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I.

USTROJSTVO RADA

Dječji vrtić Maza Valpovo kao javnu predškolsku ustanovu osnovao je grad Valpovo
1. rujna 1998. godine, kao jedinicu lokalne samouprave i uprave, odlukom koju donosi
Gradsko vijeće Grada Valpova.
Djelatnici, zaposlenici u dječjem vrtiću “Maslačak” Belišće koji se nalaze u vrtiću Valpovo
zasnovali su radni odnos u predškolskoj ustanovi dječji vrtić “Maza” Valpovo, a ostali
zaposlenici primljeni su na temelju raspisanog javnog natječaja, u skladu sa Zakonima
propisanih od Ministarstva prosvjete predškolskog odgoja glede broja odgojitelja po skupini.
Radno vrijeme vrtića prilagođeno je potrebama zaposlenih roditelja pa vrtić počinje s radom u
5,45 sati, a završava u 17,15 minuta.
Ravnatelj, pedagog, administrator i pomoćno-tehničko osoblje radno vrijeme prilagođava
potrebama vrtića.
Radno vrijeme odgojitelja odvija se u dvije smjene:
-

od 07,00 do 13,00 sati (pauza od 10,00 do 10,30 sati)
od 9,30 do 15,30 sati (pauza od 12,30 do 13,00 sati).

Na početku pedagoške godine u vrtiću je bilo upisano 141 dijete u desetsatni primarni
program starosne dobi od 12 mjeseci do polaska u školu.
Kapaciteti ustanove u tijeku čitave godine su popunjeni, oscilacija u pohađanju vrtića je bilo,
što je uvjetovano sklonostima djece prema oboljenjima, vremenskim prilikama i korištenju
godišnjih odmora roditelja.
Upravno vijeće na sjednici održanoj 26.ožujka 2016.godine donijelo je Odluku o kolektivnom
godišnjem odmoru tijekom mjeseca kolovoza.
U vrtiću je formirano šest odgojnih skupina u kojima je 141 dijete, od toga 68 djevojčica i 73
dječaka.
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Temeljem Pravilnika o planu upisa djece u vrtić za pedagošku 2015./2016. godinu u
predupisnom roku prikupljeno je 50 prijavnica, 44 djece ispunjavaju uvjete za upis,
šestoro djece ostalo je neupisano (ispunjavaju uvijete upisa , ali su s mjestom prebivališta
izvan grada Valpova te su na listi čekanja).
Tijekom cijele pedagoške godine na svako upražnjeno mjesto primali smo djecu sa liste
čekanja.
Tijekom mjeseca kolovoza održani su prvi informativni razgovori sa roditeljima novoupisane
djece na kojima su roditelji dobili prve informacije o organizaciji i ustrojstvu rada,
protokolima postupanja u rizičnim situacijama i zdravstvenoj tematici.

DJECA PREMA ZAPOSLENOSTI RODITELJA
Oba roditelja zaposlena
Jedan roditelj zaposlen
Samohrani roditelj

113
26
2

Zaposlenici su realizirali program rada vrtića na slijedećim radnim mjestima:
STRUK. ZAPOSLENIH

STALNI RAD.ODNOS ODREĐENO UKUPNO

1. RAVNATELJ
4. MEDICINSKA SESTRA SSS
3. ODGOJITELJ
2. PEDAGOG
7. SPREMAČICA
6. DOMAČICA
5. RAČUN.BLAG.TAJNIK
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1
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2
1
1

8. LOŽAČ – DOMAR

1

-

1
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1
2
1
1

-
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Funkciju ravnatelja obavljala je pedagoginja, koju je osnivač, Grad Valpovo, imenovao za
ravnateljicu vrtića.
U stalnom radnom odnosu je 11 odgojiteljica u 6 (šest) odgojnih skupina i jedna (1)
medicinska sestra u jaslicama.
Iz prikazane strukture zaposlenih vidimo da su u dječjem vrtiću zaposlene dvije spremačice
što ne odgovara potrebama održavanja čistoće i higijene, budući da je veličina unutarnjeg
prostora 832,33 metra kvadratna (bez pet vanjskih terasa), dok pedagoški standard propisuje
jednu spremačicu na 200-300 m2. Zbog organizacije posla osim čišćenja prostora, spremačice
rade i na pranju, održavanju i glačanju posteljnog rublja što bi također omogućavalo
zaposlenje još jednog djelatnika na pola radnog vremena.

4.

Uz primarni program, dječji vrtić je realizirao i rad Predškole u trajanju od 250 sati godišnje
po mjestu održavanja. Program pripreme za školu – predškola ima za cilj da svakom djetetu
pruži barem minimum organiziranog izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja.
Zakonom o Predškolskom odgoju i obrazovanju taj je program danas podignut na razinu javne
potrebe, što državu obvezuje na osiguravanje uvjeta za njegovo provođenje, a roditelje na
uključivanje djeteta na predškolu u godini prije polaska u osnovnu školu, s tim da je dobila
status obveznosti. Realizacijom programa Predškole obuhvaćena su bila sljedeća mjesta: Grad
Valpovo i pripadajuća naselja: Ladimirevci, Šag, Nard, Harkanovci, Ivanovci, Marjančaci.
Ovakvom organizacijom bila su Predškolom obuhvaćena sva djeca predškolske dobi kako
slijedi:
MJESTO
VALPOVO, NARD, ŠAG
LADIMIREVCI
IVANOVCI, HARKANOVCI,
MARJANČACI, ZELČIN
UKUPNO:

BROJ SATI
250
250
250
250
1.000

BR.SKUPINA BR. DJECE
1
22
1
15
1
19
1
4

16
72

U realizaciji programa predškole radile su dvije odgojiteljice primljena na određeno puno
radno vrijeme za rad u Predškoli u Valpovu i Ladimirevcima, Ivanovcima.
Predškola u Valpovu realizirana je u dvije skupine u vremenu od 01.veljače do 31. svibnja
2016. godine, i to od 08,30 do 11,30 sati i od 14,30 do 17,30 sati.
Predškola u Ladimirevcima trajala je od 01. veljače do 31. svibnja 2016. godine, u SOS
Dječjem selu Ladimirevci od 08,30 do 11, 30 sati i u Ivanovcima od 14,30 do 17,30 sati.
Na samom početku realizacija Predškola ravnateljica je održala roditeljske sastanke na
kojima se govorilo o programu rada Predškole.
Za rad djelatnica u Predškoli koje su radila puno radno vrijeme od 01. veljače do 31. svibnja
2016. godine u Predškoli, i koje su iskoristile pravo na razmjerni dio godišnjeg odmor prema
Zakonu o radu (jedna radnica u trajanju od 8 dana, a druga u trajanju od 10 dana) =40.556,40
kune neto plaće, odnosno = 53.813,93 kune bruto plaće + 9.262,01 kune za doprinose na
plaću, što je ukupno: =63.075,94 kune, te =2.012,00 kuna za troškove prijevoza na posao i s
posla
Dio sredstva za plaće i materijalne troškove koristili smo iz redovnih sredstava što nam je
rezultiralo povećanjem ukupnih materijalnih troškova vrtića.
Vrtić ima suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za rad s djecom u godini prije
polaska u školu – program Predškole.
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U toj suglasnosti konstatira se da dječji vrtić ima optimalnu organizacijsku shemu za
provedbu kraćeg programa odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u godini
prije polaska u osnovnu školu – program Predškole izvan redovnog programa u jednoj do
dvije odgojno–obrazovne skupine, ovisno o broju djece, a u trajanju najmanje 250 sati
godišnje. U tom smislu riješeno je i pitanja nositelja programa i usklađeno s odredbama
Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih
djelatnika u dječjem vrtiću i važećim normativima za obvezan broj djece, odgojno-obrazovnih
i drugih radnika te prostornih uvjeta koji uređuje DPS.
Osnivač se obvezuje osigurati odgovarajuće prostorne i materijalne uvjete za provedbu kraćeg
programa odgojno-obrazovnog rada s djecom predškolske dobi u godini prije polaska u
osnovnu školu – program Predškole u skladu sa suvremenim dostignućima u predškolskom
odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi.
Za provedbu programa Predškole potrebno je osigurati sredstva kao i za sve druge programe u
predškolskim ustanovama. Za svu djecu uključenu u program Predškole osigurava se i
sufinanciranje iz državnog proračuna u skladu s čl.50. Zakona.
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IZVJEŠĆE O PROGRAMU PREDŠKOLE U VALPOVU 2016. GOD.
(VALPOVO, NARD, ŠAG)
Program predškole 2015./2016.godine u Valpovu je započeo s radom 01. veljače 2016.godine
i trajalo do 31.svibnja 2016.godine (250 sati).
U program Predškole ove godine je upisano 37 djece.
Predškolu je pohađalo 19 djevojčica i 18 dječaka. Iz Valpova je bilo 31 dijete, Narda 5 djece i
Šaga 1 dijete.
Predškola je organizirana u dvije smjene, u prijepodnevnoj smjeni od 08,30 do 11,30 sati, a u
poslijepodnevnoj smjeni od 14,30 do 17,30 sati.
I ove godine bio je organiziran autobusni prijevoz za djecu iz Narda i Šaga.
Održan je jedan roditeljski sastanak na početku programa Predškole, a po dogovoru i potrebi
roditeljima je omogućen individualni razgovor s odgojiteljicom.
Tijekom rada nije bilo većih poteškoća u ostvarivanju planiranih ciljeva i zadataka.
Iako djeca dolaze iz tri mjesta, vrlo su dobro međusobno surađivala i ostvarila uspješnu
komunikaciju međusobno i s odgojiteljicom. Kroz program Predškole kod svakog se djeteta
nastojalo individualno poticati i pridonijeti osjećaju sigurnosti i uspješnosti te stvaranju
pozitivne slike o sebi i okolini u kojoj živimo.
Putem različitih aktivnosti i igara djeca su uočavala poteškoće i probleme u samoj skupini i
prostoru, ali isto tako i samostalno pokušavala riješiti nastale probleme i za to potražiti
pomoć.
Kroz obilježavanje vjerskih blagdana, rođendana i značajnih nadnevak kod djece se njegovao
osjećaj kako svatko na sebi svojstven način pridonosi radosnom i zanimljivom ozračju u
Predškoli.
Iz neposredne okoline djeca su se upoznavala s osnovnim obilježjima biljaka i životinja,
bavila su se problemima s kojima se suočava planeta Zemlja te pokušali kroz eko-aktivnosti
pridonijeti njenom boljitku.
Djeca su imala mogućnost kroz različite aktivnosti i sadržaje razvijati i bogatiti svoj
spoznajni, emocionalni i doživljajni svijet ali isto tako imenovati, zapažati, uspoređivati
prostorne, vremenske, količinske odnose, uočavati razlike i pronalaziti sličnosti.
Tijekom mjeseca veljače i povremeno petkom tijekom ostalih mjeseci, u sklopu suradnje s
udrugom „Zvono“ u jutarnjoj skupini volontirala je studentica psihologinje Ivančica Bulut.
Zabilježeni su izostanci djece zbog upala grla i uha, kod jednog dječaka uočene su poteškoće
u ponašanju, ali dječaku liječnik nije dijagnosticirao bolest.
Program Predškole ostvaren je u suradnji s roditeljima kroz svakodnevne grupne, individualne
i informativne razgovore i oglašavanje u kutiću za roditelje.
Završna svečanost organizirana je 30. i 31.svibnja 2016. godine s početkom u 17,00 sati.
Sadržaj završne svečanosti koncipirani su tako da naprave presjek aktivnosti koje su
organizirane u predškoli, prikaže roditeljima glavne sadržaje rada te uputi nekoliko poruka
roditeljima, kao prvim i najvažnijim odgojiteljima, za njihovu daljnju skrb za djecu.
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Tjelesni i psihomotorni razvoj
Tjelesne aktivnosti provodile su se svakodnevno kroz različite oblike tjelesne aktivnosti
(izvođenje pokreta kroz glazbu, šetnje, tjelesne aktivnosti i pokretne igre s pjevanjem na
otvorenom ili u sobi dnevnog boravka).
Ovim aktivnostima zadovoljena je dječja potreba za kretanjem s ciljem razvijanja pozitivnog
stava prema tjelesnim aktivnostima sa temeljnom svrhom očuvanja i unapređivanja zdravlja
djece. Svakodnevnim rutinskim aktivnostima većina djece ovladala je vještinama brige o sebi:
odijevanju, obuvanju, zakopčavanju dugmadi, vezanju vezica, higijeni ruku, samostalnosti u
toaletu.
Socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti
Period adaptacije i socijalizacije trajao je vrlo kratko, sva su djeca u relativno kratkom roku
prihvatila društvo druge djece, te su brzo počela međusobno ostvarivati intenzivne prijateljske
odnose.
Svakodnevnim razgovorom, ukazivanjem i osvješćivanjem situacija i događanja smanjile su
se manifestacije nekih nepoželjnih oblika socijalnog ponašanja i kod dječaka i djevojčica.
Spoznajni razvoj
Djeca su pokazivala velik interes za sva odgojna područja. Nekoliko povučene djece bilo je
potrebno dodatno poticati na rad, a individualni rad često je trebalo provoditi s dječakom koji
je teško reagirao na poticaje. U spoznajnom razvoju djeca razlikuju i uspoređuju veličine,
oblike, geometrijska tijela, imenuju dane u tjednu, koriste pojmove za vrijeme, razlikuju boje,
raspituju se za značenje riječi i imaju veliku osjetljivost za detalje.
Vizuelna i taktilna percepcija su razvijene, a djeca su iskustva stjecala istraživanjem odnosa i
veza među predmetima, pojavama i ljudima.
Uživaju u istraživačkim aktivnostima, uočavaju promjene u prirodi, a neprestanim
obogaćivanjem sadržaja proširene su dječje spoznaje o svijetu koji ih okružuje. Djeca su
poticana na razmišljanje, zaključivanje i rješavanje problema.
Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje
Za razvoj govora provodile su se različite vježbe, prepričavanje tekstova, scenske
improvizacije, a poseban naglasak stavljao se na razvoj slušanja, razumijevanja govora,
bogaćenje rječnika te navikavanje djece da ne upadaju nikome u razgovor.
Artikulacija nije usvojena kod jedne djevojčice, ali djevojčica pohađa govorne vježbe. Djeca
su pokazala napredak u predčitalačkim vještinama (sedmoro djece samo čita) i usvajanju
matematičkih pojmova čemu je pridonio i rad s radnim listovima za koja su djeca imala
dovoljno znanja, percepcije i logičkog mišljenja.
Individualne razlike bile su u brzini i kakvoći rješavanja.
U glazbenom izričaju djevojčice su pokazale veliku sklonost ka izvođenju pokreta uz glazbu
te individualno i grupno pjevanje.
Likovne aktivnosti imale su za cilj upoznati djecu s različitim tehnikama i mogućnostima
njihove uporabe. Troje djece pokazalo je velik interes za likovno izražavanje, originalnost
ideja i zanimljiv pristup temi, likovni radovi su im vrlo uredni, bogati detaljima, bojama.
Voditeljica Predškole u Valpovu bila je odgojiteljica Tihana Antolović.
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IZVJEŠĆE O PROGRAMU PREDŠKOLE U LADIMIREVCIMA I IVANOVCIMA
2016. GOD. (IVANOVCI, MARJANČACI, ZELČIN I HARKANOVCI)
U predškolsku skupinu „Zvjezdice“ upisano je 19 djece, 10 djevojčica i 9 dječaka, rođenih
2009. i 2010. godine. Rad u Predškoli se održavao od 9,30 do 11,30 sati u prostoriji
Gostinjske kuće u SOS dječjem selu u Ladimirevcima u razdoblju od 01.02 do 31.05.2016
godine. Domaćini su bili jako susretljivi, djeca su imala pristup igračkama, literaturi i
didaktičkom materijalu. U neposrednoj blizini nalazi se dječje igralište i šetnica.
U predškolsku skupinu „Jagodice“ upisano je 16 djece, 6 djevojčica i 10 dječaka. Rad u
predškoli održavao se od 14,30 do 17,30 sati u učionici stare O.Š. u Ivanovcima.
Za djecu iz Marijančaca, Zelčina i Harkanovaca organiziran je prijevoz autobusom.
Najčešći izostanci djece bili su zbog bolesti: prehlade, gripe, viroze i različitih upala.
Suradnja s roditeljima je bila vrlo dobra, sudjelovali su u donošenju didaktičkog materijala,
redovito su javljali razloge dječjeg izostanka, pozvali su djecu u posjete, i dogovorili posjet
prometnog policajca.
Uz suglasnost roditelja, logopedica Dječjeg sela, Tereza Silađi, uključila je djecu u logopedski
tretman, koja se provodi u okviri projekta „Logaritam“: Stručna pomoć logopeda.
U projektu je dječji vrtić Maza kao partner SOS dječjeg sela.
Četvero djece ima poteškoća sa govorom te je logopedica stupila u kontakt s roditeljima i
dogovorila daljnje postupanje.
Skupina je vrlo heterogena u svim segmentima dječjeg djelovanja, od ponašanja,
komunikacijskih vještina do usvojenih spoznaja. Većina djece pokazala je interes za igre
vezane za pokret, a manje za igre vezane za sjedenje.
Jedna djevojčica ne imenuje boje, troje djece ne prepoznaje brojeve do 10, a četvero djece je
usvojilo vještinu čitanja. Djeca su napredovala u svim odgojno-obrazovnim područjima,
posebno na području govora i komunikacijskih vještina.
Obilježeni su svi državni praznici i blagdani, Dan planeta Zemlje, Majčin dan, Dan obitelji i
sl.
Teme odgojno-obrazovnog rada:
- Prijatelji u predškoli i Maškare
- Ljubav i prijateljstvo
- Dani u tjednu
- Priroda se budi i godišnja doba
- Igre brojevima, vrijeme i sat
- Vrijeme i proljeće
- Dolazi Uskrs
- Domaće životinje
- Prostorni odnosi
- Moje tijelo i zdrava hrana
- Planet Zemlja
- Moja domovina Hrvatska
- Promet
- Volim mamu
- Svijet kukaca
- Svako slovo nešto novo
- Vrtiću na rastanku
Završna svečanost je održana 25.svibnja 2016. god. u holu O.Š. Ladimirevci, a završna
svečanost u domu u Ivanovcima održana je 27.svibnja 2016.god. s početkom u 17,30 sati.
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IZVJEŠĆE O KRAĆEM PROGRAMU ENGLESKOG JEZIKA
Kraći program engleskog jezika za predškolske skupine Jagodice i Suncokreti trajao je od
početka studenog 2015. godine do kraja svibnja 2016. godine.
Djeca su bila organizirana u dvije skupine, a broj djece po skupini kretao se od 16-24.
Program engleskog jezika održavao se dva puta tjedno ( ponedjeljkom i srijedom) po 30
minuta. Ove pedagoške godine kraći program engleskog jezika provodio se posredstvom
škole stranog jezika „Linqve“, s kojom su roditelji sklapali ugovor.
Teme koje su se obrađivale su slijedeće:
-

Pozdravi
Upoznavanje
Mjesto gdje živim
Brojevi od 1 do 10
Obitelj
Božić
Hrana
Dijelovi tijela
Svakodnevne aktivnosti

- Životinje
- Uskrs
- Boje
- Igre i igračke
- Osjećaji
- Zanimanja
- Prijevozna sredstva.

Program je u potpunosti realiziran i usvojeni su svi sadržaji koji su bili predviđeni
planom i programom rada.
Djeca su sadržaje usvajala kroz igru, pjesmu, slikovne kartice, TPR (total physical
response) metodu i uz što više konverzacije.

Voditeljica programa kraćeg programa engleskog jezika bila je Ingrid
engleskog jezika.

Vučički, prof.
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IZVJEŠĆE O KRAĆEM PROGRAMU VJERSKOG ODGOJA
( od 01. listopada 2015. do 31. svibnja 2016.godine)
Vjerski se odgoj u dječjem vrtiću Maza Valpovo odvijao od 01.listopada 2015. godine do
31.svibnja 2016 godine u tri vrtićke skupine.
Odgojitelj u vjeri, Marko Kapular je u svakoj skupini vjerski odgoj održavao utorkom po
unaprijed dogovorenom rasporedu jednom tjedno po pola sata.
U poučavanju djece osnovama katoličke vjere korištena su i razna pomagala: memory kartice
sa biblijskim likovima, bojanke sa biblijskim motivima, 2D i 3D figurice.
Kako Kateheza Dobrog Pastira zahtijeva da odgojitelj u vjeri izradi što više didaktičkog
materijala, u skladu sa svojim i financijskim mogućnostima, to je i učinjeno.
Prilikom poučavanja koristila su se različita nastavna sredstva:
- Vizualna: slike, fotografije, makete
- Audio-vizualna: crtane filmove s biblijskom tematikom
- Tekstualna: dječja biblija, priručnike predškolske dobi
Nastavna pomagala:
- Računalo
- LCD projektor
- CD player
Djeca su uspješno usvojila ponuđenu tematiku i sadržaj , ali su i sama pokazala što je za njih
važno i što odgovara njihovom interesu i potrebama.
Ove godine po prvi puta, djeca koja su pohađala vjerski odgoj, sudjelovala su na Božićnoj
priredbi s nekoliko točaka, koja je bila organizirana na razini vrtića, kao i na završnoj priredbi
predškolaca.
Suradnja s ravnateljicom, tajnicom, odgojiteljicama i svim radnicima dječjeg vrtić bila je jako
dobra, nadopunjavajući se u svim aktivnostima koje su se obrađivale tijekom pedagoške
godine.

Redni broj

MJESEC

1.
2.
3.
4.
7.
8.
9.

LISTOPAD

10.

