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1. USTROJSTVO RADA 

Dječji vrtić  Lojtrica djeluje na 6 lokacija: 
 matični vrtić s upravom, kuhinjom i praonom u Velikoj Mlaki, Smendrovićeva 9 
  područni vrtići: 

• Velika Mlaka, Školska 20 
• Mičevec, Savska 1 
• Donja Lomnica, Školska 2 
• Donja Lomnica, Školska 4 
• Gradići, Gajeva 3 

 
U svim objektima u kojima se odvija odgojno-obrazovni rad organiziran je 10-satni program. 
Prosječno upisani broj djece u ped.god. 2016/17. bio je: 

• 450 djece u primarnom 10 satnom programu, razmještenih u 21 dobnoj skupini 
• 55 djece u programu predškole izvan redovitog programa, razmještenih u 4 skupine 

 
Zadaće iz Godišnjeg plana i programa rada realizirali su djelatnici kako slijedi: 

 
 
 

  

Naziv radnog mjesta Br. izvršit. 
A) poslovni i stručni voditelj  
1. ravnateljica 1 
B) stručni djelatnici  
1. odgojiteljice 
      a) u primarnom programu 
      b) u programu predškole 

 
53 
2 

2. stručni suradnici  
      a) pedagoginja 1 
      b) edukacijska rehabilitatorica 1 
      c) psihologinja 1 
3. viša medicinska sestra 1 
C) upravno i računovod.-administr. djelatnici  
1. tajnica 1 
2. voditeljica računovodstva 1 
3. administrat.-računov. djelatnica 1 
4. stručnjak zaštite pri radu (na 4 sata) 1 
D) tehnički djelatnici  
1. glavna kuharica 1 
2. kuharica KV 2 
3. pomoćna kuharica 4 
4. ekonom 1 
5. domar-ložač-vozač 2 
6. krojačica-pralja 1 
7. pralja 1 
8. spremačica-servirka 16 
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Organizacija radnog vremena: 
 
Radno vrijeme dječjeg vrtića je od 7:00 do 17:00 sati. Prije i nakon navedenog vremena 
organizirali smo u svim objektima dežurstva za zaposlene roditelje,  najranije od 6:00 te 
najkasnije do 18:00 sati. Vrijeme dežurstva nije fiksno te se prema trenutnim potrebama 
roditelja mijenjalo tijekom godine. Smatramo da radno vrijeme mora biti fleksibilno, u 
dogovoru s potrebama zaposlenih roditelja, ali u skladu s ugovorom o 10-satnom boravku 
djeteta u dječjem vrtiću. 
 
Svi djelatnici ostvaruju 40-satni radni tjedan. 
 
Odgojitelji u okviru 40-satnog radnog tjedna ostvaruju u neposrednom radu 27,5 sati tjedno i 
12,5 sati tjedno ostalih poslova, od kojih se svakodnevno 1 sat realizirao u ustanovi (pripreme, 
valorizacija, suradnja sa stručnim timom), a preostalo vrijeme izvan ustanove (stručna 
usavršavanja, suradnja s roditeljima i lokalnom zajednicom). Svaki mjesec radio se obračun 
sati rada glede zaduženja i realizacije, što omogućuje pravilnu preraspodjelu sati rada. 
Odgojitelji povremeno ostvaruju mjesečni višak sati rada zbog potreba zamjena odsutnih 
djelatnika (bolovanja) i potrebe češćih jutarnjih ili popodnevnih dežurstava u manjim 
objektima. 
 
Neposredan rad s djecom u jaslicama i vrtiću odvijao se u jutarnjoj i popodnevnoj smjeni.
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2. MATERIJALNI UVJETI 
 
 
Materijalne uvjete tijekom 2016./2017. g. promatrali smo kao visoko obrazovni potencijal te 
ih promišljeno obogaćivali u skladu s planiranim sredstvima, jer prostorno materijalni i 
tehnički uvjeti vrlo su važni za kvalitetu rada ustanove. Kurikulum vrtića korespondira s 
kvalitetom uvjeta odnosno fizičkog i socijalnog okruženja i svaka intervencija u prostoru 
utječe na učenje i življenje djece i odraslih. S ponosom mogu naglasiti da su materijalni uvjeti 
za odvijanje kvalitetnog odgojno obrazovnog rad vrlo dobri na svim našim objektima. 
Useljenjem u novi namjensko izgrađeni objekt koji je izgrađen i opremljen sukladno 
pedagoškim standardima podigla se kvaliteta materijalnih uvjeta. Obnovljen je status eko 
vrtića, a vanjski i unutarnji prostori vrtića lijepo su uređeni za boravak djece i djelatnika te su 
kao takvi poticajni i omogućuju zadovoljavanje potreba za druženjem, zabavom, 
istraživanjem, potiču samostalnost i aktivnu angažiranost svakog djeteta. Kada je dijete u 
okruženju koje ga stimulira na razne načine tada se razvija na pozitivan način. U centralnom 
objektu dvije bogato opremljene sportske dvorane omogućuju djeci svih uzrasta svakodnevno 
vježbanje što je neprocjenjivo za njihov razvoj. Dvorane i velika biblioteka također 
poboljšavaju kvalitetu rada, jer su mjesto svakodnevnog pripremanje odgojitelja za 
neposredan rad, održavanje stručnih skupova, odgojiteljskih vijeća, završnih svečanosti, 
kraćih programa i sl. 

Raznim stručnim seminarima i radionicama prisustvovali su djelatnici sukladno radnom 
mjestu. Pet stručnih djelatnica završile su program stručnog usavršavanja za obavljanje 
poslova voditeljica alternativnog Montessori programa. 

Svi zaposlenici svojim odgovornim odnosom prema imovini ustanove ili obogaćivanjem 
materijalne sredine, izradom raznih sredstava za rad pridonose poboljšanju materijalnih 
uvjeta. 

 

PROSTOR, OPREMA, TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 

• Kontinuirano je nabavljana didaktička oprema po objektima i potrošni materijal za rad 
s djecom, vodeći računa o djeci s poteškoćama u razvoju 

• Nabavljena didaktika za program predškole i kraći program za potencijalno darovitu 
djecu 

• Nabavljen didaktički materijala za senzornu motoriku i poticanje razvoja fine 
motorike 

• Obogaćene su sve skupine novim slikovnicama kao i prostor biblioteke 
• Nabavljeni su najnoviji naslovi stručne literature za odgojno obrazovne djelatnike, 

testovi i stručna literatura za opremanje kabineta stručnih suradnika, stručna literatura 
za ravnateljicu 

• Provedena su sva ispitivanja za zaštitu na radu: dimovodi, plinske instalacije, 
ispitivanja plinskih trošila, električne instalacije, ispravnost vatrodojave, vatrogasni 
aparati… 



8 
 

• Izvršen servis i čišćenje svih klima uređaja u centralnom objektu i svim područnim 
objektima 

• Nabavljena sredstva i oprema za održavanje higijene, oprema za čišćenje u skladu s 
HACCP programima 

• Nabavljena nova priručna pomagala za održavanje zelenih površina, grmova i cvijeća 
za sve objekte 

• Nabavljeni poticaji za boravak na zraku (romobili, kolica, guralice, kadice…) 
• Nabavljeni veliki suncobrani na svim objektima 
• Nabavljeno novo kombinirano igralo u PO Gradići, Gajeva 3 
• U centralnom objektu nabavljeni puzzla tepisi u sve sobe 
• Nadopunjeno posuđe u kuhinji za transport hrane u područne objekte (veliki termo 

boks, gastro inoks posude s poklopcima, posude za prijenos voća, namaza…) 
• Izvršeni soboslikarski radovi na cijelom objektu u PO Mičevec, Savska1 
• Izvršeni soboslikarski radovi u PO Školska 20, Velika Mlaka 
• Izvršeni soboslikarski radovi u PO Donja Lomnica, Školska 4 
• Izvršeno brušenje i lakiranje parketa u PO Donja Lomnica, Školska 2 
• Uređenje sanitarija za djecu u prizemlju PO Gradići, Gajeva 3 
• Promijenjeni prozori na kuhinji i garderobi jaslica Donja Lomnica, Školska 4       
• Zaštitno bojanje igrala i klupa u PO Gradići, Gajeva3 i PO Donja Lomnica, Školska 4 
• Kupljeno novo prijevozno vozilo za prijevoz hrane Peugeot Partner Furgon 
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3. REALIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 
 
 
3.1. Bitne zadaće 

3.1.1. Obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada uvođenjem kraćeg programa rada s 
potencijalno darovitom djecom 

 Vrtić je dobio suglasnost nadležnog Ministarstva za provođenje Kraćeg programa rada 
s potencijalno darovitom djecom krajem 2016. godine. Psihologinja je od početka pedagoške 
godine provodila identifikaciju potencijalno darovite djece koristeći model višestruke 
procjene. Koristili su se rezultati procjena odgojitelja putem kontrolnih lista, zapažanja 
odgojitelja i psihologinje te konačno rezultati psihodijagnostičkog testiranja. U tu svrhu 
korišten je psihodijagnostički test Progresivne matrice u boji. U međuvremenu je nabavljen 
Bender vizualno-motorički geštalt test II koji se također može koristiti u svrhu identifikacije 
darovitosti.  
 Nakon faze pripreme, s provođenjem programa krenuli smo u veljači 2017. 
Psihologinja je provela savjetodavne razgovore s roditeljima 11-ero identificirane djece koju 
se planiralo uključiti u program, kako bi roditelji mogli donijeti informiranu i odgovornu 
odluku o eventualnom uključivanju. Svih 11 roditelja kojima je ponuđen program složili su se 
da im dijete bude uključeno. Neposredno prije početka programa održan je informativni 
roditeljski sastanak kojem je prisustvovalo 11 roditelja. Voditeljice sastanka bile su Maja 
Detelić, psihologinja i Josipa Jambrek, odgojiteljica koja je dodatno educirana za rad s 
potencijalno darovitom djecom kod prof. Cvetković Lay. Igraonica za potencijalno darovitu 
djecu s radom je počela 28.02.2017. Odvijala se jednom tjedno, utorkom od 17:00-18:00. 
Voditeljice igraonice bile su odgojiteljica Josipa Jambrek i psihologinja Maja Detelić. 
Nekoliko susreta je, uz odgojiteljicu Jambrek, vodila odgojiteljica Božica Rakamarić koja je 
završila edukaciju ''Mensa NTC sustav učenja''. Završno druženje održano je 30. svibnja 2017. 
Na tom susretu djeca su imala priliku upoznati roditelje s didaktikom koju su koristila na 
igraonicama, ali i uživati u društvenim igrama koje su donijeli od kuće.  
 Nakon završetka programa odnosno igraonice psihologinja je s roditeljima provela 
individualne razgovore, uz osvrt na jake strane djeteta i potencijale koje je potrebno dodatno 
jačati.  
 U suradnji s odgojiteljicom – voditeljicom programa, ali i matičnim odgojiteljicama 
pojedine djece uključene u program, psihologinja je izradila individualizirane odgojno-
obrazovne planove. 
 Iduće pedagoške godine s provođenjem programa planiramo krenuti početkom 
listopada 2017. S ciljem kvalitetnije organizacije rada s djecom homogenije dobi, voditeljice 
su odlučile da će se u igraonicu ubuduće uključivati djeca od 5 godina, uz iznimku 
uključivanja mlađeg djeteta ukoliko se procijeni da je socio-emocionalno dovoljno zrelo. 
 Zaključno, smatramo da uvođenjem ovog kraćeg programa adekvatno odgovaramo na 
posebne potrebe potencijalno darovite djece jer iako im se individualizirani pristup pruža i u 
redovitom programu, potrebno im je omogućiti i sudjelovanje u kraćem programu odnosno 
igraonici za djecu sličnih sposobnosti.  
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3.1.2.  Predškolski CAP: program prevencije zlostavljanja djece  
 
