
dokumentacije, 
provođenje 
individualnih i 
skupnih 
konzultacija 
odgojiteljica s 
ciljem promišljanja 
i kvalitetnijeg 
koncipiranja 
odgojno- 
obrazovnog rada, 
stvaranja 
obogaćenog 
materijalnog i 
socio-
emocionalnog 
okruženja, kako bi 
život i rad djece u 
vrtiću bio 
ugodan.  

Stručni tim 
Odgojitelji 
Roditelji 

Tijekom godine 

Radili smo na 
planiranju i 
organizaciji 
stručnog 
usavršavanja 

Pripremanje 
odgojiteljskih 
vijeća, 
sudjelovanje na 
stručnim 
skupovima za 
ravnatelje i stručne 
suradnike koje 
organizira Agencija 
za odgoj i 
obrazovanje, kao i 
Ministarstvo 
znanosti odgoja i 
obrazovanja 
Republike 
Hrvatske. 

Stručni tim 
Odgojitelji 
Tajnica 
Vanjski 
suradnici 

Tijekom godine 
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Pratiti stručnu 
literaturu i 
periodiku, nastaviti 
s individualnim 
stručnim 
usavršavanjem. 
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9. REALIZACIJA ZADAĆA STRUČNOG TIMA 

 

Ravnateljica, pedagoginja i psihologinja tvore razvojno pedagošku službu DV Zvončić 
Našice – Grad Našice. Rad tima, dogovori, planiranje, analiziranje, promišljanje, vezano 
uz život i rad vrtića svakodnevni su poslovi značajni za funkcioniranje cjelokupnog 
odgojno obrazovnog procesa, rad odgojiteljica u skupinama, na razini vrtića i šire 
društvene zajednice. Vjerujemo da smo i ove godine korektno odradile zadaće koje su 
bile pred nama, na zadovoljstvo naših korisnika, ali i suradnika. Zadaci na kojima je 
radila razvojno pedagoška služba su sljedeći: 

- Dogovarali smo suradnje s Gradom i općinama. 
- Vodili brigu o cjelokupnoj organizaciji odgojno-obrazovnog rada. 
- Osiguravali smo optimalne uvjeta za rad vrtića. 
- Organizirali smo upise u vrtić. 
- Formirali smo odgojne skupine i timove odgojitelja. 
- Timski smo radili na Izvješću o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-

obrazovnog rada,  Godišnjem planu i programu odgojno-obrazovnog rada za 
2015./16. godinu kao i na koncepciji Kurikuluma za 2015./16. godinu. 

- S odgojiteljicama smo dogovarali sve segmente rada: od zapažanja potreba djece 
i roditelja do suradnje s okruženjem. 

- Dogovarali smo suradnju sa sustručnjacima. 
- Dogovarali smo  suradnju s roditeljima. 
- Dogovarali smo individualno stručno usavršavanje. 
- Organizirali smo stručno usavršavanje odgojitelja. 
- Organizirala smo odlaske na stručne skupove. 
- Organizirali smo odgojiteljska vijeća, izvješća sa stručnih skupova, radionice. 
- Organizirali smo edukacije ostalih radnika. 
- Pratili smo i valorizirali cjelokupni odgojno-obrazovni rad. 
- Pratili smo neposredni odgojno-obrazovni rad odgojiteljica, sudjelovali u 

neposrednom radu, pratili vođenje pedagoške dokumentacije. 
- Pratili smo period adaptacije, osiguravali ugodno socio-emocionalno okruženje 

kako bi se djeca i roditelji osjećali dobrodošli. 
- Identificirali smo djecu s posebnim potrebama, teškoćama u razvoju, 

potencijalno nadarenu. 
- Inovativnim metodama unaprjeđivali smo odgojno-obrazovni rad 
- Uvodili smo pripravnike na stručnom osposobljavanju za polaganje stručnog 

ispita u rad. 
- Uvodili smo mlađe kolegice u rad. 
- Pratili smo studentsku praksu. 
- Vodila se briga o potrebama roditelja, radnika, usklađivanju istih, prema 

mogućnostima. 
- Motivirajuće smo djelovali na cjelokupni rad vrtića 
- Izvršavala smo pripreme i izrade analiza, informacija, planova, vezanih uz 

poslovanje vrtića. 