11.
12.
13.
SIJEČANJ
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

VELJAČA

TEMA
Uvodni susret, vježbe svakodnevnog
života
Oltar kao menza 1.
Oltar kao menza2.
Svetohranište- Tabernakul
Biblija-Sveto pismo
Liturgijske boje
Mali Mojsije i veliki Ben Hur-crtani
1. dio
Došašće,
adventski
vijenac,liturgijski kalendar
Proroštvo u svjetlu
Priprema za božičnu priredbu
Božićna priredba u vrtiću
Posjet župnoj crkvi- rođenje
Isusovo i poklon pastira
Poklon mudraca
Predmeti svete mise
Paramenti- liturgijsko ruho
Globus1
Prispodoba o dragocjenom biseru
Crtani film

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Globus 2
OŽUJAK

TRAVANJ

SVIBANJ

Nađena ovca
Uskršnja čestitka
Grob-Uskrs
Svjetlo i krsna haljina
Zrno gorušice
Voda i riječ
Pedesetnica ( Duhovi)
Priprema za završnu priredbu
Sinteza

Literatura korištena prilikom pripremanja kateheza:
- T.D.VRIJES, Biblija za malene, KS, 1997. Zg
- Pjesmarica: Dođi gospodine Isuse
- Pjesmarica: Hvaljen budi
- Dječja biblija, VERBUM, 2013.
- Noa i njegov veliki brod
- L.ROCK i A.C.LEPAR, Što je molitva?, KS, Zg 2004.
- L.ROCK i A.C.LEPAR, Tko je Bog?, KS, Zg 2004.
- S.Sinković, Biblija kroz igru i zabavu, Znanje, 2014.
- J.DAVID, Moje vrijeme za priču. Prispodobe, KS Zg 2014.
- B.FERRERO, Poučne priča za katehezu, propovijedi i vjeronauk, KS Zg 2003.
- B.FERRERO, Nove priče za vjeronauk o katehezu, KS, Zg 2008
- B.FERRERO, Duge priče za vjeronauk o katehezu, KS, Zg 2005
- S.LICE, Sv.Nikola. Bajke Julijane, KS Zg 2004.
- S.JEFFS i J.HAYSOM, Priča o Božiću, KS Zg 2004.
- M.FRANJIĆ, Metodika vjeronaučne nastave, KS Zg 2007.
- A.HOBLAJ, Otkrivajmo i upoznajmo svijet zajedno. Vjerski odgoj djece predškolske
dobi u suradnji obitelji i vrtića, GK, Zg 2000.
- S. LICE, Sveti Nikola, bajke Julijane,KS,Zagreb,2004.
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IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU VOLONTERSKOG PROGRAMA
Tijekom pedagoške godine, učenice trećeg razreda Opće gimnazije Srednje škole Valpovo,
Lucija Cvenić, Leona Kajganić i Mia Pavošević sudjelovale su u volonterskom radu u
predškolskoj skupini Pjegice.
Volonterke su upoznale djecu i osnovne karakteristike skupine tijekom prisustvovanja na
različitim aktivnostima. Promatrale su dječju igru, asistirale su i uključivale se na poziv djece.
U sklopu provođenja redovnog programa, prisustvovale su i pomagale kod grafomotoričkih
aktivnosti u radnim listovima i crtančici.
Uključivale su se u interakciju s djecom na njihov zahtjev, samostalno i uz pomoć odgojitelja.
Komunicirale su s djecom kroz individualni rad u igri i didaktičkim aktivnostima, te su kroz
interakciju s djecom uspostavile odnos povjerenja potreban za provođenje različitih
aktivnosti.
Volonterke su sudjelovale u mnogim aktivnostima i pripremama za nastupe skupine, dječjem
Olimpijskom festivalu, pripremi za završnu svečanost, nastupu za božićnu Akademiju,
Uskrsnih igara, Danu plesa, Međunarodnog dana muzeja i svih planiranih aktivnosti.
Na početku pedagoške godine, volonterke su sudjelovale u procesu prilagodbe i adaptacije
djece prilikom upoznavanja s djecom i skupinom u kojoj borave. Nakon upoznavanja s
kodeksom ponašanja i načinom komunikacije i interakcije s djecom, volonterke su se
uključile kao promatrači na koji način odgojitelj komunicira s djecom.
Nakon stečenog povjerenja djece, volonterke su se uključile i u neposredan rad s djecom u
suradnji s odgojiteljem.
U mjesecu rujnu sudjelovale su u obilježavanju Hrvatskog olimpijskog dana, pomagali
odgajateljima oko realizacije planiranih aktivnosti u grafomotoričkim vježbama, poticanju
samostalnosti prilikom rukovanja škaricama i samostalnosti prilikom rada s različitim
likovnim materijalom.
U prvom tromjesečju volonterke su sudjelovale u obilježavanju dolaska jeseni i pripremama
za jesensku svečanost, obilježavanju Dječjeg tjedna i Dana kruha.
Sudjelovale su u antropometrijskom vaganju i mjerenju, pomagale pri ispitivanju imenovanja
i prepoznavanja boja, geometrijskih likova, ispitivanju glasova.
Pomagale su u obilježavanju Dana štednje, sudjelovale u projektu „ Igre iz davnina“ te u
realizaciji božićne priredbe kao i u aktivnostima vezanih za dolazak gradonačelnika u vrtić i
donošenja „Betlehemskog svjetla“ od strane izviđača grada Valpova.
U drugom tromjesečju započelo se s organiziranim treninzima za Dječji olimpijski festival u
dvorani SŠ Valpovo s trenerom prof. Šimićem, gdje su volonterke također aktivno pomagale
kod izvođenja tjelesnih aktivnosti kao i u utvrđivanju pravila za svaku disciplinu.
Pomagale su u izradi kostima za Dječji gradski karneval.
U trećem tromjesečju volonterke su zajedno s djecom izrađivale eko-poruke povodom
obilježavanja Dana planeta Zemlje, velika su pomoć bile pri realizaciji plesne koreografije i
uvježbavanja djece za nastup na smotri „Veseli ritam pokreta“ povodom Dana plesa.
Izradom čestitki za Majčin dan, izradom poklona za Dan medicinskih sestara pridonijele su
razvoju dječje spretnosti a naročito su se istaknule u pomoći prilikom sudjelovanja na
Olimpijadi i završnoj svečanosti skupine Pjegice.
Svojom upornošću, trudom, zalaganjem i nesebičnim volonterskim radom su uspostavile s
djecom i odgojiteljicama, kao i cijelim kolektivom, dobru komunikaciju i interakciju ,
ostvarivši svoj cilj pomaganja kroz obavljanje raznih aktivnosti a za dobrobit djece.
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KORAK U – ZAPOŠLJAVANJE UZ PODRŠKU OSOBAMA SA INTELEKTUALNIM
POTEŠKOĆAMA U HRVATSKOJ
Dječji vrtić maza Valpovo je ove pedagoške godine sudjelovao kao partner u projektu STEP
IN. Nositelj projekta bila je udruga Zvono, a projekt je bio usmjeren na zapošljavanje uz
podršku osobama sa intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj.
Slijedom toga u našem dječjem vrtiću zaposleno je dvije osobe u trajanju od šest mjeseci
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA PRIPRAVNICE
Dolaskom u dječji vrtić, pripravnica Kristina Mihalj, upoznala se s organizacijom i ustrojem
ustanove, prostorom vrtića te kompletnim osobljem.
S Godišnjim Planom i Programom, Kurikulumom i ostalim važnim dokumentima i
Pravilnicima upoznala ju je ravnateljica, naglasivši važnost vođenja pedagoške dokumentacije
te načine planiranja i programiranja odgojno obrazovnog rada.
Pripravnica je pratila rad mentorice Ivane Svrtan u jasličkoj skupini Kapljice, ali je također
tijekom godine prisustvovala radu i aktivnostima i ostalih skupina u vrtiću.
Prisustvovala je radu i djelatnostima Odgojiteljskog vijeća, roditeljskim sastancima,
manifestacijama i aktivnostima koje su organizirane unutar i izvan vrtića ( aktivi, seminari,
savjetovanja).
Pripravnica je sudjelovala u različitim aktivnostima izvan vrtića:
 Godišnjoj Skupštini DND-a
 Završnim svečanostima predškolaca
 Roditeljskim sastancima
 Državni stručni skup „Implementacija nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski
odgoj i obrazovanje“
Postupno se uključivala u planiranje odgojno - obrazovnog rada, samostalno izvodila
aktivnosti uz nazočnost mentorice i ravnateljice.
Pripravnica vodi dnevnik stažiranja, mapu profesionalnog razvoja, prati stručnu literaturu.
Daljnji tijek pripravničkog staža pripravnice odvijat će se prema predviđenom Planu i
programu rada u kojem je planirana priprema za novu pedagošku godinu, aktivno izvođenje
planiranih aktivnosti, uključivanje u planiranje aktivnosti bazične skupine te samostalni rad
pred Povjerenstvom.
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II.

MATERIJALNI UVJETI RADA

Budući da su objekti u kojima se realizira program namjenski građeni za djelatnost koja se u
njima vrši, uvjeti rada su dobri, posebice nakon adaptacije i nadogradnje.
Prostor je opremljen namjenskim namještajem i opremom. Budući je većina namještaja stara
dvadesetak i više godina, potrebno ga je djelomično popraviti, a većim dijelom prema
mogućnostima i zamijeniti.
Sanitarni prostori namjenski su opremljeni za djecu, sa svim potrebnim uvjetima
zadovoljavanja higijenskog minimuma (papirnati ubrusi, tekući i kruti sapuni, osvježivač
prostora i slično).
Broj mjesta u garderobama omogućuje individualno odlaganje dječje odjeće.
Sobe za boravak djece opremljene su starim pokretnim namještajem koji omogućuje
formiranje raznih centara aktivnosti, s tim da je potrebno za slijedeću pedagošku godinu
planirati nabavu pojedinih komada namještaja s obzirom na dob djece koja boravi u prostoriji.
Što se tiče plana nabava sredstava za rad, najviše se dopunjavala stručna literatura za
djelatnike, nabavljeno je nešto novih slikovnica, igračaka i video kazeta.
Pri dolasku gradonačelnika gosp. Leona Žulja u vrtić za vrijeme božićnih i uskrsnih blagdana,
djeca i odgojiteljice darivani su stručnom literaturom, slikovnicama i didaktičkom opremom.
Važno je spomenuti da u protekloj pedagoškoj godini, zahvaljujući dobroj volji i inicijativi
roditelja naše djece, a na razini pojedinih skupina, skupine su donirane igračkama i ostalom
potrebnom didaktom.
Kao i svake godine za vrijeme godišnjih odmora majstor vrtića i spremačice obojili su zidove
vrtića gdje je bilo potrebno te obavili određene popravke u zgradi vrtića.
Osnovu za financiranje čine grad Valpovo iz proračunskih sredstava uz sufinanciranje
roditelja djece, polaznika dječjeg vrtića. Osnovni elementi financiranja jesu bruto plaće
zaposlenih, materijalni troškovi uključujući i prehranu djece te tekući vanjski izdaci.
Kriterije sudjelovanja roditelja u cijeni koštanja boravka djece u vrtiću propisao je Osnivač
ustanove. Za jaslice cijena participacije roditelja je 600,00 kuna a za ostale dobne skupine
550,00 od 01.05.2010. kuna.
Proračun Grada Valpova za dječji vrtić Maza Valpovo za 2016. godinu bi trebao iznositi
=1.618.000,00 kuna.

15.

REALIZIRANI INVESTICIJSKI RADOVI U VRTIĆU
Predmet rada
Pregled i čišćenje dimnjaka
Periodični pregled aparata
Servis plinskog plamenika
Redovni servis plino -dojave
Dojava zapaljivih plinova i para
Mokra hidrantska mreža-unutarnja
Plinska kotlovnica – ispitivanje
strojeva i uređaja
Održavanje strojeva u praonici
Održavanje unutrašnjih prostora
vrtića

Razdoblje provođenja
listopad
prosinac
siječanj

Izvršitelj
Dimnjačarski obrt „Valpovo“
DVD Valpovo
Servis GUBERAC Briješće

veljača

Zavod za unapređivanje
sigurnosti d.d. Osijek
Zavod za unapređivanje
sigurnosti d.d. Osijek

veljača
veljača
tijekom godine
tijekom godine

Zavod za unapređivanje
sigurnosti d.d. Osijek
domar
domar

S početkom pedagoške godine započela je adaptacija dječjeg vrtića sufinancirane putem
Javnog natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Rekonstrukcijom ovojnice zgrade predviđa se smanjenje troškova grijanja, a zamjenom
vanjskih otvora postigla su se znatno bolja toplinska svojstva.
Pokrivanje krovišta limenim pokrovom postignuta je također znatna toplinska izolacija, a
sanirane su dosadašnje poteškoće s curenjem krovišta kod jačih padalina.
Adaptacija je još u tijeku zbog nepredviđenih poteškoća sa strujom ali se predviđa njen
završetak do početka nove pedagoške godine.
Tijekom mjeseca ožujka dječji vrtić je sudjelovao na Natječaju Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske Unije- Programa održivog razvoja lokalne zajednice s
adaptacijom unutrašnjeg prostora vrtića- izmjena unutrašnje stolarije i podova.
Prema dogovoru s osnivačem, potrebno je prikupiti ponude za namještaj kako bi se obnovile
barem dvije sobe dnevnog boravka te svakako adaptirati dio već postojećeg prostora za
potrebe arhive i skladišta i tajništva.
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NABAVLJENA SREDSTAVA ZA RAD
Predmet nabave

Pedagoška dokumentacija

Dopuna didaktičkog materijala u
svim skupinama
Nabava stručne literature
Nabava slikovnica i igračaka
Sredstva za čišćenje, sanitetski
materijal

Razdoblje
nabave
Izvršitelj

rujan
rujan, prema potrebi

ravnateljica, tajnica
ravnateljica, tajnica

listopad
prema potrebi

odgojiteljice, ravnateljica
odgojiteljice, tajnik

prema potrebi

spremačice, domar, medicinska
sestra

III. RAD NA NJEZI, SKRBI ZA TJELESNI RAST
DJECE I BRIZI ZA NJIHOVO ZDRAVLJE
Radi skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece u vrtiću se provode preventivne mjere zaštite djece
i na taj način da su kod svih zaposlenika tijekom godine provedeni:
-

zdravstveni pregledi svih zaposlenika (svi nalazi su bili uredni),
četiri puta godišnje uziman je bris radnih površina i ruku djelatnika u kuhinji
(također su svi nalazi bili uredni),
- prema Pravilniku i mogućnostima vrtića nosila se radna odjeća i obuća
(posebna se pažnja posvećivala radnoj odjeći djelatnika u pomoćnoj kuhinji).
Kako bi na samom početku pedagoške godine eliminirali mogućnost upisa u vrtić bolesnog
djeteta, osnovna je zadaća svakog roditelja da na dan dolaska djeteta u vrtić donese i
liječničku potvrdu da je dijete zdravo za uključivanje u skupinu.
Tijekom godine odgojitelji i ostali zaposlenici - svatko u svom dijelu posla nastojali su
zadržati postojeću kvalitetu svih faktora koji utječu na organizaciju brige za tjelesni razvoj i
zdravlje djece (čistoća prostora, redovitog prozračivanja svih prostorija, do konkretnih
sadržaja odgojno-obrazovnog rada).
Kod svih odgojitelja nastojala se osvijestiti važnost primjene protokola ponašanja u vrijeme
boravka u vrtiću, izvan vrtića, o pružanju prve pomoći djetetu pri ozljedama i sl.
Tehničko osoblje educirano je o važnosti provedbe higijenskih mjera i postupaka, provjere
provedbe dogovorenog, primjene protokola ponašanja pri boravku na zraku.
Medicinska sestra zaposlena u vrtiću kao njegovateljica u jasličkoj skupini djece osim
redovnog obavljanja posla u svojoj skupini prije početka pedagoške godine radi na
dezinfekciji i čišćenju igračaka i didaktičkog materijala, sudjeluju na sastavljanju jelovnika, i
izmjenjuje informacije o zdravstvenom stanju djeteta s roditeljima.
U prvim danima rada vrtića pomaže kod adaptacije djece na vrtić, pomaže djeci kod buđenja i
oblačenja te odvikavanja od pelena. Prilikom ozljeda vodi brigu o saniranju i odlučuje da li
dijete treba uputiti k liječniku ili ne.
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U jasličkoj skupini svakodnevno pomaže pri raspodjeli obroka i pri hranjenju učeći djecu
kako pravilno jesti. Svakodnevno vodi brigu o održavanju osobne higijene djece – djecu
previja i kontrolira njihovu čistoću. U kupaonici vodi brigu o čistoći, pelenama i kremama za
djecu. Priprema djecu za spavanje, pomaže iz kod buđenja, oblačenja.
Svakodnevno su realizirani različiti oblici tjelesnih aktivnosti da bi se zadovoljila osnovna
potreba djece za kretanjem, razvijale funkcije dišnog sustava i mišićna osjetljivost, otpornost
cjelokupnog organizma na vanjske utjecaje. Uz konkretne tjelesne aktivnosti realizirani su
sadržaji s elementima zdravstvene samozaštite, usvajanje kulturno higijenskih navika
realiziran je dva-tri puta tijekom godine antropometrijska mjerenja.
Starije skupine djece s ciljem upoznavanja zdravstvene kulture posjetile su tijekom pedagoške
godine stomatološku ordinaciju, Dom zdravlja, te posjetile bolesnog prijatelja.
Vodila se briga da prehrana djece bude i dalje kvalitetna, a o njenoj mikro-biološkoj
ispravnosti svjedoče redovite kontrole Zavoda za javno zdravstvo iz Osijeka, te uredni nalazi
Sanitarne inspektorice.
Prema DPS - u vrtiću su se osiguravala četiri obroka dnevno: doručak, užina, ručak i
popodnevna užina za djecu koja odlaze kući u 17,15 sati, prema normativima određenih
kalorijskih vrijednosti. Prema jelovniku su se osiguravali mliječni i ostali vitaminski napici:
mlijeko, jogurt, čaj, i sl.
U starijim odgojnim skupinama djeci je za vrijeme doručka ponuđena mogućnost
samoposluživanja (dijete uzima koliko želi – uvažavanje djeteta, samo se maže namaz, sipa
napitak – samopouzdanje spretnost, samostalnost; češće koristi kulturne izraze – u
međusobnoj komunikaciji prilikom dodavanje hrane za stolom, pribora i sl.).
Odgojitelji su svakodnevno promišljali o postupcima koji će djecu potaknuti na konzumiranje
zdravih namjernica (zdrave namjernice su se donosile u vrtić te su se od njih pripremali
obroci, posjećivali su se nasadi zdrave hrane, posjećivale pekarnice i mlin)
Svakodnevno se komuniciralo s roditeljima čija djeca imaju problem u prehrani (alergije na
određenu vrstu hrane, vjerski razlozi..)
S nadogradnjom ovih pozitivnih iskustava koja su nam pokazala kako možemo još bolje
osmisliti kvalitetu življenja djece u vrtiću, nastavit ćemo i tijekom slijedeće pedagoške
godine.
Najčešći razlog izostanka iz vrtića bili su oboljenja djece i odlazak na zimske i proljetne
praznike.
Od bolesti i dalje su na prvom mjestu različite respiratorne infekcije. Od dječjih zaraznih
bolesti najčešće su se pojavljivale vodene kozice, te nekoliko kožnih alergija.
Nekoliko djece bilo je sa socio-emocionalnim poteškoćama, od kojih prednjače adaptacijske
poteškoće i djece s različitim govornim poteškoćama. Djeci s govornim poteškoćama kroz
individualni rad i rad u malim skupinama putem igre i različitih govornih aktivnosti, nastojalo
se pomoći i poboljšanju govorno – glasovne i jezične komunikacije. S ovom djecom planirane
su različite govorno – didaktičke igre: igre za uvježbavanje glasova, igre riječima, igre za
obogaćivanje rječnika i rečenica, igre ritma. Vrlo mali broj djece s govornim poteškoćama
uključen je u logo-terapiju.
Ove pedagoške godine u vrtić je dolazila logopedica iz SOS dječjeg sela Ladimirevci u sklopu
projekta Logaritam, gdje je dječji vrtić Maza bio partner u realizaciji tog projekta.
Svoj djeci, a posebice hiperaktivnoj i agresivnoj, nastojali smo pravilnom izmjenom ritma
dana, odnosno izmjenom aktivnosti različitog intenziteta i sadržaja, kvalitetno organizirati
vrijeme provedeno u vrtiću tako da svakodnevno ostavimo i dio vremena za boravak na zraku
ili u dvorani, kako bi djeca potrošila što više energije u igrama koje uključuju kretanje.
18.

Suradnja s roditeljima bila je jako dobra i u području brige za zdravlje djece.
Svakodnevni, individualni kontakti s roditeljima davali su odgojiteljima informacije o
zdravstvenom stanju svakog pojedinog djeteta. Surađivalo se s roditeljima oko zbrinjavanja
djeteta lošijeg zdravstvenog stanja ili ako je primijećeno odstupanje od postojećih vrijednosti
pri antropološkim mjerilima. Suradnja se odvijala i po pitanjima prehrane djece, navikama u
prehrani djece u kućnom okruženju.
Organizacija zdravstvenog prosvjećivanja roditelja odvijala se putem:
-

masovnih roditeljskih sastanaka
predavanja zdravstvenih radnika
organizacija susreta roditelj – pedijatar, stomatolog, školski liječnik
suradnja s roditeljima oko vođenja zdravstvene evidencije.