 Predškolski CAP je program prevencije zlostavljanja djece namijenjen djeci starije 
predškolske dobi. Sastoji se od tri dijela koji se provode točno određenim redoslijedom. 
Glavni ciljevi su: smanjiti ranjivost djece i njihovu izloženost različitim oblicima 
zlostavljanja, pružiti kvalitetne informacije, poučiti učinkovitim prevencijskim strategijama te 
osnažiti važne odrasle (roditelje i djelatnike vrtića) u pružanju kvalitetne podrške.  
 Educirani CAP tim u sastavu: Maja Detelić - psihologinja, Lana Pešl – odgojiteljica i 
Tajana Stepanić – pedagoginja održao je 5. travnja 2017. predavanje za sve djelatnike vrtića. 
Predavanju je prisustvovalo 74 djelatnika. Evaluacijski upitnici su pokazali da iako je 
određeni dio zaposlenika već upoznat s temom, tema im je nakon održanog predavanja u 
vrtiću bila puno jasnija. Također, veći dio pitanja nakon predavanja odnosio se na praktičnu 
primjenu odnosno mogućnost i obvezu uključivanja nadležnih institucija u rješavanje 
potencijalnih problema.  
 Budući da smo ovogodišnjim planom i programom predvidjeli provođenje CAP 
programa u programu predškole izvan redovitog programa, 6. travnja 2017. održano je 
predavanje za roditelje djece koja pohađaju program predškole u Šćitarjevu, Velikoj Mlaki i 
Donjoj Lomnici. Roditelji su upoznati sa sadržajima koji će biti prezentirani djeci i 
senzibilizirani za problem zlostavljanja djece. Iz evaluacijskih upitnika saznalo se da su 
roditelji iznenađeni statističkim podacima o zlostavljanju u Republici Hrvatskoj, pohvaljuju 
provođenje programa već u predškolskoj dobi te iskazuju potrebu za dodatnim temama o 
vršnjačkom zlostavljanju.  
 Članice CAP tima održale su i radni dogovor s odgojiteljicama koje vode program 
predškole izvan redovitog programa. Cilj je bio dodatno educirati odgojiteljice kako bi mogle 
kvalitetnije pripremiti djecu za sadržaj o kojem će se raspravljati na radionicama, prvenstveno 
ih upoznati s terminologijom koja će se koristiti.  
 Radionice s djecom provedene su tijekom tri dana, 3.-5. svibnja 2017. i to u 
Šćitarjevu, Velikoj Mlaki i Donjoj Lomnici. Ukupan prosječan broj djece prisutan na 
radionicama bio je 41. Djeca su aktivno sudjelovala na radionicama. Samoinicijativno su 
izražavala želju za aktivnim sudjelovanjem u dijelovima igrokaza. Može se zaključiti da su 
djeca naučila strategije kojima se mogu zaštititi u slučajevima opasnosti ili zlostavljanja.  
 Iduće pedagoške godine, s obzirom na to da je u međuvremenu educiran još jedan 
CAP tim, planiramo CAP programom obuhvatiti svu djecu u programu predškole: u 
redovitom i izvan redovitog programa. 
 

3.1.3. Projekt Eko vrtića: uređenje okoliša vrtića, skupljanje i zbrinjavanje otpada i zdrava 
prehrana 

„Mi jedemo odgovorno“ naziv je novog projekta Udruge Lijepa Naša i EKO škola u koji se 
uključio i naš vrtić. U projektu sudjeluje 9 europskih zemalja članica Zaklade za odgoj i 
obrazovanje za okoliš (FEE) i sufinanciran je od strane europske unije. 
Cilj projekta: doprinijeti da djeca, roditelji, svi mi osvijestimo i razumijemo da će način našeg 
razmišljanja o hrani direktno utjecati na zdravlje našeg planeta, klimatske promjene, 
smanjenje siromaštva. 
U vrtiću Lojtrica održan je seminar koordinatora projekta za sjeverozapadnu Hrvatsku u 
organizaciji Udruge Lijepa Naša. 
Kroz pitanja:  Što jedem?, Koliko otpada proizvodim?, Odakle dolazi i kako je proizvedena 
moja hrana?, Kako sve utječe hrana na ljude i planet? želi se razviti kritičko razmišljanje, 
znanja, vještine i stavovi koji će dovesti do novih obrazaca ponašanja i novih prehrambenih 



11 
 

navika. Naučeno odgojitelji primjenjuju u radu s djecom, roditeljima i ostalim radnicima 
vrtića. 
Akcijski plan za ovaj projekt sastojao se od aktivnosti odgojitelja s djecom; odgojitelja s 
roditeljima; radnika vrtića, roditelja i odgojitelja; djece i lokalne zajednice. 
Uređivali smo mini vrtove s povrćem, voćem i cvijećem. Djeca su odlazila u vrtove u 
susjedstvu, snimili su glazbeni spot na temu projekta na hrvatskom i engleskom jeziku i 
promovirali ga na Otvorenom radiju. Vrtićke skupine su bile na izletu Eko tematike, 
sudjelovali su i na Eko projektnom danu. Nakon provedenog mini istraživanja i završnog 
izvješća Udruzi zaključak je da će djeca i odrasli voditi više računa o smanjenju ostataka 
hrane i birati će namirnice lokalnih proizvođača. 
 

3.2. Planiranje i programiranje 

Procjena unaprjeđenja odgojno-obrazovnog rada u pedagoškoj godini 2016./2017. temelji se 
na Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Programskom 
usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece, Nacionalnom programu odgoja i 
obrazovanja za ljudska prava, Godišnjem planu i programu rada, te uvidu u neposredni 
odgojno-obrazovni rad i pedagošku dokumentaciju. Odgojno-obrazovni rad tijekom godine 
odvijao se u nastojanju ostvarenja planiranih zadaća iz Godišnjeg plana i programa naše 
ustanove. Postavljene zadaće temeljile su se na humanističko-razvojnoj koncepciji, a 
ostvarivale su se integrativno. Osigurani su uvjeti kako bi se djeca razvijala tjelesno, 
mentalno, moralno i društveno na zdrav, dobi djeteta primjeren način, u uvjetima prihvaćanja, 
ljubavi i razumijevanja, kako u vrtiću tako i u obitelji. 

Slijedeći smjernice navedenih dokumenata te nove spoznaje iz područja predškolske 
pedagogije i razvojne psihologije i dalje u svim našim objektima stvaramo organizacijsko-
materijalni i djelatni kontekst u skladu s dječjom prirodom,u nekim našim objektima nisu više 
novina, već ih  obogaćujemo i promišljamo kako dalje, dok u drugim objektima još uvijek 
stvaramo okruženje koje svojom strukturom i bogatstvom materijala potiče dijete na 
istraživanje, inicijativu i kreativnost, a istovremeno odgovara individualnim potrebama, 
interesima i razvojnom stupnju svakog djeteta.  

U skladu s promjenama u prostoru mijenja se i odnos prema djeci: podigla se razina 
povjerenja u djetetove mogućnosti, promijenila se slika o djetetu i njegovim mogućnostima, 
unaprjeđena je komunikacija i interakcija odgojitelj-dijete, sve bolje prepoznajemo potrebe 
djece. I dalje treba  pronalaziti najrazličitije načine kreiranja organizacijsko-materijalnog i 
djelatnog konteksta koji će u svakoj pojedinoj skupini u što većoj mjeri omogućiti 
individualno zadovoljavanje primarnih potreba svakog djeteta. U svakom našem objektu 
drugačiji su materijalni i arhitektonski uvjeti, drugačija je struktura i homogenost, odnosno 
heterogenost dobnih skupina, a razlikuje se i po broju dobnih skupina. Uvažavajući navedene 
različitosti te potrebe i interese djece u odgojnim skupinama, odnosno objektima, u svakom 
područnom objektu stvaramo specifičan kurikulum. 

 

3.3. Kalendar proslava, svečanosti i drugih radosnih događanja 

Prema kalendaru proslava i svečanosti, radosnih događaja iz Godišnjeg plana i programa 
većina skupina bila je uključena u njihovu realizaciju. 
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Rujan, Listopad 

- jesenske svečanosti na nivou objekata 
- sudjelovanje djece i odgojiteljica starije odgojne skupine iz PV Gradići na 

Svehrvatskoj smotri Dani kruha - Dani zahvalnosti za plodove zemlje u Stubičkim 
Toplicama 

- sudjelovanje na Danima otvorenih vrata u područnoj školi u Mičevcu 
- izložba dječjih radova na temu „Kako predškolci vide i zamišljaju školu“ povodom 

Dječjeg tjedna i Dana vrtića 
- obilježen Europski tjedan sporta – vrtićka skupina s integriranim sportskim 

programom ugostila je Judo klub Pinky iz Velike Gorice 
- obilježen Mjesec hrvatske knjige 
- izlet u Etno naselje Novo Čiče za sve predškolske skupine   

 
Studeni, Prosinac 

- niz radosnih događaja vezanih uz blagdan Sv. Nikole, Božić i Novu Godinu 
- Božićna bajka - klizanje na Trgu Stjepana Radića za svu djecu s navršenih pet godina 

uz stručno vodstvo trenera sportske škole „Zagi“ 
- ukrašavanje božićnog drvca u Gradićima - sudjelovala djeca iz PV iz Gradića 

 
Siječanj, Veljača 

- niz radosnih događaja povodom fašnika: interne svečanosti na nivou svih objekata -  
sudjelovanje predškolske skupine iz Velike Mlake  na „Malom fašniku“ u Velikoj 
Gorici i osvajanje prve nagrade 

- posjet pekara područnom vrtiću u Gradićima 
- u Pučkom otvorenom učilištu na odjelu dječje knjižnice postavljena humanitarna 

izložba dječjih radova u okviru projekta „Škole za Afriku“ 
- obilježavanje Valentinova 
- lutkarski mjuzikl „Frkafuljak“u izvedbi kazališta „Lutonjica“ za sve vrtićke skupine  

 
Ožujak, Travanj 

- predstava „Čarolija u krug“ za svu djecu vrtićkog uzrasta  
- vrtiću za rođendan organizirana Druga likovna kolonija 
- niz radosnih događaja vezanih uz Uskrs 
- sudionici Malog fašnika sudjelovali  na projekciji animiranog filma „Štrumfovi“. 
- povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje 21. i 22. travnja u parku dr. Franje 

Tuđmana u Velikoj Gorici održane edukativne radionice za djecu vrtićkog uzrasta i 
postavljena izložba dječjih radova od recikliranog materijala 

- djeca engleske i starije predškolske skupine iz velike Mlake sudjelovala na natječaju 
Hrvatskog kartografskog društva „Volimo Hrvatsku“  

- djeca petogodišnjaci iz područnih objekata u Gradićima, Donjoj Lomnici i Velikoj 
Mlaki pohađala su u razdoblju od 18. do 28. travnja 2017. godine školu plivanja na 
bazenima u Sveticama u organizaciji Dšr „Medo sportaš“  

- u suradnji s Udrugom za prevenciju karijesa Velika Gorica vrtićke skupine je posjetio 
stomatolog  

 
Svibanj, Lipanj 

- predstavu „Ružno pače“ izvela je dramska skupina našeg vrtića 
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- završne svečanosti na nivou objekata 
- posjet osnovnoj školi u Velikoj Mlaki, Gradićima i Donjoj Lomnici 
- posjet djece Osnovne škole Eugena Kumičića našem vrtiću 
- sudjelovanje djece i odgojiteljica iz PV Gradići i Donja Lomnica na pokaznim 

vježbama DVD-a  
- izlet na Bilogoru (etno kuća, sirana, vinograd) 
- područni objekt Gradići uključen je u HRT projekt Najljepši školski vrtovi 
- 08. lipnja vrtić obilježio svoj Eko dan 
- 12. svibnja vrtiću uručen Wrigley certifikat za provođenje kampanje „Za manje 

otpada“ 
- edukativni lutkarski mjuzikl „Slon bon ton“ u izvedbi studija Suncokret za sve vrtićke 

skupine 
- djeca predškolske skupine iz Smendrovićeve na trodnevnom nagradnom izletu u 

Dramlju 
- obilježavanje Svjetskog dana sporta 

 

Ovako privlačnim sadržajima i oblicima rada nastojali smo djeci pružiti bogatstvo doživljaja 
unatoč nedostatku optimalnih prostornih uvjeta u svim objektima.  