68 
 

- Provodili analitičko informativne i istraživačke zadatke. 
- Vodili smo brigu o nabavkama sredstava potrebnih za rad. 
- Dogovarali smo se sa suradnicima o materijalnom održavanju, opremi, nabavi 

materijala. 
 
 



69 
 

10. REALIZACIJA PLANA I PROGRAMA RADA STRUČNOG SURADNIKA 

PEDAGOGA 

 

Tijekom pedagoške godine realizirani su poslovi i zadaće u odnosu prema 
odgojiteljicama, djeci, roditeljima, okruženju, sustručnjacima te niz ostalih poslova 
vezanih uz razvojnu djelatnost. 
 
Rad s odgojiteljicama 
Kroz konzultacije, dogovore, evaluacije i neposredne aktivnosti realizirano je slijedeće: 
- pomoć u prepoznavanju i procijeni djetetovih potreba (informacije o novoupisanoj 
djeci, davanje sugestija za pristup u periodu adaptacije i kasnije), 
- pomoć u prikupljanju i raščlambi podataka dobivenih neposrednim promatranjem 
djeteta i podataka dobivenih od roditelja, 
- pomoć u kreiranju poticajnog vremenskog, materijalnog i prostornog konteksta za 
povoljan djetetov razvoj i optimalno zadovoljavanje njegovih potreba, 
- suradnja i sugestije u osmišljavanju poticajima i materijalima bogate stimulativne 
okoline za dijete (osmišljavanje i strukturiranje kutića ili centara aktivnosti), 
- pomoć  u izboru prikladnih poticaja i sadržaja u skladu s uočenim potrebama, 
mogućnostima i interesima djeteta, 
- praćenje realizacije odgojno-obrazovnog rada te evaluacija, 
- osnaživanje u realizaciji programa sadržajima vezanim uz stvarne i aktualne interese 
djece (npr. provođenje projekata), 
- pomoć u planiranju odgojno-obrazovnog rada na razini skupina i na razini vrtića, 
- dogovori oko realizacije ciljanih programa (CAP, Rastimo zajedno, HAK, Bolnica za 
medvjediće…), 
- pomoć u osvješćivanju nužnosti stalnog spoznavanja razine vlastite odgojne prakse, 
odmaka od rutine i otvorenosti prema novinama (promatranje, dijalog, osvješćivanje 
implicitne pedagogije, radionice i predavanja, refleksije), 
- rad na osvješćivanju i stjecanju vještina timskog rada, 
- pomoć i praćenje vođenja pedagoške dokumentacije, 
- praćenje i stručna pomoć odgajateljima pripravnicima i odgajateljima mentorima 
pripravnika , 
- pomoć odgojiteljima u interakciji s roditeljima i obogaćivanju interakcije novim 
načinima i sadržajima komuniciranja, 
- pomoć u planiranju stručnog usavršavanja odgojiteljica. 
 
Rad s djecom 
- sudjelovala u praćenju i stvaranju uvjeta za olakšavanje prilagodbe djece u skupini te 
prevladavanje uočenih teškoća, 
- sudjelovala prema procjenama odgojiteljica u pripremi djece za polazak u školu, 
- sudjelovala u prepoznavanju djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju uz 
predlaganje dodatnih aktivnosti i sredstva za rad na razini skupine i individualno, 
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- sudjelovala u radu odgojiteljica na različitim aktivnostima za djecu koje se realiziraju 
na razini cijelog vrtića, 
- pratila djetetove strategije ponašanja tijekom interakcije i komunikacije s drugom 
djecom, odgojiteljima i drugim odraslim sudionicima odgojno – obrazovnog procesa, 
- pratila djetetove osjećaje, stajališta i mišljenja u odnosu prema pojedinim zbivanjima i 
sudionicima zbivanja u skupini, vrtiću i izvan vrtića, 
- u suradnji sa psihologinjom vodila radionice CAP programa za svu djecu školske 
obveznike ( 12 skupina x 3 radionice u svakoj skupini). 
 
Rad s roditeljima: 
- provedena 184 inicijalna razgovora prilikom upisa djece u vrtić, 
- informacije novim roditeljima o obilježjima institucionalnog odgoja i obrazovanja 
predškolske djece te posebnostima vrtića i skupine, 
- savjetovani roditelji o procesu prilagodbe djeteta na vrtić, 
- kontaktirano s roditeljima prema potrebi, a vezano uz rješavanje razvojne i odgojne 
problematike, 
- održano 8 CAP tematskih roditeljskih sastanaka, edukativnih radionica za roditelje, 
- prema potrebi informirala roditelje o promjenama izvršenim na razini vrtića, odgojne 
grupe, odgojitelja, 
- realizirala u suradnji s timom "Rastimo zajedno"  2 ciklusa x 12 radionica programa 
"Rastimo zajedno". 
 