Radi prevencije provodila se kontinuirana edukacija u različitim područjima odgojno obrazovnog djelovanja :
 djeca su educirana o važnosti sigurnosti, pomoći i samopomoći kroz komunikacijske
aktivnosti, igru i posjete ustanovama koje se brinu o djeci (Dom zdravlja, Crveni križ,
ljekarne)
 odgojitelji su na početku pedagoške godine upoznati o važnosti primjene Protokola o
sigurnosti djece
 organizirane su posjete liječnika različitih struka (korekcije ravnih stopala, pravilno
držanje i pravilan hod, logopedska dijagnostika i sl.)
 organizirana je radionica za roditelje o zrelosti djeteta za školu (u dogovoru s osnovnom
školom)

Ostvarenja prevencije kroz edukaciju roditelja vidjeli smo kroz indikatore kao što su
kvalitetnija suradnja s obitelji, smanjenje bolesti i povrede djece prema evidenciji
medicinske sestre, postignuća djece u igrama motoričke spretnosti (postizanje izvrsnih
rezultata na dječjoj Olimpijadi).
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IV. ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD
Tijekom 2015./2016. predškolske godine vrtić je radio s kapacitetom od šest odgojnih skupina
u primarnom programu i četiri odgojne skupine u Predškoli u Valpovu i prigradskim
naseljima.
Radno vrijeme vrtića prilagođeno je potrebama roditelja, prijem djece organiziran je od šest
sati do sedamnaest sati i petnaest minuta, zbog roditelja koji rade izvan mjesta stanovanja pa
im je potrebno duže vrijeme dolaska po dijete u vrtić, a zbog zahtjeva nekoliko roditelja
jutarnje radno vrijeme vrtića bilo je od 5,45 sati do 17,15 sati.
Cijelo vrijeme svog boravka u vrtiću djeca su pod nadzorom stručnih odgojitelja.
Uz trud svih zaposlenika, rad u vrtiću odvijao se bez većih poteškoća na zadovoljstvo djece i
roditelja, što je omogućilo realizaciju godišnjeg programa rada u cjelini.
Primjenom programskih osnova u radu s predškolskom djecom, osiguravanjem dovoljnog
broja odgojitelja, njihovim permanentnim usavršavanjem, te što većom suradnjom s
roditeljima postigli smo uspješan završetak pedagoške godine.
Obveza odgojitelja koji rade na primarnim programima bila je stvaranje uvjeta za razvoj
svakog djeteta, uvažavajući i primjenjujući znanstvene spoznaje na području pedagogije,
psihologije i srodnih znanosti. Kroz odgojna područja razvijale su se radne navike kod djece,
a nadasve ekološki odgoj.
I ove se godine nastojalo raditi na oplemenjivanju, obogaćivanju i povezivanju prostora te
korištenju svih prostora vrtića za aktivnosti i igru djece. Tijekom godine skupine su se
međusobno povezivale, prostori garderoba pretvoreni su u centra aktivnosti, a mijenjani su u
skladu s interesima djece.
Odgojno-obrazovni rad provodi se na temelju globalnog programa rada iz kojeg se planiraju
tromjesečne, tjedne i dnevne pripreme.
Pri planiranju poštuje se princip integracije i korelacije sadržaja odgojnog rada.
Posebna pažnja posvećuje se primjerenosti sadržaja, izmjenama aktivnosti, individualnosti.
Sastavni dio dnevne pripreme je valorizacija na kraju dana iz koje je vidljiva osmišljenost i
praćenje, te realizacija odgojnih zadataka po uzrasnoj dobi djece.
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Samovrednovanje rada vrtića
Realizacija predviđenog:
- Provedena samouevaluaciju rada ustanove
- Kontinuirano praćen razvojni plan Ustanove

Razvojni plan ustanove:
Razvojni ciljevi

Metode i
aktivnosti za
ostvarivanje
ciljeva

Potrebni
resursi

Nastojali
smo
utvrditi
naše
želje i stavove o
misiji i viziji
našeg vrtića
Uključenost
roditelja
u
proces praćenja i
vrednovanja
rada odgojitelja i
vrtića

Anketni
upitnik
o
uvjerenjima o
kvaliteti vrtića

Iskorišteno je
stručno
znanje
odgojitelja

Primjena
intervjua,
roditeljskih
sastanaka
i
zajedničkih
aktivnosti
Primijeniti
anketni
upitnik
za
roditelje,
poticati
roditelje
na
prijedloge i
rasprave
te
javno
uključivanjeodnos
kritičkog
partnera
Raspoloživo
vrijeme,
laptop
prosinac
2016.

Raspoloživo
vrijeme,
stručno
znanje

listopad
2015.

Broj održanih
roditeljskih
sastanaka,
informativnih Ravnatelj-pedagog,
razgovora
odgojitelji

Raspoloživo
vrijeme,
upitnici, liste
s prijedlozima

studeni
2015.

Liste, popunjeni
upitnici

Planirane su
aktivnosti za
rad
na
poboljšanju
procesa
vrednovanja i
praćenja
stručne
rasprave
Realizacija
aktivnosti za
odgojitelje

Raspoloživo
vrijeme,
znanje
stručnog tima,
prezentiranje
port-folija za
odgojitelje i
praćenje rada

veljača 2016.

Liste-mišljenje
odgojitelja,
primjer
portfolija (ogledni)

Vrijeme
i
znanje
odgojitelja,
radni
materijali

veljača
i
travanj 2016.

Prioritetna
područja

Strategija
Ustanove

Misija i vizija
(djeca,odgojitelj
i,roditelji)

Analiza
dobivenih
rezultata anketa
za
roditelje,
odgojitelje,
usporedba
vrednovanje
i
praćenje
na
razini ustanove

Datum do
kojeg će se
cilj ostvariti
Mjerljivi
pokazatelji
ostvarivanja
ciljeva
listopad
2015.

Osobe
odgovorne za
provedbu
aktivnosti

Anketni
upitnik,bilješke s
održanih
sastanaka

Analiza
dobivenih
rezultata

Stručni
tim
ravnateljicapedagog,
odgojitelji
Broj realiziranih
aktivnosti, liste
sudionika,
prosječne
procjene
pojedinih
aktivnosti

,

Evaluacija
provedbenih
aktivnosti,
analiza
uspješnosti

Raspoloživo
vrijeme,
evaluacijske
liste

svibanj 2016.

Pozitivna
evaluacija,
aktivnosti od
strane
radnika

Prioritetno područje : Strategija ustanove
Tijekom procesa praćenja i vrednovanja uspješno smo krenuli u postavljeni plan, uz veliku
podršku roditelja raspravljalo se o viziji I misiji vrtića, odnosno strategiji rada tijekom
pedagoške godine.
Poteškoće na koje smo nailazili bile su:
 Nedostatak vremena (opterećenost roditelja). Zainteresiranost roditelja (smanjena je kod
tata)
 Različita polazišta u definiranju vizije i misije
 Nemogućnost realizacije predviđenih sastanaka
Uspješno smo riješili probleme na koje smo nailazili tijekom provedbe, konzultiranjem u timu i
pozivnom predstavnika roditelja kao pomoć pri prijenosu važnih informacija ostalih roditelja.
Tijekom provedbe nismo redefinirali postavljene ciljeve, no nismo ih uspjeli sve odraditi u
potpunosti zbog dodatnih obveza i zaduženja. Dok smo u području metoda i aktivnosti morali
pojedine stavke izostaviti kako bi se mogli više usmjeriti na postavljeni cilj. Možemo navesti i
male promjene oko postavljenih datuma koje smo izmijenili zbog važnih vrtićkih obveza.
Kod realizacije postavljenog cilja pomoglo bi nam više materijala koji su već u provedbi tako bi
jednostavnije prezentirali uključenima u proces što je ono što mi želimo postići.
Materijali bi nam omogućili usporedbe našeg stanja s ostalima i bili poticaj za daljnji napredak.
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Djeca s posebnim potrebama
U svim odgojnim skupinama odgojno-obrazovni rad temeljio se na Zakonu o predškolskom
odgoju i naobrazbi, na Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece i
prilagođen je razvojnim potrebama djece, te socijalnim, ekonomskim, kulturnim, vjerskim i
drugim potrebama obitelji djece polaznika našeg vrtića i sredine u kojoj živimo.
U okvirima redovitog programa provodi se integracija djece s teškoćama u razvoju i posebnim
potrebama u redovne odgojne skupine.
U radu s djecom s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama osobito je naglašena važnost
individualiziranog pristupa u odgojno-obrazovnom radu.
Ostvarene zadaće za djecu s posebnim potrebama:
-

integrirano dijete s teškoćama u razvoju u redovni program vrtića
program rada prilagođen djetetu i skupini u kojoj se dijete nalazi s posebnom
potrebom
uključivanje pedagoginje i po potrebi vanjskih suradnika u rad s djecom praćeno je
napredovanje djeteta s posebnim potrebama u smislu socijalizacije i
osamostaljivanja te praćenja tijeka sveukupnog razvoja, u suradnji s vanjskim
stručnjacima i institucijama koje su odgovorne za brigu o zdravstvenom i
socijalnom statusu pojedinog djeteta i njegove obitelji

ZADAĆA
1. Praćenje razvoja i
potreba djetetainicijalni
razgovor
s
roditeljima
pri
upisu u vrtić s
ciljem uočavanja
razvojnih
osobitosti
prilikom upisa
-svakodnevna zapažanja
odgajatelja u skupini
-praćenje djeteta tijekom
razdoblja prilagodbe
2.
Pravovremeno
prepoznavanje i
evidentiranje djece s
TUR i djece s posebnim
potrebama
3. Timsko planiranje
odgojnoobrazovnog rada

4. Oblikovanje
prostora

POSLOVI

NOSITELJI

-procjena tijeka integracije djeteta u Odgojitelji,
skupinu, socijalizacija, razvojni status i pedagog/ravnatelj,
napredovanje
vanjski suradnici
-praćenje efekta djetetove integracije na
odnose u skupini
-suradnja s roditeljima

-osigurani
optimalni
organizacijsko- Odgojitelji, pedagoginja
materijalni uvjeti
-zadaće
izabrane
na
principu
individualizacije
-poticaji u skladu s individualnim
potrebama djeteta
-formiranje centara prilagođeno interesima Odgojiteljica,
i potrebama djeteta s teškoćama
pedagoginja
-kontinuirano obogaćivanje prostora

5. Odgajatelji,
pedagog, vanjski
suradniciProvođe
nje djelomične
integracije
-educirani i
senzibilizirani odgajatelji
-izrađeni individualni
planovi i programi
-kontinuirano praćen
razvoj djeteta
-praćen učinak
integracije na dinamiku
skupine
-izvršena evaluacija
individualnog programa
-konkretizirana suradnja
s roditeljima
Odgajatelji, pedagoginja
6. Praćenje i
evaluacijarazmjena
informacija
prilikom upisa na
inicijalnom
razgovoru
-uvid u zdravstvenu
dokumentaciju
-uključenost roditelja u
neposrednom radu
-informiranje, edukacija,
savjetovanje
7. Suradnja s
roditeljima

-praćenje napretka kroz razvojna područja Odgojitelji, pedagog
-planiranje na osnovu uočenog napretka
djeteta

Rad s djetetom s poteškoćama u razvoju odvijao se na sljedeći način:
1. Individualni rad – konkretiziran program za dijete s teškoćama u suradnji s roditeljem
2. Rad u odgojnoj skupini redovnog programa – pratila se socijalizacija djeteta, odnos
druge djece prema djetetu s teškoćama, ponašanje u igri, mogućnosti djeteta.
Ostvaren je postavljeni cilj,a to je da je dijete naučilo započinjati i završavati socijale
interakcije, sklapati prijateljstva.
Dijete je samostalno u kulturno-higijenskim navikama, uredno konzumira hranu.
Samostalan je u odijevanju i obuvanju,a pomoć traži kod zakopčavanja i vezanja
vezica.
Koordinacija pokreta je bolja ali postoji strah u izvođenju motoričkih vježbi (hodanje
na uzvisini, skok u dalj)
Uspostavljena je aktivnija interakcija s vršnjacima, lakše komunicira s mlađom
djecom. Razvije je interes za nove spoznaje, brojke i slova. Govor je bolji ali
nedovoljno razvijen. Teško se govorno izražava ali ustrajan u pokušavanju. Rado
sudjeluje u glazbenim aktivnostima ali ne pjeva sam.
3. Sustavno praćenje – vođene bilješke o napretku djeteta
24.
4. Pomoć odgajateljima – stvarano je podupiruće, razvojno okruženje, sugestije
odgojiteljicama kako ostvariti odnos s djetetom s poteškoćama, kako ga uvesti u

interakciju i pomoći mu da se uključi i sudjeluje s ostalom djecom u aktivnostima i
igri.
5. Suradnja s roditeljima – najvažniji je dio programa u radu s djecom s teškoćama.
Savjetovanje je roditeljima bila pomoć u rješavanju svakodnevnih zadataka i
aktivnosti.
Ove pedagoške godine niti jedno dijete s poteškoćama nije pohađalo vrtić, ali je jedna
djevojčica upućena na dijagnostiku kod nadležnog pedijatra te će se prema nalazima
postupati s eventualno prilagodbom programa.
U tijeku pedagoške godine vodila se slijedeća pedagoška dokumentacija:
1. orijentacijski plan i program odgojno-obrazovnog rada
2. tjedni plan i program odgojno-obrazovnog rada
3. vođenje dnevnika rada
4. vrednovanje ostvarenog plana i programa
5. bilježnica za individualne i grupne roditeljske sastanke
6. tablice antropoloških mjera, artikulacija boja i oblika
7. imenici
8. prozivnici
9. osobnik djeteta za dijete koje ima posebnu potrebu
10. individualno permanentno usavršavanje.
11. radne mape (mentor, pripravnice)
Na razini vrtića vodila se slijedeća dokumentacija:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godišnji plan i program rada
Izvješće o radu za proteklu pedagošku godinu
Kurikulum dječjeg vrtića
Matična knjiga djece
zapisnici Odgojiteljskog vijeća
dokumentacija u okviru zdravstvene zaštite
zapisnici Upravnog vijeća.
Ljetopis

Tijekom pedagoške godine prema Izvješću o radu može se vidjeti da je Godišnji plan i
program skoro u potpunosti realiziran, a u pojedinim područjima rada ostvareno je i više od
planiranog.
U 2015./2016. pedagoškoj godini održano je devet (9) Odgojiteljskih vijeća za koje su uredno
vođeni zapisnici.
Također je održano devet (9) sjednica Upravnog vijeća.

25.
EVALUACIJA PROGRAMA NA RAZINI VRTIĆA

Za što bolju uspješnost u svom pedagoškom radu odgojitelji su dobro upoznali svako
pojedino dijete u skupini, svoje odgojne skupine u cjelini te kao dobri refleksivni praktičari
stvarali optimalne uvjete za razvoj djeteta.
Uspoređujući planove i programe odgojitelja može se uočiti sličnosti u programima za djecu
pojedine dobi. Ali načini rada, materijalno oblikovanje okruženja pokazuje da je praksa
svakog odgojitelja različita i predstavlja odraz njihova razumijevanja potreba i interesa djece
te njegovog osobnog stila rada.
Kvaliteta rada u vrtiću ovisi o organizaciji aktivnosti i okruženja u kojem djeca borave,
postupcima odgojitelja tijekom potaknutih aktivnosti od strane djece i odgojitelja, slobodnih
aktivnosti i spontanih aktivnosti.
Prema dokumentaciji može se vidjeti da odgojiteljice kombiniraju različite oblike rada po
čemu se može zaključiti da se potiču slobodne aktivnosti djece, njihova samoinicijativa,
samostalnost i autonomnost.
Također, odgojiteljice preferiraju verbalno poticanje djece i stvaranje konteksta poticajnog
okruženja. Vidljivo je da odgojitelji mijenjaju svoj stil rada u odnosu na prethodne godine te
sve više postaju promatrači koji usmjeravaju djecu koristeći njihove interese, poticaje te
poštuju njihov individualni ritam. Djeca uče čineći, istražujući te su njihovi interesi i potrebe
okosnica rada.
Organizacijom prostora u našem vrtiću možemo biti donekle zadovoljni.
Sobe dnevnog boravka nastojali smo prilagoditi i omogućiti djeci slobodno kretanje s
izmjenama centara aktivnosti prema dječjim poticajima.
U vrtiću nastojimo stvoriti okruženje koje stimulira djecu omogućujući interakciju djece s
materijalima ali i s drugom djecom i odraslima.
Ove pedagoške godine nešto manje je bilo prihvaćeno timsko planiranje na razini različitih
skupina što iziskuje veći trud slijedeće pedagoške godine kako bi se stvorila sredina koja će
djeci omogućavati kretanje, neovisnost, interakciju te mogućnost neograničenog kretanja
djece.
Prilagođenost potrebama djece iziskuje i fleksibilno planiranje rada. Pored tromjesečnog
planiranja, planiralo se tjednim i dnevnim planovima. Postoji fleksibilnost u tjednom
planiranju pa se planovi mogu mijenjati s obzirom na interes i potrebe djece.
Kroz planirane sadržaje nastojalo se ostvariti tjelesni rast i razvoj svakog djeteta poticati
stvaralaštvo, omogućiti uvjete i odnose koji potiču pozitivan emocionalni i moralni razvoj i
stvarati različite uvjete i materijale za spoznajni razvoj djeteta.
S obzirom na uzrast, djeca su vrlo samostalna u poticanju aktivnosti. Ali isto tako djeca traže i
prisutnost odgojitelja pri društvenim igrama, dramskim improvizacijama, istraživačkim
aktivnostima i likovnom izražavanju. Djeca također imaju veliku potrebu za maženjem i
kontaktom s odgojiteljem ali vrlo često traže pomoć kada nešto ne mogu sama učiniti.
Naročito se posvećivala pažnja komunikaciji između djeteta i odgojitelja bez obzira na
poticajno okruženje i materijale poticaje.
Odgojno-obrazovni rad bio je prilagođen potrebama roditelja i zadovoljavanju razvojnih
potreba djece u organizaciji, metodama i oblicima ostvarivanja programa, a u skladu s
mogućnostima i uvjetima predškolske ustanove.
Tijekom pedagoške 2015./2016. godine zadovoljeni su uvjeti za uspješnu organizaciju i
ostvarenje odgojno obrazovnog rada u cilju zadovoljavanja potreba i interesa roditelja i djece.
Planiranje odgojno-obrazovnog rada ostvarilo se primjereno svakoj odgojno-obrazovnoj
skupini od strane odgajatelja i uz suradnju stručne suradnice.
U planiranju se posebna pažnja posvećivala organizacijskim i materijalnim uvjetima za
ostvarenje razvojnih zadaća, interesima i potrebama iskazanim od strane djece i roditelja, te
zapažanjima i osvrtima kao polazištem za daljnje planiranje odgojno - obrazovnog rada.
26.
U svakodnevnoj pedagoškoj praksi promatrala su se i pratila djeca u cilju zadovoljavanja
njihovih interesa i potreba i osmišljavala se poticajna sredina. Kontinuirano se djelovalo na
individualnom pristupanju i inventivnosti odgajatelja za unapređenje pedagoške prakse, na

radu na projektima, na suradnji s roditeljima i suradnji s ostalim sudionicima odgojnoobrazovnog procesa.
Mikroorganizacija dnevnog života djece bila je iskazana dječjim i roditeljskim potrebama:
mogućnost izmjene izgleda i korištenje prostora, osmišljavanje vremena dnevnog odmora.
Tijekom pedagoške godine uspješno se nastavljala i obogaćivala odgojno - obrazovna praksa
koja je bila usmjerena na kompetencije djeteta i odgajatelja prema kojoj vrtić treba biti u
skladu s dječjom prirodom. Djeca su zadovoljavala svoje interese aktivnostima u interesnim
centrima, te su imali mogućnost slobodnog i fleksibilnog korištenja prostora i strukturiranja
materijala u njemu.
Djeca su najčešće boravila u centrima za čitanje i pisanje, likovnim centrima te
manipulativnim i istraživačkim centrima aktivnosti.
U tjelesnom i psihomotornom razvoju djece koristio se individualni pristup svakom djetetu i
zadovoljavale su se dječje individualne potrebe:
-

-

-

u adaptacijskom periodu nije bilo većih problema jer su se djeca individualno
prilagođavala aktivnostima, prema potrebi omogućavao se boravak roditelja u
skupini. Roditeljima se adaptacijski period olakšavao putem individualnih
razgovora i brošurom o važnim informacijama i postupcima za djetetovu
prilagodbu na vrtić.
U prehrani se primjenjivao jelovnik prilagođen djeci i dječjim potrebama, u
starijim skupinama djeca su imala samoposluživanje pri objedu.
Kod sve djece je uočeno napredovanje u kulturno-higijenskim navikama i razvoju
brige o sebi.
Uočena je zainteresiranost i aktivni pristup djece i roditelja ekološkim sadržajima i
razvoju ekološke svijesti. U vrtiću su obilježeni različiti ekološki datumi (Dan
planeta Zemlje, Dan voda, Jesenska svečanost, Dani kruha, Dan jabuka, svjetski
Dan zdravlja)
S ciljem jačanja i očuvanja dječjeg zdravlja djeca vrtića sudjelovala su na
Olimpijskom festivalu dječjih vrtića
Kod velikog broja djece uočeno je napredovanje u područjima razvoja grube i fine
motorike te koordinacije i preciznosti pokreta.
Na kraju pedagoške godine u suradnji sa stručnim timom osnovne škole za djecu,
školske obveznike, učinjena je procjena sposobnosti za polazak u školu gdje su
individualni pristup imala djeca s posebnim potrebama.
Na socio-emocionalni razvoj ličnosti poticajno je djelovala okolina i okruženje
samog vrtića, ponuda različitih aktivnosti, pristup odgajatelja i suradnja roditelja

-

-

Cjelokupno dječje okruženje sa opuštajućim ozračjem i mogućnosti druženja i
osamljivanja djeteta te uvažavanje dječje individualnosti djelovali su na razvoj
dječje sigurnosti, samopouzdanja i povjerenja.
Poticanje djece na iskazivanje radoznalosti, stupanje u interakciju s drugom
djecom i odgajateljima uz poštovanje različitosti
Uz svakodnevne aktivnosti dječji doživljaji obogaćivani su i obilježavanjem
dječjih rođendana, blagdana i svečanosti ili kao javna pojavljivanja djece u
obilježavanju dječjeg tjedna, posjet gradonačelniku, sudjelovanje na karnevalu,
sudjelovanjem na božićnoj akademiji, druženju s roditeljima i odgojnih skupina
međusobno.