 

3.4. Rad s djecom u godini pred polazak u osnovnu školu 

Program predškole provodio se u okviru redovitog 10-satnog programa i izvan redovitog 
programa za djecu koja nisu korisnici vrtića. U programu predškole radilo se prema 
Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole, kao i programu predškole verificiranom 
pri MZO,  a u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj.   

U okviru 10-satnog programa program predškole provodio se u starijim odgojnim skupinama, 
a realizirale su ga odgojiteljice tih skupina. 

Program predškole za djecu koja nisu polaznici dječjeg vrtića organizirali smo u 4 odgojne 
skupine, na sljedećim lokacijama: 

- Šćitarjevo: 2 skupine 
- Gradići: 1 skupina 
- Velika Mlaka: 1 skupina 

 
Program su realizirale dvije odgojiteljice.  

U oba programa predškole realizirano je 250 sati, od početka listopada 2016. do kraja svibnja 
2017. 

Po završetku programa sva djeca dobila su potvrde o završenom programu predškole, a djeca 
s posebnim potrebama i mišljenje stručnog tima o psihofizičkom stanju djeteta. 

U realizaciji odgojno-obrazovnog rada nije bilo većih poteškoća. Djeca, roditelji i 
odgojiteljice su zadovoljni, ali poteškoću predstavlja neadekvatan prostor u Šćitarjevu 
(prostor učionice u osnovnoj školi), koji odgojiteljice nastoje osmisliti i prilagoditi dječjim 
potrebama korištenjem različitih didaktičkih sredstava, neoblikovanog materijala i opreme iz 
vrtića te svojim predanim radom. 
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Kako bismo djeci uljepšali boravak u programu predškole organizirali smo predstave 
„Čarolija u krug„ , „Slon bon ton, „Frka fuljak““i „Ružno pače“, izlete na Bilogoru i završne 
svečanosti za roditelje osmišljene kao druženje djece, roditelja i odgojiteljica.  
  
3.5. Program ranog učenja engleskog jezika 

U pedagoškoj godini 2016./2017. provodio se 10-satni program ranog učenja engleskog jezika 
u dvije mješovite odgojne skupine  u područnom objektu Gradići i Velika Mlaka – 
Smendrovićeva. U program je ukupno bilo upisano 44 djece u dobi od 3 do 7 godina. Program 
je provodilo 5 odgojiteljica koje posjeduju svjedodžbu o poznavanju engleskoj jezika traženog 
stupnja (razina B2). 

Tijekom godine osigurani su svi uvjeti za maksimalnu sigurnost djece za vrijeme boravka u 
vrtiću te je nabavljena potrebna oprema i didaktika za provođenje posebnog programa: 
nadopuna didaktike (lego kocke, gumene i spužvaste kocke, puzzle, mase za modeliranje, 
slikovnice na engleskom i hrvatskom jeziku, istraživački set, stolne igre), a odgojiteljice su 
same izrađivale potreban didaktički materijal (storybooks, puzzles, flashcards, boardgames, 
twister, memory cards, bingo). 

Razvoj svakog djeteta odgojiteljice su pratile putem razvojnih mapa. O napretku djece u 
odnosu na program engleskog jezika izvještavale su roditelje putem individualnih razgovora, 
a u slučaju razvojnih odstupanja poduzimale su se potrebne mjere u suradnji sa stručnim 
suradnicima. 

Djeci je osigurana pravilna prehrana i svakodnevni boravak na zraku jednako kao i djeci 
drugih odgojnih skupina našeg vrtića. Također su realizirani izleti (Etno selo Novo Čiče, 
Bilogora), rekreativni programi (škola klizanja, škola plivanja) i drugi kulturno-umjetnički i 
edukativni sadržaji (gostovanja kazališnih predstava u objektima, edukativne radionice u 
Parku dr. Franje Tuđmana povodom Dana planete Zemlja, posjet osnovnoj školi).   

Tijekom godine ostvarivali su se programom postavljeni ciljevi: razvoj osjetljivosti za drugi 
fonološki sustav, postupno izražavanje na engleskom jeziku, upoznavanje običaja i kulture 
zemalja engleskog govornog područja te utjecanje na cjelovit razvoj ličnosti. Sadržaji rada 
tematski su se prilagođavali djeci (dobi i specifičnim interesima), engleski jezik usvajao se u 
svakodnevnim situacijama (učenjem situacijskih fraza) kao i slušanjem priča i pjesmica na 
stranom jeziku. Sve aktivnosti provodile su se na oba jezika istovremeno, koristio se materinji 
jezik s postupnim povećanjem udjela engleskog jezika. 

Potaknute interesom djece odgojiteljice su s djecom provodile projekte: 

• Schools for Africa: skupina iz Velika Mlake uključila se u Unicef-ov projekt „Škole za 
Afriku“ 

• Put oko svijeta s vukom – Around the world with wolf (skupina iz Velike Mlake) 
• Znanstvene čarolije (skupina iz Velike Mlake) 

Djeca skupine iz Velike Mlake sudjelovala su na natječajima: 

1. Natječaj „Volimo karte“ u organizaciji Hrvatskog kartografskog društva s grupnim 
radom „More education and play for children in Africa“  

2. Međunarodni natječaj „Zajedno“ u organizaciji Kulturnog centra za djecu i mlade u 
Finskoj, grupni radovi: „Together around the world – Egypt and Australia“ 
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S djecom su obilježeni tradicionalni anglosaksonski blagdani i običaji: Halloween, St. 
Patricks Day, Thanksgiving Day… 

Suradnja s roditeljima ostvarivala se kontinuirano, putem: 

• roditeljskih sastanaka – informativnih i tematskih: Polazak u osnovnu školu, Program 
engleskog jezika-cjeloživotno učenje (Gradići), Dijete i mediji (Velika Mlaka) 

• individualnih razgovora odgojitelja i roditelja, 
• druženja povodom blagdana i završne svečanosti, 
• tematskih radionica (u sklopu projekta Škole za Afriku – izrađivanje predmeta od 

pedagoški neoblikovanog materijala i prodajne izložbe – Velika Mlaka), 
• povratnih informacija o provođenju engleskog programa putem pozitivnih poruka 

(pismenim putem), 
• prezentacija aktivnosti skupine (putem PP prezentacija, oglednog sata i  filmom 

„Behind the scene“- Velika Mlaka), 
• sudjelovanja roditelja u odgojno-obrazovnim aktivnostima vrtića ili prikupljanju i 

izradi materijala. 
 

Tijekom godine ostvarivana je suradnja i s vanjskim ustanovama, s ciljem stručnog 
usavršavanja odgojiteljica, prezentacije rada u skupini te razmjene iskustava: 

• Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, 
• AZOO, 
• Udruga za promicanje učenja stranog jezika Tutor, 
• Gradska knjižnica Velika Gorica (skupina iz Velike Mlake): humanitarna izložba 

„Djeca Lojtrice za djecu Afrike“ i izložba „Čitajmo 100 na sat“, obje postavljene na 
dječjem odjelu gradske knjižnice u Velikoj Gorici, 

• Suradnja s medijima (skupina iz Velike Mlake): intervju s novinarkom portala Vg 
Danas  (o projektu „Škole za Afriku“) i sudjelovanje u kvizu „Jedemo odgovorno“ s 
ekipom Otvorenog radija. 

Djeca pokazuju veliki interes za učenje engleskog jezika. Posebno vole razne pjesmice i 
brojalice s rimom. Tijekom godine mlađa djeca naučila su reći svoje ime, gdje stanuju i koliko 
godina imaju.  Usvojili su nazive boja, brojeva, životinja i biljaka. Također su usvojili razne 
fraze koje ujedno i koriste u svakodnevnim situacijama. Razumiju jednostavne naloge i 
pitanja.  

Starija djeca koja već treću godinu za redom pohađaju program sada mogu razumijeti i 
složenije fraze. Također koriste jednostavnije fraze u igri i  situacijama iz svakodnevnog 
života. 

Roditelji su iskazali velik interes za upis djece u poseban program ranog učenja engleskog 
jezika, te u objektu u Velikoj Mlaki stalno postoji lista čekanja za upis u program. 

 

3.6. Sportski program 

U ovoj pedagoškoj godini provodio se sportski 10-satni program u jednoj mješovitoj odgojnoj 
skupini  u centralnom objektu u Velikoj Mlaki. U program je ukupno bilo upisano 21 dijete u 
dobi od 3 do 7 godina. Program su provodile dvije odgojiteljice koje posjeduju svjedodžbu o 
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stručnom usavršavanju „Poseban kineziološki program“ te odgojiteljica s diplomom 
prof.tjelesne i zdravstvene kulture. 

Tijekom godine osigurani su svi uvjeti za maksimalnu sigurnost djece za vrijeme boravka u 
vrtiću i dvorani za tjelovježbu. Bogato opremljena sportska dvorana kontinuirano je 
nadopunjavana potrebnom opremom i rekvizitima za tjelovježbu (nabavljene su didaktičke 
ljestve, drveni sanduk, spužvaste lopte, nogometne lopte). Odgojiteljice su tijekom godine 
same izrađivale raznovrsan didaktički materijal (društvene igre, štapići za sortiranje, memory, 
puzzle, mini-golf, lutke za igrokaze, slikovni materijal za razvoj predčitačkih vještina i 
drugo). 

Razvoj svakog djeteta odgojiteljice su pratile putem antropoloških mjerenja u suradnji sa 
zdravstvenom voditeljicom i testovima za kontrolu motoričkih vještina. O napretku djece u 
odnosu na sportski program izvještavale su roditelje putem individualnih razgovora te kroz 
ogledne satove na kojima su djeca demonstrirala stečene sposobnosti i vještine. 