Suradnja s okruženjem odvijala se kroz:  
- povezivanje sa stručnim i društvenim institucijama s ciljem obogaćivanja programa 
vrtića, promoviranja istog te s ciljem stručnog usavršavanja odgojiteljica i članova ST-a, 
( muzej, knjižnica, osnovne škole, poglavarstvo grada, DND, drugi vrtići u okruženju, 
…), 
- sudjelovala u događajima lokalne zajednice (Dani kruha, Dan smijeha, Međunarodni 
dan volontera, Smotra dječjeg stvaralaštva…) 
 
Suradnja sa sustručnjacima: 
Kroz konzultacije, dogovore, evaluacije, rasprave i konkretne aktivnosti surađivala sa 
sustručnjacima u vrtiću i  vanjskim sustručnjacima  (ravnateljica, psihologinja, 
odgojiteljice, ostali radnici vrtića, savjetnice iz AZOO, Ministarstvo, drugi vrtići, OŠ, 
SŠ, OGŠ, muzej, knjižnica, Društvo Naša djeca…).. ustanovama i udrugama kako bi se 
realizirali i obogatili postojeći programi rada s djecom i odraslima (stručno 
usavršavanje) te osmislili novi sadržaji i oblici. 
U DV Maslačak Belišće u suradnji s odgojiteljicom savjetnicom J. Majer održala 
radionicu na temu Pedagoška dokumentacija u „očima“ Nacionalnog kurikuluma ranog i 
predškolskog odgoja i obrazovanja. 
U DV Sv. Leopold Mandić, Požega održala radionicu Projektno planiranje u vrtiću. 
Član povjerenstva za stažiranje pripravnicama ( 3 u našem vrtiću, 3 u vrtiću u 
Đurđenovcu i 3 u Đakovu). 
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Stručno usavršavanje: 
- pratila novokupljenu stručnu literature i pedagošku periodiku, internet i ostale izvore 
 suvremenih spoznaja, 
– radila na osobnom stručnom usavršavanju prema  Programu individualnog stručnog 
usavršavanja, 
- sudjelovla na 4 stručna skupa: Osijek,18.9.15.,Partnerstvo u odgoju i obrazovanju; 
Daruvar, 5.- 6.2.16., 6. konferencija „Rastimo zajedno“; Vinkovci, 4.-
5.4.16.,Implementacija Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje u dječjem vrtiću; Osijek, 4.6.2016., 5. međunarodni stručni i znanstveni 
skup  - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – izazovi i perspektive, osijek, 3. i 4. 
lipnja 2016. ( u Zborniku skupa sudjelovala s prilogom “13 godina CAP programa u 
Dječjem vrtiću Zvončić Našice – Grad Našice). 
 
Razvojna djelatnost: 
- sudjelovala u formiranju odgojnih skupina u skladu s djetetovim potrebama, 
- sudjelovala u osiguravanju pretpostavki za uspješno ostvarivanje misije i vizije vrtića 
analizirajući prethodna ostvarenja, 
-sudjelovala u izradi Godišnjeg programa rada i Kurikuluma vrtića, Izvješća, Programa 
rada odgojiteljica pripravnica, studentskoj praksi, praćenju i sudjelovanju u izvođenju 
odgojno – obrazovnog procesa, postignuća i razvoja djece, provođenja zdravstvene i 
socijalne zaštite djece… 
 
Vrednovanje rezultata: 
- pratila i analizirala ostvarivanje rezultata odgojno – obrazovnog rada na razini cijelog 
vrtića, detektirala probleme i predlagala strategije njihova rješavanja, 
- kontinuirano samovrednovala vlastite poslove i zadaće. 
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11.REALIZACIJA PLANA I PROGRAMA RADA STRUČNOG SURADNIKA 
PSIHOLOGA 