27.
Na razvijanje spoznajnog razvoja djece posebno su poticajno djelovali:

aktivnosti djece pri rješavanju problemskih situacija, te aktivnosti tijekom
provođenja projekta
bogatstvo, funkcionalnost i fleksibilnost okruženja u suglasju s dječjim
mogućnostima izbora
manipulacija raznovrsnim sredstvima i materijalima
aktivnosti njegovanja narodnih običaja i kulturne baštine
ekološke aktivnosti

-

Uspješno se djelovalo na dječji govor, komunikaciju, izražavanje i stvaralaštvo:
komunikacija djece i odraslih i djece i djece uspješno se unapređivala uz
pronalaženje strategija za rješavanje sukoba, dogovaranja, suradnje i poštovanju
dječjih prava
uspješno se zadovoljavao dječji interes za pismenu komunikaciju.

-

-

Prilikom uvida u rad odgojiteljica koristili su se osnovni elementi:
1. kriteriji za ocjenjivanje:
ostvarivanje razvojnih zadaća
priprema (program, primjerenost dobi i mogućnostima)
prepoznavanje, uvažavanje i zadovoljavanje individualnih i grupnih potreba djece i
pravodobno reagiranje
procjena konteksta (prostor, interes djece)
kvalitetna interakcija i komunikacija
mogućnost izbora (dovoljno raznolikih poticaja)
poticanje kreativnosti
podržavanje samostalnosti
iskorištenost situacijskih poticaja

-

2. uloga odgajatelja
-

karakteristike suvremenog odgajatelja
poticana komunikacija među djecom
postavljenja otvorena pitanja
podržavanje samostalnosti
povjerenje u dječje sposobnosti
sigurnost djece i pregled nad svima
reagiranje na potrebe

3. kontekst
-

prostor (dostupnost materijala, raspored prostora)
materijali (količina, kakvoća, svrsishodnost)
sredstva (estetski dobra, sigurna za dijete, zanimljiva, izbjegavati gotove predloške)
vrijeme (dovoljno za završetak aktivnosti)
glazbena podloga

4. zadaće
-

osmišljene
konkretizirane
primjerene
odabrane po važnosti, a ne po brojnosti
integrirane, a ne podijeljene prema razvojnim područjima
utemeljene na sadržaju.
28.

EVALUACIJA PROGRAMA NA RAZINI SKUPINA
Vrednovanje ostvarenog plana i programa, za svaku pojedinu skupinu, izvršilo se nakon
svakog tromjesečja. Evaluacija je pokazala da je ostvareno sve što je planirano, s tim da su se
analizirali dječji interesi koji će biti polazište za planiranje i programiranje slijedeće
pedagoške godine.
JASLIČKA SKUPINA „KAPLJICE“
Na početku pedagoške godine u skupinu je upisano 12 djece, 4 dječaka i 8 djevojčice ,rođenih
2013. i 2014. godine.

Tablica 1. Brojčani prikaz upisane djece tijekom godine
Dječaci
Djevojčice
Ukupno:

IX.
4
8
11

X.
4
9
11

XI.
4
9
11

XII
4
9
13

I.
4
9
15

II.
4
11
14

III.
4
11
17

IV.
4
11
17

V.
6
11
17

VI.
13
4
17

XII
15,5

I.
12,5

II.
13

III.
13,5

IV.
15

V.
16,5

VI.
16,5

Tablica 2. Prosjek boravka djece u vrtiću
Prosjek

IX.
11

X.
12,5

XI.
12,5

U pedagoškoj godini 2015./2016. zabilježeni su izostanci zbog raznih zdravstvenih razloga.
Karakteristike skupine
Razdoblje adaptacije poslužilo je za upznavanje djece te za promatranje i bilježenje potreba,
interesa i mogućnosti svakog pojedinog djeteta. Na temelju dobivenih rezultata i u skladu s
razvojnim karakteristikama djece od 1 i 2 godine planirane su aktivnosti za cijelu skupinu.
Planiranim aktivnostima kroz individualni rad, rad u manjim skupinama ili na razini cijele
skupine, ostvarivale su se razvojne zadaće.
Kod strukturiranja centara i organizacije prostora, prvenstveno se vodilo računa o sigurnosti i
nesmetanom kretanju djece- dobra preglednost, stabilan namještaj, igračke i predmeti
dovoljno veliki i bez sitnih elemenata, mnoštvo mekih materijala.
Odabrani centri odgovarali su djeci jasličke dobi - centri kuhinje, vozila,lutaka, slikovnica,
centar za odmor te centar s didaktičkim igračkama.
Centri su povremeno mijenjani ili dopunjavani novim igračkama za potrebe planiranih
aktivnosti.
Organizacija rada bila je prilagođavana adaptacijskim radovima u vrtiću, često mijenjajući
prostor, a planirane aktivnosti provodile su se, osim u SDB i u dvorani, na terasi, parku.
S roditeljima je ostvarena uspješna suradnja s ciljem što kvalitetnijeg boravka djece u vrtiću.
Timski rad odgojitelja pridonio je pažljivom promišljanju i planiranju razvojnih zadaća.
Od mjeseca veljače u skupini boravi pripravnica na stručnom usavršavanju u periodu od
godinu dana.
Njezina prisutnost olakšala je provođenje planiranih aktivnosti kojima je redovito davala svoj
doprinos. Pripravnica se uspješno uklopila u rad skupine, a djeca su je dobro prihvatila.

29.
Tjelesni i psihomotorni razvoj

U području tjelesnog i psihomotornog razvoja bilo je potrebno raditi na savladavanju
prirodnih oblika kretanja budući da pojedina djeca još nisu prohodala pri upisu u vrtić. Većinu
djece bilo je potrebno hraniti ili im je trebala pomoć u dohranjivanju, ali se istovremeno radilo
na osamostaljivanju.
Djeca nisu imala razvijene higijenske navike niti su kontrolirala fiziološke potrebe te se u
suradnji s roditeljima radilo na učenju i odvikavanju istih. Svi polaznici su normalnog
tjelesnog rasta i konstitucije za svoju dob s optimalnim porastom težine i visine tijekom
godine. Na početku godine uočena je slabija koordinacija pokreta i lošija orijentacija u
prostoru kod većine djece.
Socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti
Kod socio-emocionalnog razvoja intenzivno se radilo na stvaranju pozitivne emocionalne
klime u skupini, kako b sei djeca osjećala sigurno i stekla povjerenja u odgojitelje.
Odvajanje od roditelja olakšavalo se zagrljajima, toplinom i prijelaznim objektom koja je
djetetu značila sigurnost. Socijalni odnosi među djecom bili su na niskoj razini, a interes za
drugu djecu i zajedničku igru nije postojao. Bilo je potrebno raditi na razvijanju empatije
starije djece prema mlađoj te na preusmjeravanju neprihvatljivog ponašanja u određenim
situacijama. Različitost godišta u skupini ukazivala je na potrebu pomaganja starije djece
mlađoj i brižan odnos prema njima. Česti koflikti oko igračaka potaknuli su nas na
osiguravanje dovoljno poticaja, materijala i različitih predmeta za igru. Djeca su se najčešće
igrala sama ili jedno pored drugog.
Važnost se pridavala i privikavanju djece na nove prostore u vrtiću, prijatelje i nepoznate
osobe, budući da su uvijek burno reagirala u novim uvjetima.
Djeca jasličke skupine sudjelovala su na predstavama i svečanostima na razini vrtića a koje su
bile primjerene djeci te dobi.

Spoznajni razvoj
Spoznajni razvoj zauzima bitno mjesto u planiranim aktivnostima.
Sva djeca pokazuju povećan interes igranja na tepihu ili strunjači i tako usvajanju nove
informacije i spoznaje. Veliki utjecaj na spoznajni svijet djece imaju promjene u neposrednoj
okolini koje potiču dječje učenje. Upoznavanje svoje okoline- manipuliranjem, trganjem,
okretanjem, bacanjem, udaranjem, prevrtanjem, sastavljanjem i rastavljanjem, najčešći su
način stjecanja novih spoznaja.
Djeca su navikla na dinamičan ritam, a planiranjem istraživačkih, kreativnih, glazbenih,
scenskih i govornih aktivnosti nastojalo se zadovoljiti dječja potreba za stjecanjem novina.
Kratke scenske improvizacije, pokretne igre, čitanje slikovnica u najvećoj mjeri privlače
pažnju djece, a samim time potaknuli učenje novih sadržaja.
Ponavljanjem aktivnosti, pjesama, brojalica i igara utjecali smo na razvoj pamćenja, a
bogatom ponudom didaktičkih igara utjecali na razvoj pamćenja, a bogatom ponudom
didaktičkih igara na rješavanje problema pomoću aktivnog procesa pokušaja i pogrešaka.
Starija djeca su pokazala veću sklonost za usvajanje novih sadržaja, a bogatstvo biljnog i
životinjskog svijeta koje nas okružuje omogućilo je doživljaj i istraživanja prirodnih pojava
svim osjetilima. Planirani sadržaji i aktivnosti koje su se provodile su vezane za obitelj,
blagdane, godišnja doba, prijateljstvo, prometna vozila, morski svijet, voće, scenska lutka.
Javljaju se počeci imitativnih igara te uživljavanje u različite uloge, koje djeca jako vole.
Prirodne pojave djeca su doživjela zahvaljujući izravnom i neposrednom promatranju
prirodnog svijeta tijekom šetnji, igara na terasi i livadi.

30.
Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje

Svakodnevnim čitanjem slikovnica, scenskim igrama imenovanja, u području govora,
postigao se napredak- djeca su počela komunicirati na razini razumijevanja, neka su djeca
obogatila svoj vokabular novim riječima. Čist izražajan govor prisutan je samo kod nekolicine
djece. Spontani razvoj komunikacijskih umijeća vidljiv je u različitim imitativnim igrama
koje imitiraju i organiziraju sama djeca
Aktivnosti izražavanja i stvaranja djeca jako vole i u njima rado sudjeluju u igru scenskim
lutkama koje su izrađene za potrebe planiranih aktivnosti. Svi pokazuju interes za pjevanje,
rado plešu uz glazbu, te obožavaju različite pokretne igre. Poboljšan je rad s likovnim
tehnikama (olovka, olovka u boji, pastele, tempera) na okomitoj i vodoravnoj podlozi
različitog formata.
Mlađa djeca više ne odbijaju prljave tehnike, a starija su puno vještija i urednija u rukovanju
likovnim priborom. Svoje stvaralaštvo djeca najradije pokazuju u igri modeliranja tijesta ili
plastelina. Dječaci su najčešće zainteresirani za igru konstruktivnim elementima, vozilima,
čitanje slikovnica, a djevojčice se slobodno izražavaju u centru kuhinje, i u raznim
imitativnim igrama ili igrama uloga. Većina i dalje pokazuje interes za scenski izraz
odgojitelja, ali i samostalnu igru scenskim lutkama.
Različite igre slaganja i umetanja koje zahtijeva ustrajnost i razmišljanja, sve više privlače
djecu. Budući da vole igrokaze, scenske igre i improvizacije, omogućeno je djeci da sudjeluju
na kraćim lutkarskim predstavama povodom različitih događanja u dvorani vrtića.

Realizirani roditeljski sastanci
Tijekom pedagoške godine održano je pet roditeljskih sastanka kojima se odazvala većina
roditelja.
Osim roditeljskih sastanka održani su i individualni razgovori koji su dogovarani s roditeljima
prema njihovim mogućnostima dolaska, svakodnevnih razmjena informacija pri dolasku i
odlasku, obavijesti u kutku za roditelje te sudjelovanje roditelja u ostvarivanju planiranih
aktivnosti.
Sadržaj individualnih i svakodnevnih razgovora bio je najčešće vezan uz adaptaciju i
ponašanje djeteta u skupini, socijalizaciju, zdravstvene i prehrambene navike pojedine djece
te aktualne informacije.
Informativne individualne razgovore vezane uz prvi polazak djeteta u jaslice održali smo s
roditeljima novoupisane djece tijekom godine, prije njihova dolaska u vrtić. Potreba za
informativnim razgovoru bila je češća u prvom i zadnjem tromjesečju, a inicijatori razgovora
bili su roditelji ili odgojitelji, ovisno u situaciji.
Suradnja se odvijala i putem sudjelovanja roditelja u aktivnostima u skupini. Roditelji
novoupisane djece boravili su određeno vrijeme u skupini, u sklopu uspješnije adaptacije
djece i upoznavanja dnevnog ritma skupine.
U centar za roditelje redovito je stavljen tjedni plan i program odgojno-obrazovnog rada,
zanimljive članke i teme za roditelje te obavijesti vezane za planirane aktivnosti i događanja u
skupini i vrtiću.
S roditeljima se surađivalo i u ostvarivanju planiranih aktivnosti. Redovito su nam donosili
slikovnice, potrebne materijale, potrebe, voće, pekli kolače. Na dar je skupina dobila puno
didaktičkih igračaka.
U jasličkoj skupini Kapljice, osim odgojiteljice, radi i medicinska sestra kao njegovateljica s
različitim spektrom aktivnosti prilagođenih djeci te dobi ali i potrebama djece drugih skupina.
Njene aktivnosti su također vezane i za sudjelovanje na roditeljskim sastancima, radu
odgojiteljskog vijeća, vođenju zdravstvene dokumentacije.
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Od neposrednih aktivnosti s djecom mogu se izdvojiti:











nabava sanitetskog i dezifekcijskog materijala
briga o prvoj pomoći
skrb o djeci nakon ozljeda
razvijanje higijenskih navika
održavanje osobne higijene djece
pripreme djece za spavanje, uspavljivanje
odijevanje djece
sudjelovanje u sastavljanju jelovnika
ostale aktivnosti vezane za djecu
Individualni razgovori medicinske sestre i roditelja ostvareno je u neposrednom
kontaktu s roditeljima kroz 28 razgovora.
Roditelji su prvenstveno tražili informacije vezane uz prehranu i higijenske navike,
napredovanja u samostalnosti u higijenskom filteru i kontaktima s drugom djecom.
Zbog čestih pobola, roditelje zanima kako se djeca oporavljaju, traže savjete za
poboljšanje zdravstvenog stanja djece.
Obično koriste vrijeme pri dolasku po dijete za kratke upite i razgovore.
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MLAĐA SKUPINA “BUBAMARE“
Na početku pedagoške godine u mlađu skupinu „Bubamare“ upisano je 20 djece, 13 dječaka i
7 djevojčica. Tijekom cijele pedagoške godine nije bilo ispisa, u svibnju se upisuje jedna
djevojčica te na kraju skupina broji 21 dijete.

Tablica 1. Prosjek boravka djece u vrtiću
Prosjek

IX.
17

X.
18

XI.
19

XII.
17

I.
16

II.
15

III.
17

IV.
18

V.
20

VI.
17

Početkom pedagoške godine, najveći broj izostanaka djece bio je zbog respiratornih bolesti te
prehlada praćenih povišenom tjelesnom temperaturom, upala uha, crijevnih tegoba.
Ove pedagoške godine samo je jedno dijete imalo vodene kozice.
.Na kratkom bolničkom liječenju bilo je dvoje djece..

Materijalni uvjeti rada
Tijekom pedagoške godine u skupini su nabavljene didaktičke igre, slagalice, puzzle,
tematske kockice. Roditelji su pomogli u nabavi nekoliko novih lopti što je izazvalo veliku
radost kod djece.
Veliko razumijevanje i suradnju roditelji su pokazali u prikupljanju svakodnevnih i potrošnih
materijala. Zahvaljujući roditeljima obogaćen je cvjetnjak novim cvijećem. Djeca su imala
priliku saditi i brinuti se o cvjetnjaku te svakodnevno promatrati i uočavati promjenu.

Vrednovanje ostvarenih razvojnih potreba djece
Tjelesni i psihomotorni razvoj
U tjelesnom i psihomotornom razvoju postignut je veliki i vidljiv napredak. Djeca su usvojila
pravilan odnos prema tjelesnim aktivnostima i svakodnevne aktivnosti s kretanjem rezultirale
su većom sigurnošću, spretnošću i ravnotežom u prirodnim oblicima kretanja. Većina djece
uspijeva hodati na prstima, po nacrtanoj crti, kratkotrajno stajati na jednoj nozi, penjati se po
stubama, skakati s obje noge te trčati skladnije uz promjenu smjera i zaustavljanje po zadatku.
Kad god je vrijeme dopuštalo s djecom se izlazilo na zrak i time jačali dječji organizam
.Djeca su uspješno ovladala nekim vještinama brige o sebi: higijeni ruku, samostalnosti u
toaletu, obuvanju, odijevanju ( osim jedne djevojčice koja za sve treba i traži pomoć). Pri
konzumiranju hrane djeca su samostalna a kod djevojčice T.V. postignut je velik napredak jer
na početku godine nije ništa jela sama. Većinu djece treba poticati na urednost pri jelu. Jedna
djevojčica po preporuci liječnika nije jele grah i jedna djevojčica nije jela ribu zbog alergije te
je u dogovoru s servirkom dogovorena njihova prehrana.
Projektnim aktivnostima djeca su usvojila osnove zdrave prehrane.
Antropometrijska mjerenja pokazala su adekvatan rast i razvoj ( samo jedno dijete nije dobilo
na težini).
33.

Spoznajni razvoj
Na spoznajni razvoj djece utjecalo se promatranjem pojava i događaja u neposrednoj blizini te
projektnim aktivnostima za koje su djeca pokazala veliki interes.
Uživala su u imitiranju te oponašanju jednostavnih radnji ( majstori, doktori, kuhari, frizeri..).
Dječji spoznajni razvoj nastojali smo obogatit mnoštvom prirodnih poticaja, neoblikovanim
materijalom, neobičnim aktivnostima, novim igrama i interesnim centrima. Dječja pažnja i
koncentracija bila je početkom godine jako kratka te je primjenom adekvatnih didaktičkih
materijala postignut veliki napredak.
Projektom „ Jedem zdravo, rastem zdravo“ djeca su proširila svoje spoznaje o zdravoj hrani.
Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje
U govoru i komunikaciji postignut je najveći napredak. Govor je kod sve djece bogatiji,
rečenice su smislenije i većinom gramatički pravilne.
Na razvoj govora utjecale su različite govorne aktivnosti koje su se provodile svakodnevno (
prepričavanje, priče uz slikovnice, stihovi, male scenske igre).
Troje djece ima poteškoće u artikulaciji a dvoje već ide na logopedske vježbe. Djevojčica
T.V. na početku pedagoške godine imala je logopedski nalaz: kašnjenje u komunikaciji i
jezično- govornom razvoju no suradnjom s roditeljima, redovitim logopedskim i motoričkim
vježbama ( radna terapija), postignut je velik napredak.
Glazbene aktivnosti bile su omiljene djeci. Obožavali su pjevati pjesmice, ples uz glazbu,
glazbeno scenske igre, izvođenje brojalica uz glazbene instrumente. Većina djece rado
sudjeluje u ponuđenim likovima ali i likovno kreativnim aktivnostima.
Osobito je velik interes bio za slikanje temperama i modeliranje plastelinom.
Tijekom godine, djeca su imala prilike koristiti različite materijale i način rada u likovnom
izražavanju i upoznala su materijale i način rada s pojedinim tehnikama. Mlađa djeca su još u
fazi šaranja, ali likovni radovi su vrlo uredni.
Svakodnevnom ponudom različitih materijala primjerenih djeci, poticana je dječja mašta i
kreativnost. Nekolicina dječaka pokazala je veliku maštovitost u konstruktivnim igrama i
igrama građenja.
Socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti
Socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti razvijao se jačanjem prijateljstva u skupini i
prihvaćanjem i druženjem djece drugih skupina.
Početkom pedagoške godine intenzivno se radilo na stvaranju pozitivnog vrtićkog ozračja i
razvoju sigurnosti.
Svakodnevnim razgovorima smanjile su se manifestacije nekih neželjenih oblika socijalnog
ponašanja kod nekolicine dječaka a ponekad i djevojčica ( ljutnja, ljubomora, agresivnost).
Simboličkim igrama djeca su njegova suradnički odnos a djeca su počela prepoznavati i
imenovati vlastite i tuđe osjećaje.
Djeca su redovito uključivana u zajednička događanja i zbivanja u vrtiću.
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Suradnja s roditeljima
Suradnja s roditeljima tijekom pedagoške godine bila je uspješna. Roditelji su svakodnevno
otvoreno komunicirali i prihvaćali sugestije.
Tijekom ove pedagoške godine održano je pet roditeljskih sastanaka kako je i planirano.
Posjećenost roditelja bila je dobra kao i zainteresiranost za suradnju.
Na pet organiziranih roditeljskih sastanaka koja su održana , odazvalo se u prosjeku 80%
roditelja.
Tijekom godine, a prema dogovoru na prvom roditeljskom sastanku, dogovoreno je
organiziranje individualnih razgovora, ponedjeljkom svaki tjedan od 15,30, osim dežurnog
tjedna. Roditelji su se uglavnom držali dogovorenog termina, uz raniju najavu odgojitelju.
Ponekad se zbog nemogućnosti dolaska roditelja u zakazano vrijeme, termin prilagođavao
mogućnostima roditelja.
Tijekom godine odazvala se većina roditelja ( više od polovice) na individualne razgovore.
Kada se pojavila potreba, roditelji su na razgovor dolazili na zahtjev odgojiteljica a suradnja
je bila uspješna.
Najčešće teme razgovora bile su vezane uz ponašanje i sudjelovanje u aktivnostima,
socijalizaciju, govorne poteškoće, te na kraju pedagoške godine o prijelazu djece u druge
skupine.
Važno je naglasiti spremnost roditelja za suradnju i pomoć u organizaciji i pripremi planiranih
sadržaja, pomoć u prikupljanju materijala kao i svakodnevno informiranje o ponašanju djeteta
u skupini. Većina roditelja aktivno je pratila planirane sadržaje i pomagala adekvatnim
sadržajima i materijalima od kuće.
Projekt: JEDEM ZDRAVO, RASTEM ZDRAVO!