Djeci je osigurana pravilna prehrana i svakodnevni boravak na zraku jednako kao i djeci 
drugih odgojnih skupina našeg vrtića. Realizirani su izleti u etno selo Novo Čiče i Zaboky – 
Bilogoru, škola klizanja u Velikoj Gorici te gostovanja kazališnih predstava u vrtiću.  

Tijekom godine ostvarivali su se programom postavljeni ciljevi: zadovoljavanje djetetovih 
potreba za kretanjem i igrom, stvaranje navika zdravog načina života (zdrava prehrana i 
svakodnevno tjelesno vježbanje), stjecanje kompetencija potrebnih za postizanje određene 
razine motoričkih dostignuća te poboljšanje stanja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, 
razvoj i usavršavanje motoričkih znanja i orijentacije u prostoru, razvoj socijalnih vještina, 
poticanje na slobodno i stvaralačko izražavanje u različitim oblicima tjelesne i zdravstvene 
kulture, razvoj samokontrole te stvaranje temelja za razvoj kritičkog odnosa prema vlastitom 
(samoprocjenjivanje) i tuđem radu. Odabrani sadržaji i provođene aktivnosti prilagođavale su 
se djetetovim individualnim razvojnim mogućnostima i sposobnostima te su vođene 
imperativom cjelovitog razvoja svih djetetovih potencijala. 

Potaknute interesom djece odgojiteljice su s djecom provodile projekte: Zdrava hrana, Hokej, 
Moje tijelo i Pauk. 

Suradnja s roditeljima ostvarivala se kontinuirano, putem: 

• roditeljskih sastanaka (informativni i komunikacijski na temu „Zdrava hrana“ i 
„Program predškole“), 

• individualnih razgovora odgojitelja i roditelja, 
• radionica s roditeljima i djecom (Proljetna radionica), 
• oglednih satova u dvorani, 
• prezentacija aktivnosti skupine, 
• sudjelovanja roditelja u odgojno-obrazovnim aktivnostima vrtića ili prikupljanju i 

izradi materijala, 
• završnog sportskog druženja. 

 
Tijekom godine ostvarivana je suradnja s AZOO s ciljem stručnog usavršavanja odgojiteljica. 
S ciljem kvalitetnog odgojno-obrazovnog rada i ostvarivanja zadaća sportskog programa 
ostvarena je i suradnja s: 

• plesnim klubom Megablast (koreografiranje nastupa za Dane Dječjih vrtića), 
• judo klubom „Pinky“ (obilježavanje Europskog tjedna sporta), 
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• teniskim klubom „Rally“ (pokazni sat tenisa), 
• osnovnom školom Velika Mlaka (posjet školi). 

 

3.7. Interesne skupine 

Rad u interesnim skupinama odvijao se u kontinuitetu.      

• Dramska skupina održala je predstavu: „Ružno pače“ za djecu iz redovnog programu i 
programa predškole te za djecu korisnike Centra za socijalnu skrb Velika Gorica i 
djecu iz socio-depriviranih sredina Udruge Djeca prva.  

• Skupina za Web stranicu informirala je o događanjima u vrtiću, našim uspjesima, 
posjetima, stručnim savjetima za roditelje i provodila ankete o aktualnim temama. 

• Skupina za izradu sredstava (didaktička skupina) izrađivala je didaktička sredstva.       
• Estetska skupina sudjelovala je u estetskom uređenju prostora vrtića i u suradnji s 

dramskom skupinom u izradi kulisa i drugog materijala potrebnog za predstave. 
• Vrtlarska skupina je zajedno s djecom vodila brigu o povrtnjaku (sijala, sadila, 

plijevila, zalijevala i brala ekološki uzgojeno povrće). 
• Eko skupina je sudjelovala u  aktivnostima vezanim za kampanju  „Za manje otpada“ i 

projekt „Mi jedemo odgovorno“. 
• Engleska skupina  je izradila priručnik s aktivnostima, pričama, pjesmicama i 

recitacijama prilagođen za rad u svim skupinama. Također je izradila razna didaktička 
sredstva (memori kartice, flash kartice, bingo i aplikacije s dvojezičnim nazivima).   

 

3.8. Ljetna organizacija rada 

Sve planirane bitne zadaće rada ljeti realizirane su uz manja odstupanja. Izvršena je 
pravovremena organizacija rada za djelatnike svih struktura, osiguran je dovoljan broj 
djelatnika u odnosu na broj prisutne djece, svi djelatnici su na vrijeme upoznati s ljetnom 
organizacijom rada. Odgojiteljice su upoznate s načinom planiranja odgojno-obrazovnog rada, 
te vođenjem pedagoške dokumentacije. Radi sigurnosti djece i njihove zaštite, te samozaštite 
za vrijeme boravka u dječjem vrtiću osigurani su  uvjeti u vanjskom i unutarnjem prostoru 
(klimatizirani i temperaturno primjereni prostori). Tijekom ljetne organizacije rada imenovane 
su odgovorne osobe za određene aktivnosti. 

Kod kreiranja organizacijsko-materijalnog i djelatnog konteksta uvažavala su se prava djece, 
njihove potrebe i interesi. Timskim planiranjem formirani su centri aktivnosti koji su bili 
dostupni djeci iz svih odgojnih skupina (boravak na zraku), osigurano je bogatstvo atraktivnih 
i za razvoj djece potrebnih poticaja. Organizacija dnevne izmjene aktivnosti bila je fleksibilna 
i u skladu s interesima i potrebama djece. 

Velika važnost i tijekom ljeta posvećena je suradnji s roditeljima. Roditelji su pravovremeno 
informirani o ljetnoj organizaciji rada, te o svim promjenama u organizaciji rada nastalim 
tijekom ljetne organizacije rada vrtića. O životu i radu djece u vrtiću, kao i u događanjima 
tijekom ljeta roditelji su bili informirani putem roditeljskih kutića i web stranice vrtića.  
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Smjernice za rad u narednom razdoblju 

• Vrtić što više otvoriti prema obitelji, odnosno u odgoj i obrazovanje djeteta u vrtiću 
uključiti roditelje kao njima najbliže i za njihov odgoj najvažnije. Omogućiti 
roditeljima i obitelji  sudjelovanje u kreiranju programa rada s djecom, te osigurati 
načine da prate rast i razvoj djeteta, život i rad djeteta u vrtiću 

• Obogatiti odgojno obrazovni rad kraćim i cjelodnevnim programima 
• Proširiti ponudu kulturno-umjetničkih i rekreativnih programa            
• Nastaviti s radom na provođenju Eko programa 
• Organizirati radionice za roditelje „Rastimo zajedno“ 
• Provoditi Cap program 
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4. NJEGA I SKRB ZA PSIHOFIZIČKI RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE 
 
 
4.1. Prilagodba djece na vrtić  
 
S ciljem dobivanja podataka o razvojnim osobitostima, interesima i potrebama svakog 
novoprimljenog djeteta, kao i o osobitostima obiteljskog i socijalnog okruženja u kojem dijete 
živi obavljeni su inicijalni razgovori s roditeljima kod upisa djeteta u vrtić. Inicijalne 
razgovore provodile su pedagoginja, zdravstvena voditeljica, edukacijska rehabilitatorica i 
psihologinja svaka u domeni djelokruga svog posla.  
Već pri inicijalnom razgovoru stručni tim je kod pojedine djece roditeljima dao do znanja da 
će se dijete pojačano pratiti na početku pedagoške godine te ih se uputilo na dijagnostičku 
obradu odnosno ukoliko već imaju postojeću dokumentaciju da je donesu na uvid.  
Obavljeni su i razgovori s odgojiteljicama s ciljem prijenosa informacija o novoprimljenoj 
djeci, posebno o djeci s posebnim potrebama i djeci za koju se na inicijalnom razgovoru 
procijenilo da bi mogla prolaziti kroz težu prilagodbu. Odgojiteljicama su ponuđene i skale 
procjene koje su prema potrebi mogle koristiti za praćenje razdoblja prilagodbe.  
 
4.2. Bitne zadaće rada s djecom s posebnim potrebama 
 
Bitne zadaće rada s djecom s posebnim potrebama, potencijalno darovitom djecom i djecom s 
teškoćama u razvoju realizirane su tijekom godine uglavnom uspješno i to od strane članova 
stručnog tima: edukacijske rehabilitatorice, pedagoginje, zdravstvene voditeljice i 
psihologinje u suradnji s odgojiteljicama te stručnjacima izvan vrtića i roditeljima. Velika 
pažnja posvećena je pravovremenom otkrivanju, evidentiranju i dijagnosticiranju djece s 
posebnim potrebama. 
 
Tablica 1. Prikaz broja djece prema vrstama posebnih potreba 
(djeca su svrstana u tablici prema primarnoj PP iako određen broj djece ima nekoliko PP): 
 
 

VRSTA POSEBNE POTREBE JASLICE VRTIĆ PRED-
ŠKOLA ZBROJ 

Oštećenja  vida 0 0 0 0 
Oštećenja sluha 0 0 0 0 
Čimbenici neurorizika i Dystoni sy do 3. 
god. 10 0 0 10 

Motorička oštećenja 1 6 1 8 
Intelektualne teškoće 0 4 0 4 
Poremećaji pažnje i ponašanja 0 6 1 7 
Poremećaji autističnog spektra 1 3 0 4 
Govorno-jezične teškoće 9 44 19 62 
Kronične bolesti 12 13 1 26 
Teškoće zbog kulturne deprivacije 1 4 1 6 
Višestruke teškoće 1 8 1 10 
Prolazne posebne potrebe 4 5 0 9 
Potencijalno daroviti 0 12 0 12 
ZBROJ 39 105 24 168 
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Vrtić niti ove godine od osnivača Grada Velike Gorice nije dobio suglasnost za zapošljavanje 
logopeda. Edukacijska rehabilitatorica i psihologinja su tijekom godine u redovitom programu 
i programu predškole izvan redovitog programa evidentirale 14% djece s isključivo govorno-
jezičnim teškoćama. Smatramo da bi zapošljavanje logopeda doprinijelo otkrivanju većeg 
broja neprepoznate djece s govorno-jezičnim teškoćama odnosno kvalitetnijoj ranoj 
intervenciji u dječjem vrtiću. Svake godine se suočavamo s brojnim upitima roditelja kada će 
se u vrtiću zaposliti logoped jer su liste čekanja za logopedski tretman dugačke i dijete 
najčešće tek neposredno prije polaska u školu bude uključeno u terapiju. Dio djece uključen je 
u privatnu logopedsku terapiju, manji dio u Centar za djecu, mlade i obitelj u Velikoj Gorici, 
no i dalje je prisutan velik broj djece koja nisu nigdje uključena. Vjerujemo da će Grad Velika 
Gorica kao Grad prijatelj djece, u idućoj pedagoškoj godini voditi računa o zadovoljavanju 
potreba djece s govorno-jezičnim teškoćama i u vrtiću Lojtrica. 
  
Djeca s teškoćama u razvoju u vrtić se uključuju prema inkluzivnom modelu, pritom se 
poštuje zakonska obveza kojom djeca s TUR ostvaruju prednost.  
 