 
1. Rad s djecom i roditeljima 

Realizirani su slijedeći stručni poslovi:  
a) donošenje procjene razvojnih potreba djeteta u sklopu inicijalnih intervjua pri 
upisima te opservaciji ( u svibnju realizirano 138 upisnih intervjua) 
b) identifikacija i praćenje djece s posebnim potrebama u razvoju (individualno 
obrađeno 47 djece s posebnim potrebama) 
c) izrada i evaluacija individualnih programa rada za djecu s teškoćama u razvoju (za 
dvoje djece s TUR) 
d) obrada 49 djece u svrhu utvrđivanja spremnosti za školu, 
e) vođenje 12 kreativnih radionica za potencijalno darovitu djecu, 
f) vođenje radionica za djecu „Sretno dijete-zalog budućnosti u sklopu Dana mentalnog 
zdravlja, 5 radionica Brain gyma za predškolce i radionicu o strahu 
g) vođenje 36 radionica  CAP programa prevencije nasilja za svu predškolsku djecu,, 
h) vođenje 24 UNICEF radionice za roditelje "Rastimo zajedno" u matičnom vrtiću i PV 
Podgorač, 
i) savjetodavni rad s roditeljima  (roditelji djece s posebnim potrebama) 
j) edukativni rad u vidu 8 predavanja za roditelje na temu "Spremnost za školu"  
k) organizacija i vođenje obrazovnog kina ponedjeljkom (prezentacija dokumentarnih 
edukativnih priloga i primjena 6 app programa ICT-AAC koji su nastali u suradnji 
stručnjaka s Edukacijsko-rehabilitacijskog i FER Zagreb); evaluaciju obrazovnog kina 
sam napravila s 45-ero djece u svibnju 
l. vođenje dokumentacije o djeci. 

 
2.Rad s odgojiteljicama 

 
Realiziran je stručni individualni rad s odgojiteljicama u pogledu praćenja adaptacije, 
konkretizirani su zadaci i postupci kao i način komunikacije s djecom i njihovim 
roditeljima. Redovito sam se konzultirala  o obrazovnom kinu, savjetodavnom radu s 
roditeljima i djecom. 
U suradnji s pedagoginjom realizirane su radionice za odgojiteljice s naslovima: „O 
izazovima timskog rada“ te „Pozitivna psihologija na poslu: biti, postati i ostati 
pozitivka“. 
Za odgojiteljice DV Belišće u sklopu Tjedna psihologije održala sam predavanje na 
temu: „Moć i nemoć pohvale: svijetla i tamna strana“. 
 
   
3. Suradnja s okruženjem 
Realizirana je suradnja s kolegama iz institucijama u okruženju (osnovne škole, Centar 
za socijalnu skrb, školska medicina, SUVAG, AZOO) u pogledu zadovoljavanja potreba 
djece.  
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4. Stručno usavršavanje 
U prosincu 2015. sam završila dodatnu edukaciju za psihodijagnostičko sredstvo 
Bender-Geštalt II vizualno-motorički geštalt test. Kao član kriznog tima sudjelovala sam 
u psihološkom pomaganju traumatiziranoj djeci, roditeljima i učiteljima u Josipovcu 
Punitovačkom i Ladimirevcima. Supervizorsku (samo)evaluaciju ovog profesionalnog 
iskustva sam imala u svibnju 2016. s prof. Lidijom Arambašić. Nazočila sam radu 
Međunarodnog skupa za predškolsku djecu u organizaciji AZOO u lipnju 2016. godine. 
Realiziran je individualni rad na stručnoj literaturi prema Planu stručnog usavršavanja. 
  
 
5. Ostali poslovi 
 S ravnateljicom i pedagoginjom sam sudjelovala na više razina: a) u izradi i 
analizi ostvarenog godišnjeg plana i programa rada vrtića b) samovrednovanju vrtića, c) 
svim ostalim poslovima i zadacima iz GPPR-a.  
 Mentorski rad u periodu od veljače do kolovoza 2016. godine sam realizirala s 
psihologinjom pripravnicom Marijom Majdenić iz DV Maslačak Belišće, a od travnja 
2016. sam započela mentorski rad s psihologinjom pripravnicom Kristinom Reibli iz 
DV Osijek.  
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12. REALIZACIJA PLANA I PROGRAMA RADA UPRAVNOG VIJEĆA 

 