CILJ PROJEKTA: razviti kod djece potrebu za konzumiranjem zdrave hrane
SVRHA PROJEKTA: naviknuti djecu na redovitu i zdravu prehranu
ZADAĆE PROJEKTA:
 navikavati djecu na zdravu hranu
 poticati samostalnost pri jelu primjereno dobi djeteta
 razvijati govornu komunikaciju, obogatiti rječnik
 razvijati koordinaciju i preciznost u rukovanju predmetima ( nošenje, grupiranje,
razvrstavanje)
 razvijati spremnost za zajedničku igru, aktivnosti, rad s manjom skupinom djece
 stvarati bolju sliku o sebi ( sposobnost i vještine, dječja uspješnost, pohvala kao
poticaj samostalnosti)
POTICAJ: veliki interes djece za igru u centru obitelji i kuhinje (igre plastičnim
voćem i povrćem), te česte izjave djece za vrijeme jela „ to je zdravo“
SUDIONICI PROJEKTA:
 djeca- aktivno uključena u planiranim aktivnostima, inicijatori pojedinih igara i
aktivnosti
 odgojitelji- proučavanje literature, nabavljanje adekvatnih slikovnica, slikovnih
materijala, materijala i sredstva za likovni i likovno- kreativne aktivnosti, rekvizita za
igre, organiziranje posjeta
 roditelji- pomagači u predviđenom programu i planiranim aktivnostima prikupljanja
materijala, donošenjem raznog voća, povrća, opremanjem centra liječnika, tržnice
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AKTIVNOSTI:

spoznajno- istraživačke
jabuke, zdrava hrana
plakati, povrće ( jedem zdravo,rastem zdravo, „sretni zubić, tužni zubić“)
južno voće, okusi ( kiselo, slatko, gorko)
prvo proljetno voće ( jagode, trešnje)
povrće iz bakine košarice ( prepoznavanje i kušanje)
govorne aktivnosti
slikovnice ( voće, „Gric i Grec“, „zdrava hrana“)
stihovi ( „Uredno dijete“, „Južno voće“)
glazbene aktivnosti
pjesme ( „Jabučice crvena“, „Ivica i Marica“, „Glava, ramena..“, „Išo medo na
tržnicu“, „Banana“)
4. likovne aktivnosti
crtanje ( jabuke i grožđe)
izbojavanje bojanki ( kruške, naranče, banane)
ljepljenje ( povrće koje volim)
0tisak ruke i docrtavanje ( jagode, mrkvice)
Slikanje lubenice
5. Likovno-kreativne aktivnosti
 Izrada jesenskih krunica
 Piramida zdrave hrane
 Modeliranje papirom ( južno voće, salata)
 Modeliranje plastelinom ( voće koje volim)
6. Radno-praktične aktivnosti
 Pravljenje kompota od jabuka, voćne salate, zdrave užine
7. Tjelesne aktivnosti
 Šetnje, trčanje stazicama parka, svakodnevne tjelovježbe, mali poligoni
8. simboličke igre
 na tržnici, kod liječnika, u trgovini
9. didaktičke igre
 čarobna vrećica ( voće, dijelovi tijela, memory, puzzle – zdravi doručak)
1.





2.


3.


SADRŽAJ PROJEKTA:
 projekt „Jedem zdravo, rastem zdravo“ trajao je cijelu pedagošku godinu
 djeca su upoznala različito voće i povrće i aktivno sudjelovala u pripremi zdravih
užina i napitaka
 tijekom projekta djeca su otkrivala okuse i mirise različite hrane što im se jako
svidjelo
 SDB smo opremili centrom liječnika, ( uz pomoć mama koje rade u bolnicama),
centrom trgovine ( donacije ), centrom tržnice, zdrave hrane, mnoštvom fotografije i
plakata)
 Veliko oduševljenje djece izazvao je posjet bake jednog dječaka koja je donijela punu
košaru raznog voća i povrća, pa su tako djeca imala priliku kušati, prepoznavati i
imenovati
 Radno- praktične aktivnosti uspjeli smo organizirati jer su djeca donosila razno voće i
povrće, te su tako djeca imala priliku kušati i neobična voća ( pomelo, avokado, )
 Djeca su stekla navike pranja ruku prije jela, samostalnog uzimanja pribora za jelo kao
i odlaganja pribora nakon jela
 Uz slikovnice i razgovore djeca su naučila kako zdrava hrana jača naše zube ali i cijelo
tijelo te smo osim zdrave prehrane poticali i svakodnevne tjelesne aktivnosti
 Sve aktivnosti praćene su fotografiranjem, likovnim i likovno kreativnim radovima
djece koje smo iskoristili za izradu našeg projektnog postera.
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SREDNJA SKUPINA „SOVICE“

Na početku pedagoške godine 2015./2016. u srednju skupinu „Sovice“ upisano je 26 djece, 16
djevojčica i 10 dječaka. Na kraju pedagoške godine skupina je brojala 27 djece.
Tablica 1. Prosjek boravka djece u vrtiću
IX.
X.
XI.
XII.
Prosjek
23
22
17
21

I.
17

II.
19

III.
20

IV.
23

V.
23

VI.
24

Najčešći izostanak djece bio je zbog bolesti. U jesen su to bile najčešće upale grla, uha,
bronhitis.
Vrednovanje ostvarenih razvojnih potreba djece
Tjelesni i psihomotorni razvoj
Kroz godinu se s djecom puno radilo na prirodnim oblicima kretanja, koordinaciji pokreta,
razvijanju ravnoteže i gipkosti, razvijanju sigurnosti, usavršavanju vještina hvatanja i bacanja
što je na kraju rezultiralo znatnim napretkom koji je uočen u koordinaciji i prirodnim oblicima
kretanja.
Djeca vole vježbanje, igre s pokretom, igre lovice, timske igre, igre na zraku.
Strah i nesigurnost pokazuje samo par djece.
Do kraja godine, djeca su se u potpunosti osamostalila u odijevanju, obuvanju, svlačenju
odjeće, iskretanju nogavica na hlačama. Djeca su stekla naviku svakodnevnog pranja zubi i
time uvelike razvila zdrave higijenske navike.
Sami peru četkice, čaše i spremaju na njihovo mjesto.
Djeca su potpuno samostalna u samoposluživanju. Uzimaju pribor za jelo, nose ga za stol,
samostalno jedu i spremaju čaše i zdjelice nakon objeda, gule banane, čiste voće i sl.
Svakodnevno sama brišu stolove prije doručka i za vrijeme aktivnosti, brinu se za prostor u
kojem borave.
Na početku , probleme s gutanjem imao je jedan dječak koji je hranu neprestano vraćao, kao i
jedna djevojčica koja je zadržavala hranu u ustima i trebalo ju je poticati na žvakanje i
gutanje.
Neka djeca ne vole svu hranu pa je izbjegavaju.
Do kraja godine sva su djeca svladala svoje poteškoće prilikom konzumiranja hrane.

Spoznajni razvoj
Neposredna okolina utjecala je na spoznajni razvoj djece. Djeca su svakodnevno u doticaju s
prirodom koja im nudi intenzivno istraživanje, manipulaciju prirodom i neoblikovanim
materijalom.
Djeca su razvila sposobnost uočavanja veza i odnosa među pojavama. Izrazito su pokazivala
zanimanje za novo i rado su istraživala te stjecala nove spoznaje. Postavljaju pitanja i traže
rješenja.
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Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje
U skupini se sva djeca rado glazbeno izražavaju, osobito vole pokretne igre s pjevanjem,
brojalice, pjesme vedrog karaktera kao i ples.
Glazbene stolice i glazbeni DJ igre su koje često traže samoinicijativno.
U likovnom istraživanju došlo je do znatnog razvoja u korištenju likovnog materijala i
pomagala. Djecu se navikavalo na pravilnu upotrebu ljepila, škarica, različitih tehnika.
Radilo se u manjim skupinama i to je rezultiralo urednošću i crtanju. Počeli su koristit veću
plohu papira. U likovnosti se posebno ističe par djece.
Kod većine djece vidljiv je napredak i u govornom razvoju. Ponekad se dogodi da neko dijete
zamjeni glasove ili nečisto govori.
Jedan dječak ide na govorne vježbe kod logopeda. Još se na poboljšanju govora treba raditi s
nekoliko djece, zbog neizgovaranja svih glasova ili šuškanja.
U ispitivanju geometrijskih likova djeca su usvojila i prepoznavanje i imenovanje.
Ove je godine uvedeno i prepoznavanje i imenovanje geometrijskih tijela, što su djeca također
usvojila prilikom ponavljanja kroz igru.
U ispitivanju osnovnih boja , djeca su uglavnom napredovala. Jedan dječak i dalje ima
poteškoća prilikom imenovanja zelene i plave boje.
U skupini , djeca pokazuju zanimanje za scensku lutku i kratke priče. Posebno vole
dramatizaciju, uživljavaju se s lutkom i uključuju se u razgovor. Pokazuju osnovne emocije,
pozorno slušaju priče praćene ilustracijama ili lutkama. Prate slikopriče i mogu kratko
prepričati događaj, komunikacije, traže pomoć, ali i rado pomažu vršnjacima i odraslima.
U manjim grupama vrlo dobro organiziraju igre. Grupiraju se s obzirom na spol i interes.
Uglavnom se djeca u igrama dogovaraju, traže prijatelja, reagiraju na ono što nije primjereno
upozoravajući jedni na druge.
Jedan dječak postao je vođa i inicijator igre među dječacima, prate ga i usvajaju njegove
prijedloge. Djevojčice se radu igraju s bebama u centru kuhinje te se vole jako preodijevati.
Socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti
Djeca su izrazito napredovala u međusobnim kontaktima, zajedničkim igrama dječaka i
djevojčica. Sva su djeca vrlo dobro prihvatila novu djecu u skupini, kao i goste, rado se druže
s djecom iz drugih skupina.
Vidljiv je razvoj u vještinama komunikacije, traže pomoć, ali i rado pomažu vršnjacima i
odraslima.
Jedan dječak pokazuje drugačije ponašanje od druge djece, često je zamišljen i promatra
stvari oko sebe, osobito sitne detalje. Jako teško kontrolira emocije i često se ljuti, postaje
grub prema vršnjacima, udara ih bez razloga i teško podnosi poraz u natjecateljskim igrama.
Djeca su usvojila osnove kulturnog ponašanja. Međutim, treba ih navikavati na pozdravljanje
prilikom dolaska ili ulaska osobe u sobu dnevnog boravka. I dalje treba nastojati raditi na
kulturnom ophođenju prilikom konflikta u „borbi“ za željenu igračku.
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Suradnja s roditeljima

Suradnja s roditeljima tijekom pedagoške godine bila je uspješna. Roditelji su svakodnevno
komunicirali i prihvaćali sugestije. Otežana komunikacija bila je jedino s samohranom
majkom koja je bila u tijeku rastave. Majka se odazvala na individualni razgovor, ali
značajnijeg napretka nije bilo.
Individualni razgovori s roditeljima održali su se prema potrebi od strane odgojitelja ili
roditelja. Vrijeme održavanja individualnih razgovora bilo je prilagođeno roditeljima, u
njihovom slobodnom vremenu.
Tijekom godine upisivala su se nova djeca koja su nekoliko tjedana prije dolaska u vrtić
dolazila na adaptaciju.
Oni su boravili u skupini sa svojim roditeljima. Roditelji su po sat vremena bili s djecom
promatrajući dnevnu rutinu. To se pokazalo jako dobrom praksom jer su se djeca adaptirala u
skupini i nisu imala znatnih teškoća sa samom prilagodbom.
Roditelji su nam ukazali veliko povjerenje i dobru suradnju, slušali su naše savjete i
novoupisana djeca brzo su se prilagodila svakodnevnom dnevnom ritmu i vršnjacima.
Jedan dječak malo se teže adaptirao što je pokazivao plačem i odbijanjem hrane. Do kraja
godine, dječak je prihvatio dnevnu rutinu vrtića i svoje prijatelje i odgojiteljice.
Ove godine održana su četiri roditeljska sastanka. Jedan od njih je bio izrada karnevalskih
kostima. Roditelji su pozvani i na masovni sastanak ( 2.11.2015.) na kojem je ravnateljica
vrtića upoznala nazočne s radovima na adaptaciji vrtića.
Vizualna, senzorna i motorička
PROJEKT: „ UKUSI, MIRISI I BOJE JESENI“
Projekt je započeo šetnjama, promatranjem i skupljanjem jesenskih plodova
CILJ: omogućiti djeci da svim osjetilima doživljavaju raskoš i ljepotu jeseni-uočavaju
uzročno posljedične promjene u prirodi
ZADACI:















Poticati kod djece znatiželju i istraživačko ponašanje
Poticati aktivnosti koja će djeci integrirati vizualna, senzorna i motorička područja
Poticati spremnost za zajedničke aktivnosti i igre
Razvoj maštovitosti i kreativnosti
TIJEK AKTIVNOSTI
Skupljanje raznih plodova jeseni
Igre plodovima „ Mali kestenjar“
Kestenjar u vrtiću
Scenske igre ( Izgubljeni kupus, Gladna vjeverica Gricka, Nestašna vrana i strašilo)
Matematičke igre( brojimo kestene, kukce, lisice, žireve, orahe, lješnjake, bundeve,
veliko- malo, debelo-tanko, teško- lako…)
Osjetilno- senzomotoričke aktivnosti ( promatranje, opipavanje, mirisne, kušanje, igre
brašnom i tijestom, hvatanje zrna kukuruza, runjenje
Likovne aktivnosti ( ljepljenje sjemenki, otisak kukuruzom, kestenom, tikvicama,
izrezivanje lišća, izbojavanje)
Manipulativne aktivnosti (memori, domino, slagaljke, ubacivanje kestena, punjenje
balona, izrezivanje voća, runjenje kukuruza..)
Tjelesne aktivnosti ( hodanje bosi po kukuruzu, kotrljanje, nošenje, bacanje, gađanje,
ubacivanje, preskakivanje,
39.
Igre uz pjevanje ( Medo Miško, Jabučice crvena, Jež, Berem, berem grožđe, Kruška,
jabuka , šljiva, Kolika je bundeva

STARIJA SKUPINA “Suncokreti”
Na početku pedagoške godine 2015./2016. u stariju skupinu „Suncokreti“ upisano je 25 djece,
12 djevojčica i 13 dječaka. Na kraju pedagoške godine skupina je brojala 25 djece.
Tablica 1. Prosjek boravka djece u vrtiću
IX.
X.
XI.
XII.
Prosjek
21
21
22
19

I.
19

II.
18

III.
19

IV.
23

V.
22

VI.
21

Djeca su rođena 2010. i 2011. godine. Dvije djevojčice i jedan dječak prvi puta su polaznici
vrtića, a jedan dječak je prešao iz mlađe skupine.
U jedanaestom mjesecu ispisuje se jedno dijete, a u dvanaestom upisuje jedno. Krajem petog
mjeseca ispisuje se još jedan dječak. Razlozi oba ispisa su promjene u obitelji ( preseljenje i
prinova). Veći dio godine u skupini je upisano 25 djece.
Djeca su se bez teškoća prilagodila na novu sobu dnevnog boravka i nove prijatelje. Također
je i prilagodba nove djece prošla bez teškoća. Zajedničke igre u prirodi, osjećaj slobode,
sigurnosti uz veliko povjerenje koje su nam dali roditelji doprinijeli su dobroj adaptaciji.
Boravak djece u vrtiću bio je promjenljiv tijekom godine. Najveći broj izostanaka zabilježen
je u zimskim mjesecima ( XII,I,II), kada su djeca najčešće izostala iz slijedećih razloga:
Gnojnih angina, viroza, upala uha, upale sinusa, gripe, ušiju, vodenih kozica, bolničkih
liječenja.
Vrednovanje ostvarenih razvojnih potreba djece
Tjelesni i psihomotorni razvoj
U tjelesnom i psihomotornom razvoju djeca su napredovala u prirodnim oblicima kretanja.
Bolja koordinacija pokreta, spretniji su, brži. Lakše svladavaju prepreke, žele se dokazati u
svojim vještinama, vole nove igre.
Djeca su samostalna u odijevanju. Obuvanje je malo teže zbog vezanja vezica što većina još
ne zna. Samostalno obavljaju fiziološke potrebe, pojedina djeca još nisu potpuno ovladala
toaletom.
Veliki je napredak u razvoju fine motorike i grafo-motorike. U mogućnosti su crtati okomite i
vodoravne linije na površinama različitog formata, crteži su prepoznatljivi, boje unutar linije.
Vještiji su u rezanju škaricama po ravnoj i zakrivljenoj liniji, lijepljenju papira, oblikovanju
plastelina, tijesta, slaganju, nizanju.
Nova djevojčica T.Š. je u početku odbijala jesti većinu hrane, ali se postepeno navikavala na
konzumiranje raznovrsne hrane i napitaka. Uz redovan, vrtićki jelovnik pravili smo voćne
sokove, kompote, čajeve, zelenu salatu što je utjecalo na zdravlje djece i pravilan razvoj
organizma.
Tijekom godine djeca su dobila na težini od 0,8 do 3,5 kg., a narasla su od 3 do 5 cm.

40.
Socio-emocionalni razvoj

Socio-emocionalni razvoj kod djece je individualan. U mogućnosti su organizirati igre,
sposobni su za suradnju, biraju omiljenog prijatelja. Prisutne su burne reakcije koje treba
usmjeriti prema prihvatljivom ponašanju. Kod pojedine djece treba poticati samopouzdanje i
pozitivnu sliku o sebi. Zadovoljavali smo dječje potrebe za pripadanjem, privrženošću,
ljubavi, stvarali ugodno i opušteno ozračje. Pojedina djeca su vrlo bučna, ne kontroliraju svoje
emocije te smo radili ne kontroli emocija i uspostavi emocionalne stabilnosti.
Jedan dječak više je usmjeren na sebe i svoje potrebe, teže prihvaća pravila ponašanja, ali
pokazuje želju za suradnjom i prihvačenošću od strane skupine.
Spoznajni razvoj
Spoznajni razvoj je intenzivan. Djeca su pokazala interes za sva odgojno-obrazovna područja.
Poticajno prirodno okruženje bilo je izvor novih spoznaja, mnogih pitanja i objašnjavanja o
uzročno- posljedičnim vježbama.
Djeca su upoznala bližu društvenu sredinu, godišnja doba, biljni i životinjski svijet u
neposrednoj okolini te pokazivali ekološku osviještenost za njega.
Usvajali su početne matematičke pojmove. Zadovoljavali su interes za brojeve i slova.
Prepoznaju boje, geometrijske oblike. Počinju shvaćati vremenske odnose, pojam prošlosti
ako je usko povezana sa sadašnjošću.
Pojedina djeca pokazuju interes i intelektualnu razigranost i sklonost eksperimentiranju. Vode
pametne razgovore s djecom i odraslima. Logički brzo zaključuju i stvaraju ideje o
mogućnostima rješenja. Pažnju i koncentraciju poticali smo didaktičkim igrama, edukativnim
slikovnicama i radno-praktičnim aktivnostima.
Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje
Djeca su se slobodno govorno izražavala i reproduciraju stihove, brojalice.
o svemu što doživljavaju i osjećaju. Rado slušaju literarna i scenska djela. Omiljene su im igre
scenskim lutkama gdje pokazuju sposobnost izričaja mašte i osjećaja.
Brzo pamte.
Poteškoće u izgovoru glasova ima šestoro djece . Govornim igrama, glasovnom analizom i
sintezom, poticali smo pravilnu artikulaciju glasova. Najčešći su nepravilnosti u izgovoru
glasova r, l, c, z, s, č ,ž, š. Djeca s govornim poteškoćama su bila na logopedskoj dijagnostici
kod logopedinje koja dolazi u vrtić iz Dječjeg sela Ladimirevci. Troje djece je uključeno u
logopedsku terapiju jedanput tjedno po 45 min.
Djeca rado i lijepo pjevaju. Prepoznaju melodiju, tekst, održavaju pravilan ritam i tempo.
Usklađuju pokret i glazbu u igrama s pjevanjem, spontanom pjevanju i prema modelu.
Glazbeno stvaralaštvo poticano je izvođenjem glazbenih sadržaja u „ dječjem orkestru“
različitim glazbenim instrumentima.
Zadovoljavali smo dječju potrebu za oblikovanjem u prostoru ( modeliranje, građenje,
konstruiranje) i oblikovanje, uređenje prostora, ukrašavanje. Poticali smo likovno izražavanje
i kreativne sposobnosti koristeći razne prirodne i neoblikovane materijale i tehnike rada.
Sposobnost zamišljanja i likovnog prikazivanja osjetilnog i emotivnog, svoje mašte, imala
nekoliko djece.
Cjelokupni dječji razvoj i napredak očituje se u dječjoj igri. Javlja se suradnička igra sa
sadržajem, dugotrajnija je, s podjelom uloga .U njoj djeca pokazuju svoje intelektualne,
govorne i stvaralačke sposobnosti. Najviše dolazi do izražaja dječja osobnost i
socioemocionalna zrelost.
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Suradnja s roditeljima.