Poteškoću u radu predstavlja dislociranost objekata, nedostatak logopeda te velik broj upisane 
djece u pojedinim odgojnim skupinama što se posebno odnosi na jasličke skupine. Skupine s 
većim brojem upisane djece vodila su tri odgojitelja (u 5 skupina). U skupinama u koje su 
uključena djeca s većim teškoćama u razvoju također je postojala potreba za dodatnim 
djelatnikom, što je u ovoj godini realizirano u 7 skupina. 
 
Nakon uočene posebne potrebe osiguravala se pravovremena i adekvatna stručna pomoć djeci 
u zadovoljavanju njihovih potreba i osiguravanju uvjeta za rast i razvoj u okviru vrtića, te je 
sukladno tome poduzeto sljedeće: 
 

• razgovor s odgojiteljicama u svrhu prikupljanja dodatnih podataka o djetetu i pružanja 
informacija o posebnim potrebama uz davanje smjernica za rad, 

• sistematsko praćenje i opservacija djeteta u različitim razdobljima i odgojno-
obrazovnim situacijama, dodatne procjene razvoja ili dijagnostički postupci, 

• izrada individualiziranih odgojno-obrazovnih planova za djecu s posebnim potrebama, 
• provođenje odgovarajućeg tretmana s djecom s TUR u odgojnoj skupini ili 

individualno, 
• provođenje igraonice za potencijalno darovitu djecu, 
• suradnja s roditeljima: informiranje i savjetovanje, 
• suradnja sa specijaliziranim ustanovama u svrhu razmjena informacija o pojedinom 

djetetu, te poduzimanja zajedničkih aktivnosti, uključivanja djece u rehabilitaciju ili 
dodatne programe, 

• suradnja s Centrom za socijalnu skrb zbog postupka vještačenja i zaštite prava djeteta. 
 
Djeca koja su pokazivala prolazne posebne potrebe zbog kriznih razdoblja u razvoju,  
problema u obitelji (razvod braka, nesređene obiteljske prilike, nasilje u obitelji, bolest člana 
obitelji, izrazito loši socio-ekonomski uvjeti), teške prilagodbe na vrtić, promjena u ponašanju 
ili socio-emocionalne nezrelosti bila su obuhvaćena kontinuiranim tretmanom psihologa. 
Prema potrebi, roditelji su na detaljnije procjene razvoja, tretman ili savjetovanja upućivani u 
vanjske ustanove. 
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U narednom razdoblju je potrebno:  
 

• i dalje kontinuirano pratiti i procjenjivati razvoj svakog djeteta, 
• procjenjivati aktualne i potencijalne potrebe svakog djeteta i osigurati uvjete za 

njihovo zadovoljavanje, 
• naročitu pažnju posvetiti prikupljanju relevantnih podataka za pravovremeno 

otkrivanje i dijagnosticiranje djece s posebnim potrebama (TUR i potencijalno 
darovitih), 

• osigurati potrebne uvjete i adekvatnu stručnu pomoć djetetu s TUR i odgojiteljicama,  
• osigurati potrebne uvjete i adekvatnu stručnu pomoć potencijalno darovitom djetetu i 

odgojiteljicama, 
• intenzivirati suradnju s roditeljima kroz što više stručnih radionica, 
• intenzivirati suradnju sa specijaliziranim ustanovama u cilju zadovoljavanja 

specifičnih potreba djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji. 
 
4.3. Prehrana djece  
 
Skrb za tjelesni rast i razvoj djece temeljena je na provođenju Programa mjera zdravstvene 
zaštite, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima te Godišnjim planom i 
programom odgojno-obrazovnog rada za 2016./2017.godinu.  
Izvješće je temeljeno na procjeni kvalitete zadovoljavanja osnovnih potreba djece, razvoja 
brige za sebe, na procjeni i provođenju higijensko-epidemioloških mjera za boravak djece u 
vrtiću kao i na procjeni zadovoljavanja prehrambenih potreba prema važećim standardima i 
propisima, praćenju zdravstvenog stanja, rasta i razvoja djece. Izvješće obuhvaća i evidenciju 
ozljeda. 
Planiranje i provođenje prehrane djece u vrtiću provođeno je u skladu s propisanim 
standardima i preporukama iz Programa mjera u provedbi pravilne prehrane predškolskog 
izrasta. Zdravstvena ispravnost i energetska kvaliteta raznovrsnih namirnica u jelovniku 
redovito se kontroliraju od strane Županijskog ZJZ. Dosadašnja izvješća ispitivanja hrane kao 
i obrisaka opreme i pribora u kuhinji bila su bez primjedbi. 
Kao dobar način svakodnevnog praćenja kvalitete i količine obroka za djecu i dalje se koriste 
liste primjedbi za dobavljača sa korektivnim mjerama kao i interna lista primjedbi na hranu, te 
podaci iz anketnih upitnika za odgojitelje i roditelje. 
I ove godine uključili smo se u projekte u kojima smo vrtić promovirali kao vrtić u kojem se 
posebna pažnja posvećuje prehrani. Kroz projekt „Mi jedemo odgovorno“ poticali smo 
promjene iz lošijih navika (ostatci hrane) u bolje (prehrana bez ostataka, kuhanje iz sezonskih 
i po mogućnosti lokalnih namirnica). Projekt je realiziran uz pomoć ravnateljice, odgojitelja, 
roditelja, zdravstvene voditeljice, djece i kuharica. 
 
Jelovnici su planirani za tjedan dana na način da se osigura sezonska izmjena namirnica uz 
prilagođavanje obroka u vrijeme adaptacije za jasličke skupine te postepeno uvođenje jela, 
kao i u ostalim vrtićkim skupinama. U vrijeme ljetne organizacije rada jelovnik se planira 
dvotjedno. 
 
Osiguran je fleksibilan ritam izmjene obroka u odgojnim skupinama. 
Prema planiranoj zadaći unaprjeđivanja prehrane u vrtiću nastavili smo s praksom ne 
donošenja slatkiša niti grickalica u vrtić. Prilikom inicijalnog razgovora roditeljima se daje 
informacija o stavovima u prehrani u našem vrtiću; usmeno, člancima na web stranici te 
putem letaka. Sve skupine prakticiraju druženja uz slavljeničke aktivnosti koje uspješno 
zamjenjuju praksu zabave sa slatkišima. 
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Odgojitelji su educirani i motivirani za nastavak dosadašnje prakse. Na nekoliko 
odgojiteljskih vijeća, radionica, roditeljskih sastanaka te individualnih konzultacija 
odgojitelja, roditelja, ravnatelja, medicinske sestre i članova stručnog tima zaključeno je da su 
ovakve smjernice u prehrani u DV Lojtrica korisne za kompletan rast i razvoj djeteta. 
 
I ove godine smo nastavili sa opremanjem (termo box za prijevoz toplo/hladno, inox posude s 
poklopcima) i zamjenom istrošenog sitnog kuhinjskog inventara (PVC kutije za transport).   
Ove pedagoške godine u vrtiću je boravilo 20 djece, a u programu predškole 2 djece s 
posebnim potrebama u prehrani (alergijske bolesti i privremene netolerancije). 
Identifikacijom djece s posebnim prehrambenim potrebama, izradom individualiziranih 
protokola za prehranu, korekcijom jelovnika te osiguranjem namirnica za prehranu djece s 
teškoćama, nastojali smo umanjiti simptome bolesti odnosno doprinijeti njihovom potpunom 
odsudstvu . 
Provedena je edukacija djelatnika koji sudjeluju u pripremi obroka (glavna kuharica), te svih 
sudionika (odgojitelja, roditelja) u odgojnoobrazovnom procesu putem radionica, pisanih 
preporuka i individualnih savjetovanja. 
 
Praćenje rasta i razvoja djece te stanja uhranjenosti provedeno je antropometrijskim 
mjerenjima tijekom studenog, prosinca i siječnja. Ukupno je izmjereno 332 djece. 
Od ukupnog broja izmjerene djece 180 su dječaci, a 152 su djevojčice. Mjerena je tjelesna 
težina i visina, određen je indeks tjelesne mase pomoću antropometrijskog kalkulatora iz 
Anthro Plus programa. 
Nakon izvršenih mjerenja i obrade podataka rezultati su usmeno ili pisanim obavijestima 
predočeni roditeljima. Obradom podataka pronađeno je jedno dijete sa značajnim zastojem u 
segmentu rasta. Roditelji su upućeni da se sa djetetom jave pedijatru koji bi trebao preuzeti 
brigu i uputiti dijete na daljnju obradu endokrinologu.Temeljem liječničkih preporuka mogu 
se planirati potrebni preventivni programi i mjere za zaštitu zdravlja pojedinog djeteta ili 
sveukupne populacije djece u vrtiću. 
 
4.4. Uvjeti za pravilan razvoj djeteta 
 
Visokim standardom u centralnom objektu vrtića i adaptacijama u područnim objektima 
(veličina soba dnevnog boravka, opremljenost kupaona, prostrani hodnici, ograđena i sigurna 
igrališta) stvaramo uvjete za pravilan rast i razvoj djeteta. 
Kvalitetnu izmjenu igre i dnevnog odmora provodili smo poštujući prava i potrebe djeteta. 
Prema individualnim potrebama djece omogućili smo izbor dnevnog odmora djeci neovisno o 
uzrastu (mirni prostori, kutići za odmor ili odmor u krevetiću).  
 
4.5. Boravak na zraku i organizirani boravak izvan vrtića 
 
Poštujući mjere zdravstvene zaštite djece iz pedagoškog programa koje predviđaju da dijete 
1/4 provedenog vremena u vrtiću provede u igri i kretanju na zraku kontinuirano se 
poboljšavaju  uvjeti na svim dvorištima vrtića (pješčanici s novim pijeskom, antistresne 
podloge, nove sprave i igračke). U vrijeme ljetnog razdoblja kad je indeks sunčevog zračenja 
visok, boravak na zraku osiguran je upotrebom suncobrana, tendi, šatora i igrala u sjenovitim 
dijelovima dvorišta. U suradnji s Upravnim odjelom za predškolski odgoj, školstvo i sport 
realiziran je rekreativni program škole klizanja i plivanja. U programu su sudjelovala djeca 
starijih vrtićkih skupina s velikim interesom. Tijekom trajanja škole nije bilo povreda ni 
oboljenja. U proljetnim mjesecima realizirani su i cjelodnevni izleti. Kod djece s kroničnim 
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bolestima adekvatnom pripremom odgojitelja i djeteta kao i osiguravanjem pratnje nije bilo 
pogoršanja postojećih stanja. 
 
4.6. Zdravstvena zaštita djece 
 
Važne realizirane zadaće u organiziranju i provođenju zdravstvene zaštite djeteta su: 
• Izrada protokola za: 
- dijete sa zdravstvenom teškoćom (individualno), 
- postupanja u situacijama kada je ugroženo zdravlje djeteta 
- odlazak na izlete. 
• Strukturiranje radnog vremena tehničkog osoblja prema potrebama djece i konkretiziranje 
dnevnih, tjednih i mjesečnih zaduženja. 
• Stvaranje pozitivnih sanitarno-higijenskih i sigurnosnih uvjeta u unutarnjem i vanjskom 
prostoru vrtića (redovita nabava i zamjena dotrajalih sprava, igračaka, namještaja i kuhinjskog 
pribora). 
 