Na sjednicama Upravnog vijeća tijekom 2015./16. godine su se rješavali tekući 
problemi, planiralo se, donosile su se odluke kako bi se cjelokupni rad odvijao korektno 
i u skladu sa zakonskim propisima. Sastav članova je doživio određene izmjene, s 
obzirom da su dotadašnji predsjednik Hrvoje Šimić, dr. med. i član Bruno Wolf, mag. 
ing. el. razrješeni sa svojih dužnosti, a na njihova mjesta su imenovani Dušan Nekić, 
dipl. ing. i Krešimir Kašuba, dr. med. vet.. Dana 10.11.2016. godine Dušan Nekić je 
izabran za predsjednika Upravnog vijeća DV Zvončić Našice-Grad Našice. Upravnog 
vijeća od 10.11.2016. godine djeluje u sastavu: 

1. Dušan Nekić- predsjednik Upravnog vijeća 
2. Krešimir Kašuba, član Upravnog vijeća 
3. Milan Pintarić, član Upravnog vijeća 
4. Emin Osmanović, član Upravnog vijeća 
5. Marko Marić, član Upravnog vijeća 
6. Jasna Majer- zamjenica predsjednika Upravnog vijeća 
7. Jadranka Lukavski, član Upravnog vijeća  
Na Upravnom vijeću su se donosile odluke o slijedećim sadržajima: 
- Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za 

pedagošku 2014./2015. godinu. 
- Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za rad u kraćem programu igraonice 

„Igre u vrtiću“ 
- Donošenje Kurikuluma Vrtića za pedagošku 2015./2016. godinu 
- Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Vrtića za pedagošku 2015./2016. 

godinu 
- Prijem odgojitelja po raspisanom natječaju 
- Izbor predsjednika Upravnog vijeća 
- Prijem odgojitelja po raspisanom natječaju: zamjena za održavanje trudnoće, 

rodiljni dopust 
- Prijem odgojitelja po raspisanom natječaju: opća igraonica u Feričancima „Igre u 

vrtiću“, od 1.12.2015. do 9.6.2016. godine 
- Informacija o raskidu sporazuma o realizaciji predškolskog odgoja u Općini 

Feričanci 
- Izmjena Statuta Vrtića 
- Poništavanje odluke o prijemu u radni odnos odgojiteljice za opću igraonicu u 

Područnom vrtiću Feričanci 
- Odgovor Općine Feričanci na zaključak Upravnog vijeća vezano uz Raskid 

sporazuma o realizaciji predškolskog odgoja u Općini Feričanci 
- Izmjena Statuta Vrtića 
- Donošenje odluke o poslovno uvjetovanom otkazu odgojiteljice Ivane 

Domjanović 
- Poništavanje odluke o prijemu u radni odnos odgojiteljice za opću igraonicu u 

Područnom vrtiću Feričanci 
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- Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za 4 odgojitelja pripravnika – stručno 
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa  

- Donošenje Odluke o izmjeni Statuta Vrtića 
- Usvajanje Rebalansa za 2015. godinu 
- Usvajanje Financijskog plana Vrtića koji je sastavni dio Financijskog plana 

Grada Našica za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu 
- Donošenje Plana nabave za 2016. godinu 
- Donošenje Odluke o prijemu odgojitelja po raspisanom natječaju 30.12.2015. 

godine 
- Raspisivanje natječaja za odgojitelja – program predškole u Podgoraču 
- Usvajanje Izvješća o korištenju prihoda i primitaka u proračunu za razdoblje od 

1.1.-31.12. 2015. godine 

- Donošenje plana upisa za pedagošku 2016./17. godinu 

- Samovrednovanje vrtića- izvješće Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje 

obrazovanja Republike Hrvatske 

- Donošenje odluke o upisu djece u vrtić za pedagošku 2016./17. godinu 

- Donošenje odluke o prijemu djece u vrtić za pedagošku 2016./17. godinu 

- Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja pripravnika 

- Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za pomagača u nastavi  

- Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prijem odgojitelja na određeno 

vrijeme u 2016./17. godini 

- Donošenje odluke o korištenju kolektivnog godišnjeg odmora za radnike vrtića 

- Donošenje Odluke o prijemu odgojitelja po raspisanom  natječaju od 25.7.2016. 
godine 
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Izvješće sastavile: 

Marina Lazar, mag. paed 

Darija Salopek-Žiha, mag. psych. 

Snježana Kanđera, magistra predškolskog odgoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Ravnateljica:  

Snježana Kanđera, 

                                                               magistra predškolskog odgoj 




	-Podržavali smo humanističku koncepciju predškolskog odgoja, uvažavajući potrebe djece i roditelja, brinući o svim segmentima sigurnosti usklađenim s postojećim Sigurnosno zaštitnim i preventivnim programom vrtića.