Ostvarivana je putem individualnih razgovora, kratkih individualnih informativnih razgovora
i roditeljskih sastanaka.
U ovoj pedagoškoj godini obavljeno je 20 individualnih razgovora koji su bili precizno
inicirani od strane odgojitelja. Roditelji najčešće koriste prisutnost odgojitelja pri dolasku po
dijete i informiraju se o njegovim potrebama i boravku u vrtiću. Svoje nedolaske na
roditeljske sastanke ili otkazivanje individualnih razgovora opravdavaju zauzetošću i
nedostatkom vremena.
PROJEKT „OPANČAR“
Ove pedagoške godine realiziran je projekt „Opančar“. Poticaj za projekt je bilo veliko
zanimanje djece za kukce koje pronalaze u svojoj neposrednoj okolini. Opančar se izdvajao
crvenom bojom i šarama i bio je djeci najzanimljiviji i izgledom i količinom koja boravi u
staništima oko vrtića.
Na projektu smo imali pomoć vanjskog suradnika, biologa Zdravka Pavlovića, koji nam je
pomogao davanjem smjernica u radu, stručnom literaturom i video zapisima. Pomoć i podrška
stigla je i od strane roditelja, koji su svojim angažmanom u prikupljanju potrebnog materijala
za aktivnost pridonijeli njenoj realizaciji.
Projekt je proveden u vremenu od rujna 2015. do svibnja 2016. g.
Kraći programi
Djeca starije skupine Suncokreti bila su polaznici i dva kraća programa, engleskog i vjerskog.
Kraći program engleskog jezika provodio se dva puta tjedno, voditeljica programa je bila
prof. engleskog jezika Ingrid Vučički, a polazilo ga je osamnaestoro djece.
Vjerski program provodio je vjeroučitelj Marko Kapular, jednom tjedno i polazilo ga je
dvadeset i petoro djece.
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MJEŠOVITA SKUPINA “PJEGICE ”

Na početku pedagoške godine u mješovitu skupinu „Pjegice“ upisano je 26 djece, osmero
djece je novoupisano.
U supini Pjegice postoje četiri godišta- 2008.,2009., 2010., 2011.god., a prevladava 2009.god.
U skupini je 21 predškolac i 5-ero djece koja nisu školski obveznici.
U prvom tromjesječju, početkom studenog iz vrtića se ispisuje jedan dječak, a početkom
prosinca i djevojčica.
Tijekom godine bilo je različitih oboljenja- virusnih infekcija crijeva, virozama, bronhitisom,
gnojnim anginama i ušima kod djevojčica.
Problemi sa zubima uočeno je kod troje djece.
Na dječaka V.P. morala se obratiti posebna pozornost pri svakom izlasku van zbog alergije na
ubod pčele tako da se i injekcija nosila u šetnju uz suglasnost roditelja.
Jedan dječak često je oboljevao zbog problema s astmom, dvojica dječaka nose naočale, a
troje djece odlaze logopedu zbog govornih teškoća.
Tablica 1. Prosjek boravka djece u vrtiću
IX.
X.
XI.
XII.
Prosjek
23
22
21
17

I.
18

II.
21

III.
18

IV.
20

V.
21

VI.
19,5

Vrednovanje ostvarenih razvojnih potreba djece
Promatranje djece, uvažavanje njihovih potreba i interesa, suradnja s timskom kolegicom,
odgojiteljicama, roditeljima i stručnim timom, pridonijeli su pozitivnim rezultatima u svim
razvojnim područjima.
Tjelesni i psihomotorni razvoj
Tjelesni i psihomotorni razvoj odgovara uzrastu djece. U prosjeku su djeca narasla 2-3 cm. Te
dobila na težini oko 3 kg. Sva djeca su samostalna pri odijevanju i razodijevanju, obuvanju i
izuvanju te spremanju odjeće i igračaka.
Higijenske navike su usvojene kao i samostalnost kod zatvaranja slavine te obavljanja
fizioloških potreba. Nekoliko djece odbija konzumirati velik broj namirnica.
Samoposluživanje djece je uspješno kao i uvedena dežurstva kojima se htjelo utjecati na
razvoj radnih navika.
Orijentacija u prostoru i koordinacija pokreta u skladu je sa razvojnom dobi, osim kod troje
djece, kojima je motorika slabija i oni izbjegavaju tjelesne aktivnosti kao i u pokretima i
natjecateljskim igrama gdje pokazuju strah.
Grafomotoričkim vježbama, radu s radnim listovima i crtankama, rezanjem, modeliranjem i
manipulativnim aktivnostima došlo je do napretka u razvoju fine motorike i senzo-motorike.
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Socio-emocionalni razvoj

U području socio-emocionalnog razvoja primjećuje se napredak te je očito koliko djeca vole
pohađati vrtić. Ozračje u skupini je vedro i pozitivno. Djeca pokazuju sigurnost, povjerenje i
bez susprezanja pristupaju odgojiteljima i ostalim prijateljima. Djeca sa razvijenim
komunikacijskim vještinama lakše započinju igru, pronalaze prijatelje i izbore se za sebe.
Ista ta djeca ponekad preuzimaju ulogu „vođe“ i organiziraju igru, što loše djeluje na
povučeniju djecu. Troje djece je i dalje agresivno prema prijateljima bez posebnog povoda, ne
razumiju posljedice i ne osjećaju odgovornost te je potrebno raditi i na razvoju empatije.
Izražavanje emocija, njihova regulacija te sposobnost odlaganja trenutnog zadovoljenja želja
su na malo postignut napredak, osim kod dvoje djece gdje napredak nije vidljiv. Svakodnevno
se radilo na samokontroli, strpljivosti čekanja na red. Uvođenjem „veselog petka“ nastojalo se
potaknuti donošenje igračaka od kuće, čuvanje i dijeljenje s prijateljima.
Spoznajni razvoj
Interes za spoznajne aktivnosti se povećao, naročito ako djeca mogu učiti o predmetima i
pojavama, životinjama i drugim zanimljivostima, samostalno i aktivno istražujući.
Napredak je postignut u kognitivnim procesima kao što su uočavanje, pretpostavljanje i
zaključivanje. Nekoliko djece najmanje je zainteresirano za aktivnosti i pažnja im je
kratkotrajna, za razliku od ostale djece koja se mogu koncentrirati na sadržaje duže nego prije.
Memoriranjem i reprodukcijom naučenih sadržaja ističe se nekoliko djece. Bogatstvo
prirodnih resursa našeg parka, bilo je izvrstan poticaj za učenje o svijetu oko nas te uočavanje
odnosa između predmeta i pojava. Redovito čitanje kraćih i dužih proznih tekstova, rezultiralo
je uspješnijim pamćenjem sadržaja, događaja i aktivnosti te samostalnom reprodukcijom istih.
Sva su djeca vrlo radoznala, što se odražava u postavljanju pitanja i traženju odgovora .
Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje
Planiranim aktivnostima nastojalo se utjecati i na govorni razvoj. Kod pojedine djece
primjećuju se teškoće u izgovoru glasova koje dovode do nerazumijevanja govora. Dvoje
djece idu na govorne vježbe, dok je govor ostale djece u granicama normalnog razvoja.
Govorne igre, prepričavanje sadržaja, samostalno reproduciranje stihova i pjesama, brojalice i
scenske igre na hrvatskom i engleskom jeziku, pozitivno su utjecali na dječji govor.
Slušanjem klasične glazbe i pjevanjem uz pratnju sintisajzera, usavršavali smo sposobnost
doživljavanja i izražavanja glazbe kao i slušanjem instrumentalnih skladbi i sviranjem na
raznim dječjim glazbenim instrumentima.
Djevojčice pokazuju sklonost i za ples i za pjesmu i brzo pamte tekstove i melodije pjesama te
su uz snimku hitova dječjih plesova uvježbavali koreografiju i pjesme za razne nastupe.
Interes za likovne aktivnosti i dalje se povećava, a ponudom različitih likovnih sredstava i
materijala nastojalo se zadovoljiti dječja potreba za likovnim izražavanjem i stvaralaštvom.
Specifičan likovni izričaj uočili smo kod četvero djece koja su izuzetno ističu u likovnom
stvaralaštvu. Djeca su pokazala velik interes za glumu i scenski izraz, ali ne preko lutaka nego
samostalno glumeći i preodijevajući se. Nastojalo se djecu poticati u tom smjeru,
organizirajući dramske igre i dobro se u njima snalaze.
Slikovnim karticama, lutkama, slikovnicama u engleskom centru nastojalo se motivirati djecu
za upoznavanje engleskih sadržaja i djeca se ističu u pamćenju engleskih riječi, izraza,
brojalica.
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Suradnja s roditeljima

Tijekom pedagoške 2015./2016. godine posjećenost roditelja roditeljskim sastancima bila je
dobra kao i zainteresiranost za suradnju. Na pet organiziranih roditeljskih sastanaka koji su
održani u pedagoškoj 2015./20156 godini odazvalo se u prosjeku 80% roditelja.
Ove pedagoške godine roditelji su aktivno sudjelovali u raspravama te dijelili svoja
razmišljanja. Radnim roditeljskim sastancima roditelji su rado pristupali, pokazivali svoju
kreativnost i maštovitost u radu. Pozitivno su komentirali organizirane roditeljske sastanke,
posebno su pohvalili predavanja predavača – gostiju od kojih su mogli dobiti odgovore na sva
pitanja i nejasnoće vezane za temu predavanja.
Roditeljski sastanci uspješno su održani i provedeni što potvrđuju roditelji pozitivnim
komentarima i zadovoljstvom dobivenim informacijama u razgovorima poslije provedenih
sastanak.
Prema dogovoru na prvom roditeljskom sastanku odražavanje individualnih razgovora za
roditelje dogovoreno je svakog ponedjeljka od 15,30 do 16,30 sati, osim u dežurnom tjednu.
Roditelji su poštivali dogovoreni dani vrijeme individualnih razgovora uz raniju najavu
odgojitelju. Izlazilo se u susret zaposlenim roditeljima te su se dogovarali termini razgovora
kada je to njima odgovaralo.
Tijekom godine roditelji su se odazivali i na individualni razgovor. Kada se pojavila potreba,
roditelji su na razgovor dolazili i na zahtjev odgojiteljica,a suradnja je bila vrlo uspješna.
Najčešće teme razgovora bile su vezane uz prilagodbu novoupisane djece, ponašanju djece u
skupini, prijateljskim odnosima, socijalizaciji te grafomotoričkim vježbama, koncentraciji i
pažnji u planiranim aktivnostima. Individualni razgovori koji su inicirani od strane
odgojitelja bili su uspješno razriješeni uz obostrano razumijevanje i zajednički dogovor u
postavljanju granica i pravila zbog kojih su roditelji i bili pozvani.
Važno je naglasiti spremnost roditelja za suradnju i pomoć odgojitelju u organizaciji i
pripremi većih planiranih sadržaja kao što su javni nastupi, posjeti, pomoć u prikupljanju
materijala kao i svakodnevno informiranje o ponašanju djeteta u skupini te spremnost u
prezentiranju svog rada djeci.
PROJEKT „IGRE IZ DAVNINA- TRADICIJA I OBIČAJI“
Tijekom pedagoške godine realiziran je projekt „Igre iz davnina- tradicija i običaji“ gdje su
glavni pokretači djeca koja svojim aktivnim sudjelovanjem u planiranju aktivnosti iniciraju i
prikupljanje materijala. Odgojitelji osluškuju dječje interese i želje te tako sudjeluju u dječjim
aktivnostima kao promatrači i pomagači ako to djeca zahtijevaju. Provedene aktivnosti u
sklopu realizacije ovog projekta pridonijele su dječjem napretku na svim razvojnim
područjima. Kroz aktivnosti djece poticao se i razvijala svijest o svijetu oko sebe kroz igre i
tradiciju. Novostečena znanja djeca su prenosila na svoje roditelje, braću i sestre koji su
pozitivno reagirali, poticali djecu i podupirali ih. Plan i program aktivnosti, postignute
rezultate, likovne radove, fotografije i snimke predstava prezentirali smo roditeljima,
odgojiteljima i stručnim suradnicima na izložbenom panou vrtića, na jesenskoj svečanosti, u
Gradskoj knjižnici i čitaonici u Valpovu, u Kulturnom centru Matije Petra Katančića u
Valpovu na božićnoj priredbi, posjetima i nastupom u dvorcu povodom Međunarodnog dana
muzeja. Individualne i zajedničke radove skupine svakodnevno smo izlagali u izložbenom
prostoru vrtića.
Svaki dogovor i planirane aktivnosti o temi projekta vođeni su dječjim interesima i željama.
Na roditeljskim sastancima roditelji su upoznati s projektom koji je provođen u skupini,
dogovorili za suradnju za provedbu projekta tijekom pedagoške godine.
Dječje želje su nas vodile ka formiranju cilja, planiranju i osmišljavanju aktivnosti pa smo
opažanjem dječjih interesa, komuniciranja među vršnjacima, prikupljanje materijala za
planirane aktivnosti i prikupljanjem bilješki nastojali voditi ovaj projekt prema završnoj fazi,
razvrstavanjem prikupljenih materijala i vrednovanje postignutog cilja kroz evaluaciju. U
izradi zajedničkog plakata djeca su aktivno sudjelovala u prezentaciji roditeljima i
suradnicima u vrtiću.
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Kroz samo vrednovanje uvidjeli smo koliko su se djeca uživjela u tradicijski svijet naših
starih i postigli smo da djeca uistinu upoznaju i zavole našu tradiciju i običaje.

Naše zadovoljstvo je to veće što su djeca prenijela da roditelji posvećuju više vremena
igrajući se s njima igara na otvorenom iz svog djetinjstva i igara njihovih baka i djedova i da
je ostvarena dječja potreba za ljubavlju, pažnjom, sigurnošću i prihvaćanjem.
Ovim projektom željelo se djeci omogućiti da postanu odgovorni i aktivni članovi društvene
zajednice svojim nastupima, prezentiranjem i aktivnim sudjelovanjem u izgradnji ličnosti
svakog djeteta. Kroz naš projekt djeca su spoznala prave vrijednosti, stvorila vlastite stavove i
znanja, ali i vještine i sposobnosti ponašanja u svakodnevnim vrtićkim situacijama. Kroz
društvene aktivnosti razvijala su socijalne i komunikacijske vještine važne za ophođenje s
vršnjacima i nenasilno rješavanje sukoba. U suradničkim aktivnostima i svakodnevnim
aktivnim sudjelovanjem na ovom projektu djeca su učila o pravima i odgovornostima te kako
zaštititi sebe i svoje prijatelje i kako razviti međusobno poštovanje. Kroz ovaj projekt
pokušalo se usmjeriti djecu na važnost održivog razvoja iz prošlosti i čuvanje tradicijskih
vrijednosti i običaja za daljnje generacije.
Svoj doprinos aktivnim sudjelovanjem i organizacijom svečanosti povodom jeseni, Božića i
Uskrsa, obilježavanjem važnih datuma nastojali smo popratiti sve događaje na razini vrtića
kao i nastupima u društvenoj i kulturnoj zajednici našeg grada Valpova.
Podaci o kraćim programima
Vjerski odgoj
Program vjerskog odgoja započeo je u listopadu 2015. godine pod vodstvom vjeroučitelja
Marka Kapulara. Odvijao se u obliku kraćeg programa u trajanju od pola sata (30 min.)
jednom tjedno. Vjerski odgoj pohađaju sva djeca odgojne skupine „ Pjegice“
Zbornko pjevanje zbora „Vrapčići“ DND-a
Dječji zbor vodio je profesor glazbene kulture Želimir Sušić, te je u njemu bilo uključeno
šestero djece.
Sva djeca su kontinuirani pohađala program tijekom prvih mjeseci.
RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA
S integriranim ranim učenjem engleskog jezika započeli smo u rujnu 2013. godine (najmlađa
djeca su tada bila 3 godine) kada je verificiran od strane Ministarstva prosvjete, kulture i
športa.
Znanstvene spoznaje pokazuju da je dob od 3-4 godine optimalna za početak usvajanja
stranog jezika, jer djeca brže i lakše usvajaju njegov pravilan izgovor, intonaciju i artikulaciju,
a samim time razvijaju osjećaj sigurnosti i samopouzdanja, te spontanost u izražavanju.
Ciljevi programa su:








obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada s engleskim jezikom uz poštivanje zakonitosti
metodike učenja stranog jezika
utjecanje na cjelovit razvoj djeteta
razvijanje i podržavanje interesa za usvajanje engleskog jezika
razvijanje osjetljivosti za drugi fonološki sustav
razvijanje i postupno izražavanje na engleskom jeziku u okviru izraženih potreba
prilagođeno dobi djeteta
poticanje želje djeteta za daljnjim učenjem engleskog jezika u osnovnom obrazovanju
upoznavanje različitih običaja i kultura pojedinih zemalja engleskog govornog
područja.
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Iz ciljeva proizlaze i specifične zadaće, a to su:






obogaćivanje djetetovih iskustava i spoznaja
poticanje djece da spontano reagiraju na engleskom jeziku u svakodnevnim životnim
situacijama (tzv. „situacijsko učenje“)
usvajanje i proširivanje jezičnog vokabulara kroz tematske sadržaje prilagođeno dobi,
interesima i potrebama djece
poticanje interesa za upoznavanje anglosaksonske culture

Način rada:
1. Postepeno uvođenje engleskog jezika
2. Aktivnosti su na oba jezika jer hrvatski jezik je ipak primaran
3. Jezične strukture se usvajaju kroz svakodnevne situacije, dnevni ritam skupine,
pjesme, priče i ostale sadržaje
Uvažavajući igru kao osnovnu potrebu djeteta razvija se i njegova cjelokupna osobnost
(psihički, tjelesni i spoznajni razvoj, te govor, izražavanje i komunikacija) i njegovi aktualni
interesi.
Pomoću pjesama, recitacija, priča i raznih aktivnosti potiče se djecu na imenovanje predmeta,
situacija i doživljaja na engleskom jeziku, te na uporabu vokabulara kroz svakodnevne
životne situacije.
Program se aktivno mijenja s obzirom na dob i interes djece unutar skupine. Na taj način djeci
se omogućuje razvoj socijalne kompetencije, kreativnosti, samostalnosti i vokabulara.
Program poštuje osobitost djeteta kao proaktivnog bića s potrebom doživljajnog i socijalnog
učenja.
Neke od tema koje smo obradili i proširili su:
-INTRODUCTION, GREETINGS, FEELINGS AND MOVEMENTS, MY FAMILY,
MERRY CHRISTMAS, NUMBERS, COLOURS, MY BODY, HAPPY EASTER,
ANIMALS, LET'S PLAY, TOYS, REVISION...
PLAN I PROGRAM RADA ZA RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA 2015./2016.
THEMES:
1. INTRODUCTION
My name is...
Rules of nice behaviour
Say your name – a game
2. GREETINGS AND FEELINGS
Hello, goodbye – a song
Facial expressions – I'm happy/sad/sleepy/angry...
The time of the day – good morning, good night
Good morning – a song
Say hello to your friend – a game
3. RULES, ORDERS AND MOVEMENTS
''Knock, knock'' – a role play
Exercises – Stand up!, Sit down!, Hop!, Stop!, Turn around!
Inty – minty – a chant
Teddy bear and Sally – a role play
Gues who called you – a game
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4. MERRY CHRISTMAS
Merry Christmas – a card

We wish you a Merry Christmas – a song
Do something nice (magic bag) – a game
5. NUMBERS
How many? – a didactic game
Inty – minty – a chant
1,2,3 hop with me – a song
1,2,3 stop – a game
How old are you? – I'm 4/5.
6. COLOURS
Flashcards – red, blue, yellow, green, orange
Colours – a chant
Red and blue – a song
Rainbow – a drawing
Crocodile, crocodile may I cross the river? – a game
7. MY FAMILY
My family – a drawing
Mum and dad – a role play
My family – a chant
Happy heart for you – a game
My home – I live in...This is my mum...
8. FARM ANIMALS AND WILD ANIMALS
Voices of the farm/wild animals – Who is it?
Old McDonald – a song
Hold up – a game
Guess the animal – an imitation game
Animal bus – a song
9. HAPPY EASTER
Easter Bunny and Easter Eggs
Happy Easter – a song
Easter egg – colouring
10 . MY BODY
The body – a chant
Touch, touch – a game
1,2,3 touch your head – a song
Exercises – My body
Up and down – a game
11. TOYS
Toys – a chant
Become, become... – a game
The Bus – a song
Cath the ball – a game
Teddy bear, teddy bear – a rhyme
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12. MY FRIEND
Who is your friend? - ...is my friend.