U sljedećem tabelarnom prikazu kroz šifre bolesti evidentirane putem liječničkih potvrda 
prikazano je kretanje morbiditeta tijekom pedagoške godine 2016./2017. U zimskom i 
proljetnom periodu najviše je bolesti dišnog sustava, bakterijskog ili virusnog porijekla.  

Prosječna duljina izostanka je 3-5 dana. U slučajevima sumnje na grupiranje simptoma kod djece 
određene skupine, kontaktirana je higijensko–epidemiološka služba i poduzete su  protuepidemijske 
mjere. Time su prevenirani epidemijski razmjeri obolijevanja. 

 
PRIKAZ KRETANJA MORBIDITETA KOD DJECE POLAZNIKA VRTIĆA LOJTRICA, 
PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI BOLESTI ZA 2016./ 2017. godinu: 
 
 

UTVRĐENE GRUPE BOLESTI             JASLICE             VRTIĆ            UKUPNO 
Zarazne i parazitarne bolesti 
(A00- B99)                                                            82                        105                        187 
Novotvorevine (C00-D48) 
Bolesti krvi i krvotvornih organa, te 
imunološke bolest (D50-D89)                                                            1                             1 
Endokrine bolesti i bolesti prehrane i 
metabolizma (E00-E90)                                           
Duševni poremećaj (F00-F99) 
Bolesti živčanog sustava (G00-G90) 
Bolesti oka i očnih aneksa (H00-H59)                 14                          10                          24 
Bolesti uha i mastoidnog nastavka 
(H60-H95)                                                            22                          33                          55 
Bolesti cirkulacijskoga sustava (I00-I99)             
Bolesti dišnog sustava (J00-J99)                         111                         165                      276         
Bolesti probavnog sustava (K00-K93)                 3                                                            3 
Bolesti kože i potkožnog tikva (L00-L99)           11                             4                         15        
Bolesti mišično-koštanog sustava 
(M00- M99)                                                          2                              2                           4         
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Bolesti sustava mokraćnih puteva 
(N00- N99)                                                           2                                                            2 
Kongenitalne malformacije, deformiteti i 
kromosomske abnormalnosti (Q00-Q99) 
Simptomi, znakovi i abnormalni klinički i 
lab. nalazi neuvršteni drugamo (R00-R99)         17                              47                       64                

Ozljede, otrovanja i neke druge 
posljedice vanjskih uzroka (S00-T98)                4                                15                         9           
Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i 
kontakt sa zdravstvenom službom (Z00-Z99)      1                               3                          4      
 
 

PRIKAZ POVREDA DJECE PO OBJEKTIMA  
(pružena prva pomoć u vrtiću te upućeni na 

pregled specijalistu): 
 
Povrede koje su zahtijevale stručnu obradu u ustanovi odnose se na lakše ogrebotine, 
posjekotine i tupe udarce. 
 

OBJEKT VRSTA POVREDE JASLICE                
VRTIĆ 

POMOĆ PRUŽENA 
U 

Smendrovićeva, 
Velika Mlaka pad i lom 1 Dječja bolnica 

Klaićeva 

 pad i posjekotine 1 Dječja bolnica 
Klaićeva 

 trauma zuba 1 Stomatološka 
ambulanta 

 
 uganuće 1 Dječja bolnica 

Klaićeva 

Mičevec pad i posjekotine 1 Dječja bolnica 
Klaićeva 

Gradići udarac  3 Klaićeva 
 

 oderotina 1 Dječja bolnica 
Klaićeva 

Školska 20, Velika 
Mlaka sumnja na trovanje 1 Dječja bolnica 

Klaićeva 
 
 udarac i posjekotina 1 Dječja bolnica 

Klaićeva 
 
4.7. Higijensko-tehnički uvjeti 
 
Zadaće na osiguranju zdravstveno-higijenskih uvjeta provodile su se prema planu u svim 
objektima. Redovito su vršeni sanitarni pregledi svih naših objekata, te mikrobiološke analize 
predmeta u pripremi i distribuciji hrane kao i analiza ispravnosti vode za piće (županijski 
zavod za javno zdravstvo, služba dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Županijska 
sanitarna inspekcija).  
Rezultati svih analiza i pregleda bili su zadovoljavajući i nisu bile potrebne dodatne mjere. U 
tijeku godine djelatnici su obavljali sanitarne preglede. Realiziran je „Tečaj higijenskog 
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minimuma“ za nove djelatnike koji sudjeluju u pripremi i posluživanju obroka kao i za 
djelatnike koji po zakonu obnavljaju znanja putem tečaja svake 4 godine. 
 
 
Smjernice za daljnji rad 
 
• U suradnji s odgojnim djelatnicima i roditeljima raditi na unaprjeđivanju prehrane, ustrajati 
na preporukama i smjernicama iz aktualnog projekta „Mi jedemo odgovorno“. 
• U cilju pravilnog rasta i razvoja osigurati pravilnu prehranu posebno djeci koja imaju 
posebne potrebe u prehrani  
• Posebnu pažnju posvetiti djeci s posebnim potrebama i kroničnim bolestima u osiguranju 
njima prilagođene njege, prehrane i zdravstvene zaštite. 
• Provođenje HACCP sustava samokontrole u pripremi hrane  
• Provoditi edukaciju odgojnih djelatnika putem radionica ili vijeća o: potrebi stalnog 
dnevnog nadzora nad elementarnim uvjetima (mikroklima, sanitarni, higijenski uvjeti, 
sigurnost...), prevenciji bolesti putem kulturno-higijenskih navika, ranom otkrivanju i 
prepoznavanju znakova bolesti, druženjima bez slatkiša i grickalica, promoviranjem prehrane 
koja „čuva zube“ nadopuniti aktivnosti stomatologa u vrtiću.  
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5. NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA 
 
 
Tijekom ove pedagoške godine stručno usavršavanje djelatnika odvijalo se unutar ustanove 
(odgojiteljska vijeća, radionice, radni dogovori) i izvan ustanove (edukacije, predavanja, 
radionice, seminari), na individualnoj i grupnoj razini. 

Pri planiranju tema radionica vodili smo se iskazanim potrebama odgojitelja za stručnim 
usavršavanjem (iz valorizacije rada) te procjenom potreba od strane stručnog tima.  
 
Odgojiteljska vijeća tematski su obuhvaćala: 

• Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa za 2016./17. i Kurikuluma 
Dječjeg vrtića Lojtrica za 2016./17., Izbor voditelja objekata i rad u interesnim 
grupama. 

• Izvješće o kampanji ''Mi jedemo odgovorno'' i ''Za manje otpada'', Struktura radnog 
vremena – satnica odgojitelja. 

• Poticajno materijalno okruženje u dječjem vrtiću, Razvojne mape. 
• Novi protokoli Dječjeg vrtića Lojtrica, Satnica odgojitelja. 
• Stručna tema: ''Od suradnje do partnerstva'' (prof.dr.sc.Dubravka Maleš) 
• Ljetna organizacija rada za 2016./17., Raspored djelatnika za pedagošku godinu 

2017./18. 
• Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća za 2016./17., Naputci za novu pedagošku 

godinu. 
 

Radionice su vodile stručne suradnice, a tematski su obuhvaćale sljedeće: 

R.br. Naziv radionice Aktivnosti i tijek radionice Voditeljice 

1. Program predškole 

• Zakonski okvir provođenja programa 
predškole 

• Definiranje temeljnih kompetencija iz 
Nacionalnog kurikuluma 

• Rad u manjim grupama: aktivnosti za 
poticanje pojedinih kompetencija 

• Organizacijsko-materijalni i djelatni 
kontekst programa predškole 

• Praćenje i procjena razvoja djece prema 
razvojnim područjima (liste procjene) 

• Individualizacija pristupa u provođenju 
programa predškole 

• Naputci za roditeljski sastanak 

Maja Detelić, 
psihologinja 

Tajana Stepanić, 
pedagoginja 
Vlatka Vrbić, 

eduk.rehabilitatorica 
 

2. Agresivnost u 
predškolskoj dobi 

• Razvoj normalne agresivnosti, modeli 
nastanka agresije, čimbenici rizika, 
intervencije i prevencija 

• Rad u manjoj grupi: izrada plana poticanja 
razvoja socijalne kompetencije 

• Sukobi među djecom i uloga odgojitelja 
posrednika 

Maja Detelić, 
psihologinja 
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• Prikaz video materijala kako postupati s 
djecom u sukobu (''HighScope'' 
predškolski program) 

• UPS metoda rješavanja sukoba 
• Vježbanje posredovanja u dječjim 

sukobima (situacije iz skupina) 

3. 

Identifikacija i 
zbrinjavanje djece sa 
sumnjom na zaraznu 

bolest 

• Ušljivost, dječje gliste, svrab 
• Protokol rada u vrtiću kod epidemioloških 

indikacija 
• Komunikacija s roditeljima 

Sandra Maršić, 
zdravstvena 
voditeljica 

4. 
Planiranje rada za 

djecu s teškoćama u 
razvoju 

• Uloga odgojitelja u inkluzivnoj grupi 
• IOOP (definicija, svrha, struktura) 
• Planiranje konkretnih ciljeva i aktivnosti 

za djecu s TUR 
• Dokumentiranje rada 

Vlatka Vrbić, 
edukacijska 

rehabilitatorica 

5. 

Planiranje i 
programiranje 

odgojno-obrazovnog 
rada 

• Izrada tromjesečnog, tjednog i dnevnog 
plana rada 

Tajana Stepanić, 
pedagoginja 

6. 

CAP – predavanje 
za sve djelatnike 

vrtića 
 

 
• Pokazatelji/simptomi koji se mogu 

primijetiti kod zlostavljane djece 
• Zakonske odredbe prijavljivanja 

zlostavljanja i zanemarivanja djece 
• Objašnjenje radionica s djecom 

 

Maja Detelić, 
psihologinja 
Lana Pešl, 

odgojiteljica 
Tajana Stepanić, 

pedagoginja 

7. Trening asertivnosti 

• Radni list ''Vještine asertivnosti'' 
• Definiranje asertivnosti i stilovi ponašanja 
• Utvrđivanje jakih i slabih strana uz radni 

list ''Koliko ste u stanju zauzeti se za sebe 
na poslu'' 

• Osnovni elementi asertivnog ponašanja, 
asertivne tehnike 

• Rad u paru: vježbanje asertivne 
komunikacije 

• Uzroci neasetivnog ponašanja 

M.Detelić, 
psihologinja 
Vlatka Vrbić, 

eduk.rehabilitatorica 
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Teme stručnih usavršavanja odgojiteljica izvan vrtića: 

• Postavljanje granica 
• Kako graditi samopouzdanje i  asertivnost kod djece 
• Stručno-metodičke pripreme za polaganje stručnog ispita 
• Kako igrom uspješno razvijati djetetov IQ 
• Kako postaviti granicu i sačuvati odnos 
• Što i kako s medijima ? Roditelji kao medijski odgojitelji. 
• Borbe moći između roditelja i djeteta 
• Od emocionalno svjesnog djeteta do društveno odgovorne osobe 
• Socijalne kompetencije u ranom djetinjstvu 
• Osnaživanje roditelja djece s poremećajima iz spektra autizma 
• Igra u Montessori programu 
• Funkcionalno učenje – prikaz metode i rad po metodi 
• Capp program 
• Što ubrajamo u rano poticanje emocionalnog i intelektualnog razvoja 
• Specifičnosti i izazovi darovite djece 
• Jačanje kompetencija odgojitelja u području umjetničke, dramske i scenske  

pedagogije 
• Epidemija agresivnosti i emocionalnjh teškoća kod djece 
• Upravljanje stresom i neugodnim emocijama kod odgojitelja u vrtićima 
• Jačanje kompetencije odgojitelja u području likovne i tehničke kulture 
• Inkluzija djece s Downovim sindromom u redovni sustav odgoja i obrazovanja 
• Emocionalna inteligencija i zašto je važna ? 
• Poseban program kinezioloških aktivnosti u predškolskom odgoju i obrazovanju 
• NTC sustav učenja 
• Digital storytelling 
• Prve tri su najvažnije 
• Djeca u vrtićkoj dobi s disleksijom 
• Partnerstvo vrtića i škola 

 

Smjernice za rad u narednom razdoblju: 

• Podići razinu stručnog djelovanja svakog djelatnika imajući u vidu njegove 
individualne potrebe, interese i mogućnosti, 

• Osigurati uvjete i osmisliti načine za prezentaciju postignuća u radu odgojitelja u 
pojedinim odgojnim skupinama i/ili objektima uz izmjenu iskustava, 

• Motivirati i podržati odgojitelje u napredovanju u struci. 
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6. SURADNJA S RODITELJIMA 
 
 
Suradnja s roditeljima kao i komunikacija jedna je od osnova na kojoj se gradi uspješan 
odgojno-obrazovni proces za djecu predškolske dobi. 

U ovoj pedagoškoj godini suradnja je realizirana kroz sljedeće oblike i sadržaje: 

• roditeljski sastanci: kako pripremiti dijete za školu, upoznavanje roditelja sa 
sveukupnim aktivnostima i kvalitetom življenja djece u vrtiću, s osobitostima razvoja 
djece pojedine dobi, te njihovim potrebama i interesima, 

• zajedničke akcije roditelja, djece i odgojitelja (roditelj kao sudionik u odgojno-
obrazovnom procesu, na svečanosti), 

• sudjelovanje roditelja u uređenju i obogaćivanju materijalne sredine vrtića, 
sudjelovanje u provođenju Eko-programa (Eko dan, „Zelena čistka“ i dr.) 

• roditeljski kutići: informativni i edukativni sadržaji, aktualnosti iz svakodnevnog 
odgojno-obrazovnog rada skupine, 

• drugi pisani materijali (letci, brošure), 
• informiranje putem mrežne stranice vrtića, 
• razgovori odgojitelja s roditeljem (napredovanje djeteta, ponašanje u određenim 

situacijama), 
• savjetodavni rad stručnih suradnika s roditeljima (izbor programa za dijete, odnos 

prema djetetu i rad s djetetom s posebnim potrebama, spremnost djeteta za polazak u 
školu), 

• Predškolski CAP: program prevencije zlostavljanja djece (predavanje za roditelje 
djece koja su pohađala program predškole izvan redovitog programa). 
 

 

Smjernice za rad u narednom razdoblju 

• Senzibilizirati i educirati roditelje o osobitostima razvoja djeteta, zdravstvenim 
temama, roditeljskim i komunikacijskim vještinama 

• Stalno informirati roditelje o djetetovom rastu i razvoju, te životu i radu djeteta u 
vrtiću 

• Uključivati roditelje u komunikacijske roditeljske sastanke i radionice, upoznati ih s 
temama iz različitih područja rada vrtića i s posebnostima razvoja pojedine dobi 

• Nastaviti s radom radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ 
• Nastaviti s provođenjem CAP programa 
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7. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA 
 

7.1. Suradnja s osnovnim školama 

Realizirana je suradnja s osnovnim školama na području Velike Mlake, Šćitarjeva, Gradića i 
Donje Lomnice glede realizacije programa rada starijih odgojnih skupina i programa 
predškole.  

Vrtić su posjetila  djeca iz Osnovne škole Eugena Kumičića. Ova škola je također dio obitelji 
međunarodnih Eko škola i ovaj posjet djece i djelatnika vrtiću suradnja je na lokalnoj razini 
između dvije Eko škole. Uz razgledavanje vrtića i razmjenu iskustva djeca su imala priliku 
pogledati predstavu dramske skupine našeg vrtića „Ružno pače“. Gospodin Tomislav 
Pavlović  iz Udruge „Stari papir za novi osmjeh“ za učenike je osmislio predavanje o 
ekološkoj svjesnosti i socijalnoj osjetljivosti, u sklopu kampanje „Za manje otpada“.  

Djeca polaznici vrtića iz Velike Mlake  posjetili su knjižnicu u osnovnoj školi. 

I dalje treba raditi na intenziviranju suradnje vrtića i osnovnih škola, kako bi djeci prelazak iz 
jedne odgojno-obrazovne ustanove u drugu bio što uspješniji.  

 

7.2. Suradnja s ostalim institucijama 

Tijekom protekle pedagoške godine surađivali smo s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te 
Agencijom za odgoj i obrazovanje s ciljem unaprjeđenja odgojno-obrazovnog rada.  

Ostvarena je također uspješna suradnja s Upravnim odjelom za  predškolski odgoj, školstvo i 
šport Grada Velike Gorice, Udrugom Lijepa naša, Gradskom knjižnicom Galženica,  Pučkim 
otvorenim učilištem, Turističkom zajednicom Zagrebačke županije,  Centrom za djecu, mlade 
i obitelj, Trakostyan-toursom, Mjesnim odborom Velika Mlaka, Osnovnom školom Eugena 
Kumičića iz Velike Gorice i Udrugom Turopoljska tradicija.  

Uspješno je ostvarena suradnja s Udruženjem „Djeca prva“, koja u prostoru našeg vrtića  
provodi program „Igrom do škole“ i „Rani odgoj za civilno društvo“ u obliku igraonica za 
djecu i roditelje iz socijalno depriviranih sredina.  

Ostvarena je i suradnja s:  Zavodom za javno zdravstvo, Dm-trgovinom,  Domom zdravlja u 
Velikoj Gorici (stomatološka služba u Donjoj Lomnici i Velikoj Mlaki), Centrom za socijalnu 
skrb u Velikoj Gorici i DVD-om Gradići i Donja Lomnica.  

Kroz razne oblike rada, otvaranjem vrtića prema lokalnoj zajednici nastojimo postići 
senzibilizaciju za probleme vrtića kako bismo poboljšali uvjete rada i pokušali riješiti veći 
obuhvat djece predškolske dobi. Zbog dislociranosti područnih objekata otežana je suradnja s 
vanjskim ustanovama. To se prije svega odnosi na posjete kazalištu, knjižnicama, kinu, 
izložbama kao i na korištenje sportsko-rekreativnih sadržaja.  
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8. VREDNOVANJE I DOKUMENTIRANJE PROGRAMA 

 

Procjena postignuća i kompetencija djece provodila se:     
• promatranjem djece radi stvaranja cjelovite slike o njihovim interesima, 

mogućnostima i kompetencijama 
• razgovorima s roditeljima kao partnerima u procjeni postignuća djece  
• dokumentiranjem odgojno-obrazovnog procesa (audio i video zapisi, uratci djece, 

razvojne mape, izložbe i slično)  
• protokolima i razvojnim listama za djecu s PP. 

 
Provođenje Godišnjeg plana  vrednovalo se: 

• uvidom u  Pedagošku dokumentaciju odgojne skupine 
 

U cilju što boljeg sagledavanja realizacije odgojno-obrazovnog procesa napravili smo uvid u 
pedagošku dokumentaciju odgojne skupine   
Odgojiteljice koje su u svojim skupinama imale dijete s posebnim potrebama prilagođavale su 
materijalni kontekst s obzirom na specifičnu potrebu i koristile prisustvo trećeg odgojitelja za 
intenzivniji individualni rad s djetetom. Tijekom godine u 11 odgojnih skupina bila je prisutna 
treća odgojiteljica što je omogućilo podjelu poslova, individualni rad s djecom s PP i rad u 
manjim grupama u skupinama s velikim brojem djece. 
Obzirom na individualne potrebe djece za popodnevnim odmorom, odgojiteljice su 
organizirale mirne i tihe aktivnosti za djecu koja nemaju potrebu za spavanjem (priče, 
društvene igre, crtanje i sl.). Vrijeme dnevnog odmora u većini starijih skupina koristilo se za 
provođenje programa predškole, uz uvažavanje potreba za odmorom pojedine djece. 
Vodilo se računa o zadovoljavanju individualnih potreba za konzumacijom obroka na način 
da se djecu poticalo na konzumaciju novih namirnica, ali uz mogućnost izbora i uvažavanje 
njihovih želja.  
Odgojiteljice su na poticaj djece u  odgojnim skupina provodile projekte različitog trajanja. 
Neki od projekata: „Škole za Afriku“, „Zmaj Anđelko pomaže djeci“, „Kampanja za manje 
otpada“ , „Mi jedemo odgovorno“, „Zdrava prehrana“   
Doprinos odgojiteljica u prilagodbi djece odnosio se na individualni pristup djetetu (ugodna 
atmosfera, osjećaj sigurnosti i povjerenja, poticanje na uključivanje, razvoj pozitivnog stava 
prema vrtiću), individualne razgovore s roditeljima i mogućnost boravka roditelja u skupini, 
informiranje roditelja putem roditeljskih kutića. 
Kvalitetniji rad s djetetom s PP u skupini odgojiteljice su osigurale prvenstveno podrškom 
stručnog tima, proučavanjem stručne literature i suradnjom s roditeljima. Odgojiteljice su 
ostvarivale kontinuiranu suradnju s roditeljima tijekom cijele pedagoške godine. Suradnja se  
u najvećoj mjeri odnosila na individualne razgovore s roditeljima, zatim na informativni 
uvodni roditeljski sastanak i priredbe (prigodna druženja, završne svečanosti). Potrebno je 
osmisliti strategiju privlačenja još većeg broja roditelja na razgovore. Strategija se može 
temeljiti na organiziranju informativnih individualnih razgovora tijekom kojih se svakom 
roditelju može prikazati napredak djeteta ili opisati mu ponašanje djeteta u skupini koristeći 
različitu dokumentaciju (fotografije, video, dječji radovi i sl.). Komunikacijski roditeljski 
sastanak održan je u 12 skupina. Potrebno je odgojiteljice i dalje poticati na organiziranje još 
više takvih sastanaka. Generalno je suradnja s roditeljima procijenjena vrlo uspješnom. 
Redovito stručno usavršavanje odgojiteljica najviše se odnosilo na čitanje stručne literature i 
sudjelovanje u nekoj od 8 radionica koje su održali stručni suradnici vrtića.  
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Odgojiteljice su se usavršavale i izvan ustanove, a imajući u vidu da je stručno usavršavanje 
izvan ustanove obveza svakog odgojitelja (posebno se to odnosi na usavršavanja organizirana 
od strane AZOO) potrebno je u idućoj godini još više motivirati odgojiteljice na proaktivnost 
u pronalaženju odgovarajućih oblika stručnog usavršavanja. 
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9. FINANCIRANJE PROGRAMA 

 
Dječji vrtić Lojtrica financirao se: 
 

• iz naplata roditeljskih uplata sukladno cijeni programa, prema Odluci Grada Velike 
Gorice (primarni cjelodnevni program rada, cjelodnevni program ranog učenja 
engleskog jezika i cjelodnevni sportski program), 

• iz proračuna Grada Velike Gorice, 
• program rada s djecom s teškoćama u razvoju, s potencijalnom darovitom djecom te 

program predškole financirao se u jednom dijelu iz državnog proračuna, prema 
Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima 
sufinanciranja programa predškolskog odgoja. 
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10. GODIŠNJE IZVJEŠĆE RAVNATELJICE 
 
 
Godišnji plan  rada ravnateljice u pedagoškoj godini 2016./2017. utvrđen je Godišnjim 
planom i programom rada. Isti je u potpunosti realiziran. 