Up and down with my friends – a game
Up and down – a song
Guess who called you! – a game
Happy Birthday! – a song
13. FLOWERS AND COLOURS
All around the buttercup – a song
Colours – a chant
Smell the flower – a game
My favourite colour is...
Ring a ring o'roses – a song
14. IN THE LAND OF FAIRY TALES
Favorite fairy tale-Cinderella, Snow White, Beauty and the Beast, Peter Pan…- a drawing and
colouring
Humpty Dumpty- a song
Baa Baa Black Sheep- a rhyme
Twinkle Twinkle Little Star – a song
15. REVISION
Hold up!...Whats missing? – games
Point to the colour, number, toy, animal, member of the family...
Songs, rhymes, chants and drawings
Odgojiteljice: M. Petrović, J. Vinković
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PREDŠKOLSKA SKUPINA “JAGODICE ”
Na početku pedagoške godine u predškolsku skupinu Jagodice upisano je 28 djece, 14 dječaka
i 14 djevojčica.
U skupini Jagodice postoje tri godišta u dobi od 4,11 do 6,4 godine.
Tablica 1. Prosjek boravka djece u vrtiću
IX.
X.
XI.
XII.
Prosjek
25,5
27
27
28

I.
27,5

II.
26,5

III.
27

IV.
26,5

V.
27

VI.
27

Ove godine djeca nisu često izostajala kao što je bio slučaj prethodnih godina. Bilo je svega
nekoliko izostanaka zbog bolesti respiratornog sustava, te dva slučaja zbog bolesti uha,
vodenih kozica ( kod djece koja ih do tada nisu preboljela. Jedna djevojčica slomila je ruku, a
jedan dječak ozlijedio je nogu.
Vrednovanje ostvarenih razvojnih potreba djece
Tjelesni i psihomotorni razvoj
Redoviti boravci na zraku, igra i tjelesna aktivnost na različitim podlogama kao i tjelesno
vježbanje i motoričke igre u prostoru vrtića rezultirale su velikim napretkom u tjelesnom i
psihomotornom razvoju, koordinaciji pokreta, ravnoteži i sigurnosti prilikom izvođenja
vježbi. Veliki je izazov radost bilo vježbanjem u sportskoj opremi svakog petka na satu
tjelesnog odgoja u našoj dvorani , što je posredno utjecalo na još veću samostalnost u
preodijevanju.
Interes za sport i natjecateljski duh pokazao se je odmah početkom pedagoške godine
sudjelovanjem na obilježavanju HOD-a. Početkom proljeća započeli smo s pripremama za
pojačane tjelesne napore i izdržljivosti pripremajući se za sudjelovanje na Olimpijskom
festivalu dječjih vrtića.
Uz pomoć prof. Borisa Šimića treninzi su održavani u dvorani SŠ Valpovo. Svi naši napori
urodili su plodom osvajanjem 1. Mjesta na Olimpijadi, djeca skupine Jagodice doprinijela su
tome sa osvojenih 7 medalja ( 6 zlatnih i 1 brončanom). Zlatne medalje osvojene su iz bacanja
loptice, u štafeti za dječake, u štafeti za djevojčice i brončanu medalju u bacanju loptice.
S jednom ekipom dječaka sudjelovalo se i na Streetballu u Belišću.
Odgoj u sportskom duhu odrazio se i na uključivanje djece u različite sportske aktivnosti u
klubovima, gimnastika, rukomet, odbojka, šah.
Sva su djeca postigla dovoljan stupanj samostalnosti u preodijevanju, higijeni,
samoposluživanju i konzumaciji hrane.
Antropometrijska mjerenja su pokazala očekivan rast u težini i visini.
Različitim aktivnostima tijekom godine kao što su ocrtavanje, izrezivanje oblika, nizanje,
bojanje unutar linija. Djeca su imala mogućnost razviti senzorne vještine, preciznost i finu
motoriku šake. Gotovo sva djeca u skupini su ovladala tehnikom vezanja vezica.
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Socio-emocionalni razvoj

Osim adaptacije na novi prostor, djeca su se morala prilagoditi na intenzivnije aktivnosti
unutar vrtića (radni listovi, crtanke, priprema i sudjelovanje na svečanostima), kao i izvan
njega (javni nastupi, obilježavanje važnih datuma). Razvijanjem i njegovanjem pozitivne
slike o sebi, pozitivnim odnosom i stavom prema dužnostima , djeca su pokazala dovoljno
sigurnosti, samostalnosti i uspješnosti u svim javnim nastupima tijekom pedagoške godine.
Djeca koja su upisana tijekom godine nisu imala problem s prilagodbom.
Djevojčica koja je stigla iz Ukrajine brzo se i lako uklopila u skupinu. Početne probleme zbog
nepoznavanja nisu se ni uočavali zbog velike aktivnosti djevojčice u svim područjima.
Jedna novoupisana djevojčica teže je ostvarila suradnju i komunikaciju zbog lošeg govora (
loša artikulacija u izgovoru), što se kasnije popravilo.
Budući su djeca stari polaznici vrtića, prijateljski odnosi među njima su se prenijeli i izvan
vrtića kroz zajedničku igru i druženje u njihovim domovima. Ova pedagoške godine odnosi
među djecom su kompleksniji, lakše prepoznaju potrebe druge djece, spremniji su pomoći
prijateljima i raduju se uspjesima drugih.
Spoznajni razvoj
Osnovni preduvjet za stjecanje i proširivanje spoznaja bili su svakodnevni kontakt s prirodom
u našoj bližoj i daljoj okolini.
Svoja su iskustva djeca stjecala i istraživanjem uzročno posljedičnih odnosa i veza među
pojavama u biljnom i životinjskom svijetu vezano uz godišnja doba.
Izlascima i nastupima izvan vrtića razvijali smo pozitivne stavove prema društvenoj sredini i
prema ponašanjima u njoj ( prometna kultura, baština, znanje o društvenoj zajednici).
Kroz različite materijale i društvene igre poticao se interes za stjecanje osnovnih predodžbi o
brojevima, razvijali spoznaje za grafomotoričko izražavanje. Sva djeca predškolskog uzrasta a
i ona mlađa ovladala su početnim čitanjem ( nekoliko djece prepoznaje i tiskana slova).
Poučeni iskustvom od prošle godine i ove smo nastavili s igrama „Ja to znam“ i kviza „Pet na
pet“ kojima se razvijalo operativno mišljenje ( klasificiranje, grupiranje prema kriteriju).
U skupini je i nekoliko izvrsnih šahista, i dječaka i djevojčica. Nekoliko djece ističe se u
pomnom promišljanju, predviđanju, zaključuju kojim potezom doći do pobjede.
Govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje
Uvjetovano brojnim javnim nastupima ove godine je naglasak na scenskom izražavanju u
kojima su sudjelovala sva djeca. Tijekom godine bio je vidljiv napredak u govornom
izražavanju, u sigurnosti i ponašanju na sceni. U vrlo pozitivnom ozračju djeca su lako
usvajala uloge i uživala u nastupima.
Kao kruna svih nastupa bila je završna svečanost na Ljetnoj pozornici dvorca, gdje su djeca
pokazala sve svoje govorno, glazbeno, scensko i kreativno umijeće.
Novo upisana djevojčica iz Ukrajine, uz pomoć sve djece brzo je svladala hrvatski jezik, a
djevojčica koja je imala teškoća u govoru, tijekom godine govor joj se popravio a i
opservirana je od strane logopedice iz Dječjeg sela Ladimirevci gdje sad redovito odlazi na
vježbe.
Iz skupine 14 djece pohađalo je Dječji zbor pod vodstvom prof. Želimira Sušića što je
pridonjelo uspješnijem provođenju glazbenih aktivnosti u skupini. Tome se mora pridodati
uključivanje 10 djece u dječju skupinu HKUD-a Valpovo.
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Dolaskom djevojčice iz Ukrajine koja se bogato likovno izražava, ostala djeca su je pokušala
kopirati jer su njeni radovi bogati kompoziciji, bogatstvom detalja, koloritom.

Vremenom se likovni izričaj stvorio i kod ostale djece, što se lijepo moglo vidjeti na velikim
zajedničkim radovima i plakatima za završnu svečanost u čijoj su izradi sudjelovala sva djeca.
Spoznajom da u skupini imamo buduće slikare, slali smo dječje radove na natječaje koji su
bili raspisani na zadanu temu te polučili dobre rezultate, nismo bili prvi ali smo bili zapaženi a
radovi izloženi.

PROJEKT
„CRNA JOHA!“
SAŽETAK PROJEKTA:
Kao nekakav prirodni slijed prošlogodišnjeg projekta “Jadica” nametnuo se odabir projekta za
ovu godinu. Nime, vrsta crne Johe obitava isključivo na ritskim staništima kakvo je Jadica, pa
je stoga crna joha bio naš odabir. Saznanja I materijali o crnoj johi su vrlo složena, stoga nam
je velika podrška I pomoć bio prof Z.Pavlović, kako u prezentaciji spoznaja tako I u
ustupanju uzoraka I tehničkih pomagala za provedbu projekta.
Djeca su kroz različite aktivnosti tijekom godine upoznala I proširila spoznaje o crnoj johi, o
njenom izgledu I promjenama kroz godišnja doba, o sličnostima s drugim vrstama, upoznali I
naučili razlikovati muške od ženskih cvjetova I plodove crne johe.
Likovnim I kreativnim aktivnostima popratili smo sve dijelove projekta. Uz pomoć našeg
domara postavili smo skalu za mjerenje promjena u vodostaju Jadice jer egzistencija crne johe
je neposredno vezana uz vodu.
Na žalost ili na sreću, ove godine nije bilo ekstremnih promjena u vodostaju kao prošle
godine te su zabilježene promjene tek neznatne.
U slokpu posjeta vodocrpilišta Jarčevac mogli smo provesti mikroskopiranje vode iz Jadice.
Susretljivošću gđe. M Ivić imamo dokumentiranu analizu vode u video zapisu.
Pano projekta izložen je u holu vrtića.
Djeci je bilo veliko zadovoljstvo kada su prilikom posjeta OŠ M.P. Katančića prenijeli
učenicima svoje spoznaje o crnoj johi.
Sigurno bi tijek projekta bio sasvim drugačiji da smo uspjeli ostvariti donaciju DM-a na čiji
smo se natječaj javili.
ZADAĆE PROJEKTA:






Upoznavanje staništa i točna lokacija u Valpovačkom perivoju
Upoznavanje izgleda crne johe I njene sličnosti s drugim vrstama
Upoznavanje listova, cvjetova I plodova
Upoznavanje I taktilni doživljaj kore crne johe
Praćenje vodostaja Jadice I njegov eventualni utjecaj na rast I vegetaciju
crne johe





Likovnim I glazbenim izražavanjem popratiti aktivnosti vezane uz project
Stečene spoznaje proširiti na obitelj I na zajednicu
Navedenim aktivnostima podržati I produbljivati ekološku osvještenost
djece
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TEMELJNE ODREDNICE PROJEKTA:
TRAJANJE: listopad 2015/ svibanj 2016.
FAZE PROVOĐENJA PROJEKTA
 Donošenje smjernica o provođenju projekta
 Prikupljanje materijala, uzoraka I pomagala za realizaciju projekta
 Dogovori s prof. Z. Pavlovićem o trminima posjeta I prezentaciju materijala
 Redovito praćenje I dokumentiranje promjena crne johe kroz godišnja doba
 Mikroskopiranje kapljica vode iz Jadice kao staništa crne Johe
 Evaluacija projekta I postavljanje izložbenog panoa


SUDIONICI PROJEKTA:
1. DJECA: aktivno uključena u planirane aktivnosti, širenjem aktivnosti na svoj dom,
uključivanjem roditelja
2. ODGOJITELJI: proučavanjem literature, prikupljanju fotografija, slikovnica, priča,
bajki. Odgojitelji su dogovarali i organizirali posjete knjižnici i dvorcu, posjet roditelja
našoj skupini, postavljali izložbu dječjih radova te osmišljavali scenu i kostime za
dramatizacije
3. RODITELJI: pomagali u provođenju planiranih aktivnosti prikupljanjem materijala,
čitanjem bajki u našoj skupini
4. STRUČNI TIM - ravnatelj - pomoć u organiziranju posjeta knjižnici i dvorcu
OBILJEŽENI DATUMI, BLAGDANI, REALIZIRANI POSJETI
-

16.9. 2015. OLIMPIJSKI DAN – SPORTSKE IGRE DJECE I RODITELJA
NA DJEČJEM IGRALIŠTU
29.9.2015. DRUŽENJE S ČLANOVIMA CRVENOG KRIŽA UZ DEMONSTRIRANJE
PRUŽANJA PRVE POMOĆI
25.9.2015. POSJET POLICIJSKIH SLUŽBENIKA – DAN POLICIJE
1.10.2015. DOLAZAK VODITELJICE DJEČJEG FOLKLORA
6.10.2015. DJEČJI TJEDAN ; CRTANJE NA TRGU UZ ZABAVNI PROGRAM; „
15.10. 2015. DANI KRUHA- POSJET PEKARNICI „ČIČAK“
23.10. 2015. JESENSKA SVEČANOST – PREDSTAVA „“PGAČA I JESENKA“
27.10.2015. MALI ZNANSTVENICI
30.10.2015. POSJET PBZ-u POVODOM DANA ŠTEDNJE
10.11. 2015. ODLAZAK U CRKVU BDM
6.11.2015. DOLAZAK GĐE KRZNARIĆ - AKTIVNOSTI VEZANE ZA PROJEKT
11.11.2015. DOLAZAK GĐE BUDIĆ – AKTIVNOSTI VEZANE ZA PROJEKT
18.11.2015. IZLOŽBA STARINSKIH PREDMETA U HOLU VRTIĆA
25.11.2015. OBILJEŽAVANJE DANA TJELESNE KULTURE – ODLAZAK U DVORANU
4.12.2015. POSJET PREDŠKOLACA GRADONAČELNIKU POVODOM DANA GRADA
10.12.2015. PROBA BOŽIĆNO SCENSKE IGRE U KULTURNOM CENTRU
16.12.2015. GENERALNA PROBA ZA BOŽIĆ U KULTURNOM CENTRU
17.12.2015 BOŽIĆNA AKADEMIJA –
10.1.2016. OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA SMIJEHA S DJECOM
11.2.2016. OBILJEŽAVANJE DANA BOLSNIKA S DJECOM
13.2.2016.OBILJEŽAVANJE DANA ZALJUBLJENIH S DJECOM UZ VESELICU
„VOLIM SVOJE PRIJATELJE“ I POSJET SKUPINE „SOVICE“ „PLES POD MASKAMA“
14.2.2016. SUDJELOVANJE NA 22 DJEČJEM GRADSKOM KARNEVALU
22.2.2016. CAP PROGRAM
26.2.2016. CAP PROGRAM“
8.3.2016.OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA ŽENA
11.3.2016. ODLAZAK U DVORANU SREDNJE ŠKOLE VALPOVO SA SKUPINOM“
11.3.2016. ODLAZAK U DVORANU SREDNJE ŠKOLE VALPOVO SA SKUPINOM
„11.3.2016. OBILJEŽAVANJE DANA HRVATSKOG JEZIKA
22.3.2016. POSJET GRADONAČELNIKA POVODOM USKRSA
30.3.2016. POSJET VODOCRPILIŠTU JARĆEVAC
21.3.2016. OBILJEŽAVANJE S DJECOM PRVOG DANA PROLJEĆA
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-

21.3.2016. OBILJEŽAVANJE S DJECOM SVJETSKOG DANA ZAŠTITE ŠUMA22.3.2016. OBILJEŽAVANJE S DJECOM SVJETSKOG DANA ZAŠTITE VODA –
ODLAZAK DO RIJEKE KARAŠICE
25.3.2016. ODLAZAK U DVORANU SREDNJE ŠKOLE VALPOVO 1.4.2015.“
22.3.2016 USKRSNA SVEČANOST –USKRSNE NATJECATELJSKE IGRE, TE POSJET
GRADONAČELNIKA, POTRAGA ZA ŠARENIM JAJIMA
27.4.20156 POSJET DVORANI SREDNJE ŠKOLE VALPOVO POVODOM
ORGANIZIRANOG TRENINGA ZA DJEČJU OLIMPIJADU
22.4.2016. DAN PLANETE ZEMLJA29.4.2016. SUDJELOVANJE DJECE U OBILJEŽAVANJU SVJETSKOG DANA PLESA
NA TRGU KRALJA TOMISLAVA U VALPOVU
4.5.2016. POSJET KIPU SVETOG FLORIJANA
18.5.2016. DJEČJI OLIMPIJSKI FESTIVAL U VALPOVU
24.5.2016. PODJELA DIPLOMA OLIMPIJCIMA
31.5.2016. POSJET PREDŠKOLACA OSNOVNOJ ŠKOLI M.P.KATANČIĆ VALPOVO
8.6.2016. CJELODNEVNI IZLET U OSIJEK; POSJET KAZALIŠTU, ZOO VRTU,
VOŽNJA KOMPOM, PIKNIK, IGRE NA DJEČJEM IGRALIŠTU
9.6.2016. ZAVRŠNA SVEČANOST PREDŠKOLACA¸
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DANI OTVORENIH VRATA VRTIĆA
OD 16. DO 31. SVIBNJA 2016.god.

- 16.05.2016. god. (ponedjeljak)
- IZLOŽBA DJEČJIH LIKOVNIH RADOVA U HOLU VRTIĆA
-"PIDŽAMA PARTY" (SKUPINA SOVICE)
- 17.05.2016.god. (utorak)
- PREZENTACIJA PROJEKATA U GARDEROBAMA SKUPINA
- BICIKLIJADA/ROBOMILIJADA (SKUPINA SOVICE)
- 18.05.2016.god. (srijeda)
-U 10,00 SATI PREDŠKOLSKA SKUPINA "PJEGICE" OTVARA DANE MUZEJA "IGRE IZ
DAVNINA – TRADICIJA I OBIČAJI".
- BAKODAN (SKUPINA SOVICE)
- 19.05.2016.god. (četvrtak)
- U 10,00 SATI 15. OLIMPIJSKI FESTIVAL DJEČJIH VRTIĆA U ŠPORTSKOM PARKU
VALPOVA
- 8.FESTIVAL ALTERNATIVNIH OBLIKA REHABILITACIJE "ZVONI ZVONO" (SKUPINA
SOVICE)
- 20.05.2016.god. (petak)
- OD 10,30 DO 11,30 SATI POSJET DJECE KOJA NE POHAĐAJU VRTIĆ
- UČIMO JAHATI – KONJI S PRIVATNE ERGELE GOSP. Ž.TURALIJE (SKUPINA SOVICE)
-23.05.2016.god. (ponedjeljak)
ODLAZAK PREDŠKOLSKIH SKUPINA "PJEGICE" I "JAGODICE" U DJEČJE KAZALIŠTE
OSIJEK
-24.05.2016.god. (utorak)
U 10,00 SATI SVEČANA PODJELA MEDALJA SUDIONICIMA 15. OLIMPIJSKOG
FESTIVALA DJEČJIH VRTIĆA
-25.05.2016.god. (srijeda)
U 19,00 SATI ZAVRŠNA SVEČANOST DJECE IZ PREDŠKOLE
OSNOVNOJ ŠKOLI LADIMIREVCI

LADIMIREVCI U

-27.05.2016.god. (petak)
U 17,30 SATI ZAVRŠNA
SVEČANOST DJECE IZ PREDŠKOLE
PROSTORIJAMA MJESNOG DOMA IVANOVCI.

IVANOVCI U

-30.05.2016.god. (ponedjeljak)
U 17,00 SATI ZAVRŠNA SVEČANOST DJECE IZ PREDŠKOLE VALPOVO U DVORANI DV
MAZA VALPOVO
-31.05.2016.god. (utorak)
- U 10,00 SATI POSJET PREDŠKOLACA OSNOVNOJ ŠKOLI M.P. KATANČIĆA VALPOVO

- U 17,00 SATI ZAVRŠNA SVEČANOST DJECE IZ PREDŠKOLE VALPOVO U DVORANI
DV MAZA VALPOVO
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CAP program – program prevencije zlostavljanja djece
Nakon dogovora s odgojiteljima predškolskih skupina održane su radionice za roditelje i
djecu. Dječjim radionicama predhodile su pripreme koje su provele odgojiteljice u skupinama.
Radionice za roditelje pripremila je i prezentirala ravnateljica Svjetlana Cvenić koja je uz
Zdenku Mršo i Ana Mari Harkanovac član CAP tima.
Dana 19. veljače 2016. godine održana je radionica za roditelje sa slijedećim temama:
-

faktor dječje ranjivosti
zlostavljanje djece
fizičko zlostavljanje
emocionalno zlostavljanje
seksualno zlostavljanje
zanemarivanje

Dječje radionice održane su 22 i 23. veljače 2016.god. sadržavale su:
1. uvodni razgovor o pravima djeteta
2. igrokazi: „Dijete protiv djeteta“
„Neznanac protiv djeteta“
„Poznata odrasla osoba protiv djeteta“
3. individualni razgovor s djetetom
U prvoj radionici za djecu sudjelovalo je 36 djece ( 17 djece iz skupine Jagodice i
19 djece iz skupine Pjegice), dok je na drugoj radionici bilo 39 djece 8 18 djece iz
Jagodica i 21 dijete iz Pjegica)
Putem igrokaza djeci su predstavljene potencijalno opasne situacije te
demonstrirane djelotvorne strategije zaštite koje uključuju samoobranu, podršku
vršnjaka, odraslih, zalaganje za sebe i razgovor s odraslom osobom u koju djeca
imaju povjerenja .Reakcije djece tijekom radionice pokazale su kako djeca
razumiju odigrane situacije, pozorno su ih pratili te aktivno sudjelovali u
razgovoru prije i poslije igrokaza.
Vještine naučene tijekom radionica imaju za cilj pridonijeti uvjerenju djece kako
imaju pravo biti sigurna, jaka i slobodna.
Nakon radionica s djecom koja su željela razgovarati održan je razgovor te je
zaključeno kako nije bilo slučaja zlostavljanja.

CAP je jedan od najboljih inovativnih programa prevencije koji djecu podučava što mogu
sama učiniti ako se nađu u opasnoj situaciji, a odraslima pruža točnu informaciju o
zlostavljanju kako bi učinkovitije zaštitili djecu.
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Stručno- pedagoška praksa studentice
Studentica prve godine predškolskog odgoja i obrazovanja Marina Krišković realizirala je
stručno pedagošku praksu u skupini Sovice od 1.do 12. Svibnja 2016. Godine s mentoricom
Saritom Brkić.
Studentica Petra Brezovac također je realizirala stručnu praksu u skupini Sovice od 29.
Veljače do 4. Ožujka 2016. Mentorica joj je bila odgojiteljica Kristina Čehajić.
Na samom početku studentice su upoznate sa odgojnom skupinom (broj i godište djece) te s
odgojiteljicama u skupini. Upoznale su se sa planom i programom skupine, suradnjom s
roditeljima, projektom i ostalom dokumentacijom.
S ostalom dokumentacijom vrtića upoznala ih je ravnateljica ( Godišnji plan i program rada,
Statut vrtića, DPS, Preventivni programi, Poslovnik o radu upravnog vijeća, Pravilnik o upisu
djece, Protokol postupanja u radu s djecom , Pravilnik o radu).
Za vrijeme boravka u skupini studentice su aktivno sudjelovale u radu s djecom. Lako su
uspostavljale kontakt i komunikaciju s djecom te spontano ulazile u igru za vrijeme slobodnih
aktivnosti. Zajedno s odgojiteljicom osmišljavale su i pomagale u izradi didaktičkih materijala
potrebnih za planirane aktivnosti.
IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA – STRUČNE
SURADNICE - PEDAGOGINJE
Prema Godišnjem planu i programu rada pedagoginje realizacija predviđenih programskih
zadaća provodila se u vrtiću u odnosu na dijete, roditelja, odgojitelja i društvenu zajednicu.
Programske zadaće skoro su u potpunosti ostvarene prema planu i to:
u odnosu na dijete:
Pratiti i procjenjivati djetetove potrebe kao i kvalitetu njihova zadovoljavanja
-

-

-

ostvareni su optimalni uvjeti pri prvom susretu djeteta s vrtićem, kao i roditelj s
vrtićem (vođeni su neposredni razgovori s djetetom i roditeljima, roditeljima je bio
dostupan kraći pismeni tekst o adaptaciji djeteta u vrtiću).
( lipanj, rujan,
tijekom godine)
osigurani su uvjeti za kreiranje prostora u kojem dijete boravi (u dogovoru s
odgojiteljima mijenjali su se centri aktivnosti, ) (rujan, tijekom godine)
vođena je pedagoška dokumentacija o primjerenosti i realizaciji programa (
tijekom godine)
individualni programi za djecu s posebnim potrebama realizirali su se u dogovoru
s odgojiteljima, naglasak na djetetovoj komunikaciji i interakciji u skupini (
tijekom godine)
priprema i organizacija predškola u Valpovu i prigradskim naseljima ( siječanj,
veljača)
realizacija CAP programa.( veljača)

u odnosu na roditelje
-

-

na prvom masovnom roditeljskom sastanku roditelji novoupisane djece upoznali
su se sa specifičnim obilježjima vrtićkog programa ( rujan)
adaptacijske poteškoće rješavale su se prema potrebi sa djecom, roditeljima i
odgojiteljima , upoznavanje roditelja s obilježjima institucionalnog odgoja te
posebnostima vrtića ( rujan, listopad,prema potrebi
održan je masovni roditeljski sastanak krajem pedagoške godine za roditelje djece
starije i predškolske skupine s temom „Priprema djece za školu“ ( svibanj, lipanj)
roditeljima je omogućeno da aktivno sudjeluju u realizaciji programa (aktivnosti
vezane za Međunarodni dan obitelji, Majčin dan ( tijekom godine)
informiranje roditelja , pedagoški savjetodavni rad ( tijekom godine)
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u odnosu na odgojitelje
-

-

većina aktivnosti bila je usmjerena na pružanju pomoći odgojitelji u
prepoznavanju dječjih potreba , pomoć u prikupljanju i obradi podataka dobivenih
neposrednim promatranjem djeteta i podataka dobivenih od roditelja (tijekom
godine)
vođenje pedagoške dokumentacije, analiza i uvid u dokumentaciju provodio se
prema potrebi i dogovoru ( tijekom godine)
odgojitelji su poticani na što češće ostvarivanje uključivanja roditelja u realizaciju
programa rada ( tijekom godine)
vođena je dokumentacija o radu odgojitelja: liste praćenja, protokoli, realizacija
individualnog i kolektivnog usavršavanja. ( tijekom godine)
boravak po skupinama i prisustvovanje aktivnostima odgojitelja ( prema dogovoru
s odgojiteljima
suradnja s odgojiteljima na pripremi i provođenju projekata ( tijekom godine9
potpora i pomoć kod vođenja pedagoške dokumentacije
potpora odgojiteljima u profesionalnom razvoju ( usmjeravanje na važne stručne
skupove, stručnu literaturu ( tijekom godine)
pomoć i vođenje mentora u radu s studentima i pripravnicom
u odnosu na okruženje

-

suradnja s vanjskim stručnjacima, ustanovama, udrugama kako bi se realizirali
postojeći programi rada s djecom te osmislili novi oblici i sadržaji
suradnja s okruženjem kako bi se osvijestila važnost poštivanja dječjih prava i
njegove obitelji unutar vrtićkog odgoja i obrazovanja (tijekom godine)
suradnja s okruženjem u kontekstu stručnog usavršavanja (tijekom godine)
suradnja sa svrhom promicanja pedagoškog rada predškolske ustanove te
rješavanje aktualnih problema u ostvarivanju kvalitetnog kurikuluma ( tijekom
godine)
ostali poslovi

-

individualno stručno osposobljavanje , rad na osobnom stručnom usavršavanju,
praćenje stručne literature i ostalih izvora (tijekom godine)
sudjelovanje na svim oblicima stručnog usavršavanja koje organiziraju nadležne
stručne institucije( tijekom godine)
sudjelovanje u povjerenstvu za praćenje i primanje odgojitelja pripravnika za
polaganje stručnog ispita ( tijekom godine)
surađivanje s drugim ustanovama u svrhu odlaska djece u školu (tijekom godine)

-

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA
RAVNATELJICE
Kolovoz
vođenje odgojiteljskog vijeća
priprema za predstojeću pedagošku godinu
organizacija rada
utvrđivanje liste novo upisane djece

-

Rujan
-

upoznavanje s početkom rada skupina, novom djecom i roditeljima

-

masovni roditeljski sastanak
pisanje godišnjeg Plana i programa rada i Kurikuluma
organizacija obilježavanja HOD-a

-

Listopad
organizacija obilježavanja Dječjeg tjedna, Jesenske svečanosti, Dana kruha
organizacija posjeta Gradskoj knjižnici
organizacija radionice za djecu Mali znanstvenici ( prof. Fuderer i prof. Perak)

-

Studeni
organizacija Malog šahovskog turnira u vrtiću
obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar
organizacija posjeta članica Caritasa Valpovo

-

Prosinca
organizacija proslave Dana grada
odlazak kod gradonačelnika
Božićna akademija
Organizacija božićne svečanosti u vrtiću
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-

-

-

-

Siječanj
Poslovi orijentirani na pripremu i organizaciju Predškola, obilazak prostorija u
kojima se održava predškola, priprema roditeljskih sastanaka i natječaja za
primanje odgojiteljica
Priprema i vođenje sjednice Odgojiteljskog vijeća i Upravnog vijeća
Održan masovni roditeljski sastanak za roditelje djece koja će pohađati predškolu
Veljača
Pripreme za primanje pripravnice na pripravničko stažiranje
Kontakti s Zavodom za zapošljavanje, dogovor o primanju pripravnice putem
Mjera stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, određivanje
mentora, izrada Programa rada pripravnice
Održane CAP radionice za djecu i roditelje

-

Ožujak
Upoznavanje pripravnice sa organizacijom rada vrtića, stručnim aktima, kulturom
vrtića, odgojiteljicama i drugim osobljem u školi Valpovo povodom Dana voda
Odgojiteljsko vijeće

-

Travanj
Organizacija posjeta Gradskoj knjižnici povodom mjeseca knjige
Priprema za dolazak gradonačelnika za Uskrs
Obilježavanje Dan planeta Zemlje

-

-

Svibanj
Priprema i provođenje odgojiteljskog vijeća s temom organizacije Dana otvorenih
vrata vrtića i Olimpijade
Organizacija obilježavanje Dana obitelji
Sudjelovanje na Festivalu alternativnih oblika rehabilitacije u udruzi Zvono
Priprema predupisa djece u vrtić i Predškolu
Lipanj

-

Organizacija pripreme završnih svečanosti

-

Intenzivnija suradnja s roditeljima predškolaca zbog odlaska u školu
Organizacija obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša
Odgojiteljsko vijeće o izvršenim predupisima i formiranju skupina
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-

Srpanj
Rad na izvješću za proteklu pedagošku godinu
Valorizacija cjelokupnog rada i aktivnosti s analizom ostvarenih zadaća
Pregled pedagoške dokumentacije

Ove pedagoške godine ravnateljica je sudjelovala kao član voditeljskog tima na radionicama
Rastimo zajedno. Program podrške za roditeljstvo odvijao se tijekom pedagoške godine kroz
12 radionica, svaka u trajanju od 2 sata.
Po završetku radionica Rastimo zajedno u dva navrata održani su susreti s roditeljima u formi
„Kluba roditelja“ u ukupnom trajanju od 4 sata.

V. SURADNJA S RODITELJIMA
U protekloj pedagoškoj godini suradnja s roditeljima odvijala se kroz slijedeće vidove:
-

masovne roditeljske sastanke
grupne roditeljske sastanke
stručne savjete i razgovore
predavanja za roditelje
priredbe

Suradnja s roditeljima bila je najosnovniji pokretač svih složenijih aktivnosti unutar svake
skupine. Roditeljski sastanci, individualni kontakti s roditeljima doprinijeli su tome, ali
najviše je pomogla kvalitetna informacija putem roditeljskog kutića, ili centra za obavijesti za
roditelje. Na panoima roditelji su mogli saznati: tjedni plan rada, što će se događati, zahvale
za suradnju, obavijesti o radu vrtića, teta, događanja u skupini.
Kao rezultat takve dobre informiranosti roditelja je izuzetna suradnja i zajednički rad s
djecom. Samo neke od tih zajedničkih aktivnosti su: karneval, posjeti roditeljima na radnom
mjestu, sakupljanje knjiga za knjižnicu, cvijeće za cvjetnjak, rođendani i slično.

REALIZACIJA RODITELJSKIH SASTANAKA
Svi odgojitelji planirali su četiri roditeljska sastanka tijekom pedagoške godine što su i
realizirali sa temama koje su dogovorili s roditeljima na prvom roditeljskom sastanku.
U suradnji s roditeljima, odgojitelji su lakše i brže rješavali poteškoće. Kontinuirana i
kvalitetan suradnja, timski rad odgojitelja, roditelja i djece omogućio je ostvarenje planiranih
sadržaja i aktivnosti, naročito uključenost roditelja u realizaciju projekata.
Na kraju pedagoške godine analizirajući održane roditeljske sastanke, odgojitelji su istaknuli
dobru posjećenost. Najveći interes roditelji su pokazali za teme koje govore o psihofizičkim
mogućnostima djece i zadacima koji će se pred njih postavljati tijekom pedagoške godine.
Roditelji su također skloni dogovaranju individualnih ili kratkih informativnih razgovora
kroz koje doznaju o potrebama i napredovanju svakog djeteta.
Tijekom pedagoške godine uspješno se ostvarivala smjernica humanističke – razvojne
koncepcije o zajedničkom djelovanju obitelji i vrtića na cjelovit razvoj djeteta te je rad s
roditeljima bio konstantno provođen i obogaćivan novim sadržajima i oblicima suradnje.

Svi su roditelji nastojali tijekom pedagoške godine sudjelovati barem u jednom obliku
suradnje i time su ostvarili obvezu roditelja da se aktivno zanima i sudjeluje u odgoju,
obrazovanju i razvoju djeteta.

-

-

-

-

-

-

-
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U rujnu 2015.godine održani su skupni roditeljski sastanci za roditelje novoupisane djece
na kojima su se roditelji upoznali sa ustrojstvom rada dječjeg vrtića.
Nositelji su bili odgajateljice iz skupine i po potrebi stručne suradnice.
U siječnju 2016.god. su bili organizirani roditeljski sastanci za roditelje djece koja će
pohađati predškolu.
U veljači 2016.god. je održan roditeljski sastanak za roditelje djece iz skupina Pjegice i
Jagodice s temom upoznavanje CAP programa.
U skladu s planiranim zadacima i sadržajima suradnje s roditeljima tijekom godine
održano je na razini ustanove 31 roditeljska sastanka odgojnih skupina, prosječno 5 po
skupini tijekom godine. Prisutnost roditelja bila je u prosjeku 80%. Na roditeljskim
sastancima roditelji su iskazivali svoje želje i potrebe, interese, upoznavali se s
problematikom rada, dječjim aktivnostima, dogovarali se o zajedničkim akcijama te
proširivali znanja i iskustva kroz različite tematske radionice.
Stalno informiranje roditelja o trenutnim zbivanjima, ponudama i potrebama te o
ostvarenim aktivnostima odvijalo se s neposrednim kontaktom s roditeljima, putem
poruka za roditelje, letaka, kutića za roditelje, oglasnih ploča. Na oglasnim pločama svake
skupine davale su se informacije i obavijesti o tjednom planu i programu skupine, stručne
informacije, zahvale i pohvale roditeljima, zamolbe za pomoć i sudjelovanje u radu,
jelovnici i fotografije.
Informiranje roditelja o aktivnostima djece odgojnih skupina i vrtića kao i s radovima
dječjeg kreativnog izražaja ostvarivalo se i putem izložbi i prezentacija, fotografija
aktivnosti, prezentacija projekata, plakata te javnih nastupa djece.
U funkciji informiranja roditelja koristila su se sredstva javnog priopćavanja (radio,
novine, plakati, brošure i sl.).
Tijekom godine ostvarila se i kvalitetna individualna suradnja s roditeljima.
Pokazalo se kako su roditelji najzainteresiraniji za informacije o problemu odvajanja,
ranijem dolasku u vrtić, spavanju djeteta, neprimjerenom ponašanju, zdravstvenim
problemima i svakodnevnim zapažanjima o djeci dobivene od odgajatelja.
Posebnu važnost za upoznavanje roditelja i djece te njihovih potreba imali su individualni
razgovori odgojitelja s roditeljima novoupisane djece koji su bili održani na početku
pedagoške godine. Ovi razgovori sa roditeljima pokazali su se kao pozitivni u što boljem
savladavanju perioda adaptacije, u što boljem upoznavanja želja i potreba roditelja,
stjecanju povjerenja i prevladavanju roditeljskih nedoumica i strepnji u vezi odvajanju od
djeteta i njegovim boravkom u vrtiću
Detaljnije informacije o djeci pojedinačno, o ponašanjima, napredovanjima i ponekim
poteškoćama pružani su roditeljima putem individualnih razgovora – informacija koji su
se održavali jednom tjedno, najčešće ponedjeljkom od 15,30 do 16,30 sati, osim u
jaslicama u 13,00 sati.
U slučaju pojedinih problematičnih situacija uz odgojiteljice u razgovoru je sudjelovala i
pedagoginja.
Kod roditelja se konstantno tijekom godine djelovalo na pobuđenju interesa za zbivanja u
predškolskoj ustanovi i za njihovo aktivno uključivanje.
Roditelji su sudjelovali u planiranju zajedničke suradnje i aktivnosti iznošenjem osobnih
interesa i potreba.
Pojedini roditelji su se, ovisno o sklonostima i mogućnostima uključivali u neposredan rad
s djecom kao partneri i pomagači odgojiteljima. Boravili u skupinama, upoznavali djecu
s elementima kulturne baštine, pekli kolače, snimali djecu, organizirali i išli s djecom u
šetnje ili posjete, sudjelovali u projektima i akcijama uređenja vrtića.

-

-

Roditelji su tijekom cijele godine bili aktivni u sakupljačkim aktivnostima posebice u
donošenju neoblikovanog i otpadnog materijala, potrošnog materijala i sredstva za
obogaćivanje centara za dječje aktivnosti.
U organizaciji roditelja djeca su po dogovoru posjećivala radno mjesto roditelja ili im je
roditelj prezentirao svoj posao u vrtiću, posjećivali su roditeljski dom i bolesnog prijatelja.
Predstavnik roditelja aktivno je sudjelovao u radu Upravnog vijeća.
61.

EDUKACIJA I USAVRŠAVANJE DJELATNIKA
Permanentna naobrazba i usavršavanje odgojitelja odvijala se prema odredbama Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi i Programskim osnovama u radu s predškolskom djecom, te
individualnim potrebama. Usavršavanje se odvijalo kroz individualno i kolektivno obrađene
aktualne sadržaje.
-

Individualno permanentno usavršavanje odgojitelja odvijalo se prema osobnim interesima
i potrebama (Plan i program individualnog usavršavanja sastavni je dio pedagoške
dokumentacije)

-

Stručno usavršavanje u Ustanovi odvijalo se prema Planu odgojiteljskog vijeća, gdje je
svaki odgojitelj jednom odabranom temom pridonio većoj razini osposobljenosti
odgojitelja.
OBVEZNE TEME STRUČNOG USAVRŠAVANJA
PREMA PLANU I PROGRAMU USTANOVE

Odgojiteljsko vijeće:

DATUM
31.08.2015
29.09.2015.
02.12.2016.
12.01.2016.
01.03.2016.
12.04.2016

16.05.2016.
07.06.2016.

TEMA/VODITELJ
Organizacija rada za ped.
2015/2016.g.
„Pravila ponašanja kod predškolske
djece“Brkić,Čehajić
„Istraživačke aktivnosti djece rane
dobi“ Cvenić
„Dječja pitanja“ Pavošević, Kozari
Zašto djeca lažu? Štefančić, Mršo
„Kako opremiti prostor u
jaslicama“?Svrtan ,Kasapović,
Mihalj
„NTC sustav učenja“ Vinković,
Petrović
„Tjelesno vježbanje i motorički
razvoj predškolske djece“ Babić,
Lešnjaković

Usavršavanje izvan Ustanove bilo je u skladu sa Stručnim aktivima organiziranim od

strane Ministarstva.
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Izvan vrtića tijekom godine održani su:

DATUM
01.12.2015.
3.11.2015.
28.10.2015.
05.02.2016.
18.03.2016.

0404.2015
03 i 04.06.2016.

TEMA/VODITELJ
Motorički razvoj, dv Maza, A. Brdar
„Komunikacija kao preduvjet dobrih odnosa“,
T. Barat
Rastimo zajedno kroz sustručnjačku podrškuintrvizija s regionalnim voditeljima ( Vukovar)
6 Konferencija voditelja rastimo zajedno (
Daruvar)
Projekt iz područja Nacionalnog programa
odg. I obr.. za ljudska prava i demografsko
građanstvo RH ( Požega)
Nacionalni kurikulum za rani odgoj u dječjem
vrtiću ( Vinkovci)
Međunarodni znanstveni stručni skup( Osijek)

Svi odgojitelji koji su sudjelovali na seminarima ili bili aktivni sudionici u prezentiranju
određene teme, svoje spoznaje prenijeli su ostalim odgojiteljima na Odgojiteljskom vijeću.
Valorizacija i analiza cjelokupnog rada te cjelokupne aktivnosti vidljiva je u pedagoškoj
dokumentaciji koja se redovito vodi tijekom godine.
Individualne planove i programe stručnog usavršavanja odgojitelji su realizirali u okviru
planiranih sadržaja i planirane satnice, što se i vidi iz priloženih Individualnih planova i
programa stručnog usavršavanja.
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VII. SURADNJA SA OKRUŽENJEM
Vrtić je u bližoj suradnji sa svim čimbenicima svoje sredine. Naročito ima podršku Grada
Valpova kroz poboljšanje uvjeta rada, pomoći u uređenju prostora, osiguravanju financijskih
sredstava. Velika povezanost je između vrtića i Društva Naša djeca, Izviđača, Doma zdravlja,
Osnovne i Srednje škole što se očituje kroz zajedničke programske sadržaje ili kroz druge
oblike suradnje.
Svakako treba istaknuti i uspješnu suradnju sa Stručnim službama pri Zavodu za unapređenje
školstva Osijek, koji su svojom stručnom pomoći doprinijeli kvalitetnijem radu ove Ustanove.
Na kraju Izviješća ove pedagoške godine iz mnogobrojnih aktivnosti koje su uspješno
ostvarene izdvojila bih nekoliko na koje smo posebno ponosni svi mi koji boravimo i radimo
u vrtiću:
-

sudjelovanje na 15. Olimpijskom festivalu dječjih vrtića održanom u Valpovu gdje smo
osvojili prvo mjesto ukupnom poretku svih vrtića
suradnja s kustosom muzeja i obilazak dvorca Prandau-Normann
suradnja s Osnovnom školom Valpovo
suradnja s Osnovnom školom Ladimirevci (realizacija Predškole)
suradnja s Srednjom školom Valpovo
suradnja s Policijskom postajom Valpovo i kontakt policajcem
suradnja s Caritasom
suradnja s Gradskom knjižnicom

Sve naše vrtićke aktivnosti ne bi se mogle ostvariti bez svesrdnog sudjelovanja i djece,
roditelja, a posebno odgojitelja koji su bili glavni pokretači svih vrtićkih zbivanja.
Da bi se i nakon nekoliko godina podsjetili što se sve događalo u vrtiću snimili smo mnogo
fotografija, video kazeta, cd-a.

Ravnateljica:

Predsjednik Upravnog vijeća:

______________________
Svjetlana Cvenić

_____________________________
Jozo Bogdanović

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Maza Valpovo za pedagošku 2015./2016. godinu jednoglasno
je usvojeno na 25. sjednici Upravnog vijeća, 12.rujna 2016.god.
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