 

USTROJSTVO I MATERIJALNI UVJETI RADA 

Bitne zadaće za unapređivanje ustrojstva i uvjeta rada tijekom godine bile su: 

• Osiguranje materijalnih, kadrovskih i organizacijskih uvjeta za realizaciju uvjeta 
odgojno obrazovnog rada 

• Vođenje brige o kreiranju prostornog i materijalnog konteksta  
• Ažurnost planiranja i realizacije 
• Kontrola održavanja objekata, organizacija izvođenja radova 
• Osiguravanje i poboljšavanje materijalnih uvjeta u svim segmentima rada 
• Kontinuirano praćenje higijenskih uvjeta u svim objektima 
• Osigurati poticajnu i pozitivnu klimu i dobre međuljudske odnose 
• Suradnja s gradskim poglavarstvom i Upravnim odjelom za predškolski odgoj, 

školstvo i šport 
 

Realizacija zadaća iz Godišnjeg plana ravnateljice ostvarena je kroz: 

• Organizaciju poslova i zadaća svih djelatnika prema potrebama korisnika 
• Organizaciju i realizaciju radnog vremena vrtića 
• Suradnju s Povjerenstvom za upis djece 
• Organizaciju rada, planiranje i praćenje realizacije godišnjeg fonda sati odgojnih 

djelatnika 
• Sudjelovanje u organizaciji stručnog usavršavanja (aktivi, savjetovanja, seminari) 
• Sudjelovanje u organizaciji suradnje s roditeljima i ostalim vanjskim stručnim 

službama 
• Organizaciju rada ljeti 
• Rad na provođenju mjere štednje 
• Praćenje aktivnosti djece, prilagođavanje organizacije rada djetetu 
• Organizaciju zamjena odsutnih u suradnji sa stručnim timom i voditeljima objekata 
• Sudjelovanje u organizaciji roditeljskih sastanaka 
• Praćenje stručnog usavršavanja svih stručnih djelatnika, suradnika i voditelja službi 
• Planiranje i redovito praćenje radova 
• Promociju ustanove i sudjelovanje na svim manifestacijama i projektima 
• Praćenje organizacije rada zdravstvene zaštite, kao i procesa rada u kuhinji 
• Praćenje realizacija zadaća na održavanju higijenskih uvjeta i uređenju prostora, 

realizacija rada domarske službe 
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PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA 

Rad na planiranju i programiranju realiziran je kroz : 

• Izradu Godišnjeg plana i programa rada 
• Izradu plana i programa ravnatelja 
• Osmišljavanje i planiranje cjelodnevnih i kraćih programa 
• Sudjelovanje u programu predškole, organizaciju roditeljskih sastanaka na svim 

lokacijama 
• Organiziranje proslave povodom 6. obljetnice vrtića na svim objektima 
• Izradu Godišnjeg izvješća vrtića, razmatranje usklađivanje i dorada na odgojiteljskom 

vijeću 
• Izradu analiza i izvješća za institucije društvene zajednice prema potrebi 
• Izradu izvješća o radu ljeti 
• Kontrolu realizacije satnice 

 
Dječji vrtić Lojtrica je ustanova u kojoj se kontinuirano radi na planskom i sustavnom 
unapređivanju odgojno obrazovne prakse s ciljem podizanja kvalitete rada na razini koja u 
potpunosti odgovara standardima i u skladu je sa suvremenim idejama humanističke 
pedagogije. 

Početkom radne godine izvršen je raspored odgojnih djelatnika. 

Pedagoško instruktivni rad odnosi se na: 

• Praćenje i pružanje stručne pomoći odgojnim djelatnicima u vođenju pedagoške 
dokumentacije 

• U suradnji sa stručnim suradnicima i zdravstvenom voditeljicom praćenje realizacije i 
provedbe programskih zadaća u jaslicama i vrtiću 

• Upućivanje na stručno usavršavanje, radionice 
• Poticanje, predlaganje i pomoć pri napredovanju u struci odgojitelja i stručnih 

suradnika koji su pokazali kvalitetu u radu 
• Aktivno sudjelovanje u svim događanjima i manifestacijama u našem gradu 
• Praćenje rada djelatnika na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa 

 

Tijekom godine praćena su oboljenja djece i poduzete određene mjere u suradnji sa 
zdravstvenom voditeljicom. Praćena je pravilnost prehrane, kontrolirani su jelovnici kao i 
njihova realizacija. 

 

ODGOJITELJSKA VIJEĆA 

Odgojiteljska vijeća realizirana su u suradnji sa stručnim suradnicima unutar kuće, kao i s 
vanjskim suradnicima. Organizirana su stručna predavanja za roditelje kao i zajednička 
druženja na svim objektima. U sve objekte doveli smo glumce s biranim, poučnim i veselim 
predstavama. 
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Stručno usavršavanje ravnateljice odvijalo  se: 

• Praćenje zakonskih promjena 
• Praćenje stručne literature 
• Pripreme odgojiteljskih vijeća i vođenje sjednica 
• Nazočnost i aktivno sudjelovanje na aktivima, seminarima, savjetovanjima ravnatelja, 

državnim skupovima za ravnatelje 
 

Odgojitelji: 

• Pripremanje odgojiteljskih vijeća i vođenje sjednica 
• Upućivanje odgojitelja na aktive, seminare, savjetovanja 
• Organizaciju stručnih predavanja u suradnji s odgojiteljima 
• Pružanje pomoći u odabiru stručne literature 

 

U upravno pravnim poslovima tijekom cijele godine: 

• Iskazivala potrebu za popunjavanjem radnih mjesta 
• Vodila brigu o pravodobnoj izradi i donošenju općih akata Vrtića 
• Inicirala i sudjelovala u pripremama sjednica povjerenstava, stručnih i organa 

upravljanja 
• Upućivala djelatnike na edukaciju 

 

U administrativno računovodstvenim poslovima: 

• Sudjelovala u izradi Financijskog plana 
• Vodila brigu o ažurnom obavljanju administrativnih poslova 
• Pratila prihode i rashode 
• Inicirala rad organa upravljanja Upravnog vijeća, sudjelovala u izradi općih akata 
• Pratila zakonitost odluka  Upravnog vijeća i uredno provođenje istih 

 

DRUŠTVENA SREDINA 

Suradnja s društvenom sredinom realizirala se kroz: 

• Suradnju sa stručnim institucijama na razini Grada i Republike u svrhu unapređivanja 
organizacije rada i procesa odgoja i obrazovanja, te zdravstvene zaštite 

• Organizirano sudjelovanje na raznim manifestacijama Grada 
• Suradnja s osnovnim školama, Domom zdravlja, roditeljima, Upravnim odjelom za 

predškolski odgoj, školstvo i šport, Policijskom postajom, Centrom za socijalnu skrb, 
Crvenim križem, Vjerskim zajednicama, Sanitarnom inspekcijom, Zavodom za zaštitu 
zdravlja Grada Zagreba, Pučkim otvorenim učilištem, Dječjom knjižnicom, 
predstavnicima mjesnih odbora, Turističkom zajednicom, Osiguravajućim kućama itd. 
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11. GODIŠNJE IZVJEŠĆE STRUČNIH SURADNICA 
 
 

Godišnje izvješće stručne suradnice pedagoginje 
 
 
Godišnje zaduženje sati rada realizirano je prema Godišnjem planu i izvedbenom programu 
rada. Poslovi i zadaće iz Godišnjeg plana i programa rada pedagoga realizirani su prema 
područjima: 

 

DIJETE 

Sudjelovanje u planiranju i provedbi upisa u vrtić.                                                

Vođenje inicijalnih razgovora s roditeljima pri upisu djeteta u vrtić. 

Organizacija rada odgojitelja za vrijeme prilagodbe. 

Sudjelovanje u planiranju roditeljskih sastanaka. 

Praćenje djece za vrijeme prilagodbe. 

Inicijalni razgovori s roditeljima koji upisuju djecu u program predškole. 

Sudjelovanje u organizaciji i provedbi zdravstveno-rekreativnih programa (izleti, plivanje, 
klizanje)                                                                                                

Praćen je neposredni odgojno-obrazovni rad u svim odgojnim skupinama (redovnom, 
sportskom programu, skupini s ranim učenjem engleskog jezika i skupinama programa 
predškole) s ciljem prepoznavanja i procjenjivanja djetetovih aktualnih potreba te 
pravodobnosti i kvalitete njihova zadovoljavanja. 

Praćena je primjerenost organizacije djetetova života u skupini i cjelokupnog odgojno-
obrazovnog procesa kako bi se djeci u što većoj mjeri omogućilo individualno zadovoljavanje 
primarnih potreba (u prehrani, dnevnom odmoru i kretanju)  

Osigurani su uvjeti za igre i aktivnosti u vanjskom prostoru (didaktički materijal, sredstva za 
igre i aktivnosti). 

Proveden CAP-program u programu predškole u Šćitarjevu, Velikoj Mlaki i Donjoj Lomnici. 

Vođena je pedagoška dokumentacija o primjerenosti programa skupini djece. 

 

ODGOJITELJI 

Rad s odgojiteljima odvijao se tijekom cijele godine, a odnosio se na: 

• zajedničko planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada, 
• praćenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada (samostalnost pri jelu, 

poslijepodnevni odmor, boravak na zraku), 
• uvid u pedagošku dokumentaciju odgojitelja po svim odgojnim skupinama, 
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• sudjelovanje i podrška odgojiteljima u radu na projektima, 
• pomoć odgojiteljima u pripremi i realizaciji aktivnosti za Dan planeta Zemlje i Eko 

dana vrtića, 
• pomoć odgojiteljima u pripremi roditeljskih sastanaka, 
• pomoć kod izbora stručne literature,  
• rad u okviru Povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika, 
• radni dogovori s voditeljima objekata, 
• aktivi s mentorima i pripravnicima, 
• planiranje potrebnih materijala i sredstava za rad u cilju stvaranja poticajne materijalne 

sredine za dijete, 
• pomoć i podrška odgojiteljima koji se pripremaju za  napredovanje u zvanju, 
• organizacija rada. 

 
Realiziran je rad u stručnim aktivima i radionicama samostalno, te u suradnji s edukacijskom 
rehabilitatoricom, psihologinjom i odgojiteljicom: 

• „Planiranje odgojno-obrazovnog rada“ – izrada tromjesečnog, tjednog i dnevnog plana 
rada 

• „Program predškole“ – organizacijsko-materijalni i djelatni kontekst programa 
predškole; praćenje i procjena razvoja djece prema razvojnim područjima; poticanje 
razvoja temeljnih kompetencija  

• „Cap – predavanje“ – pokazatelji/simptomi koji se mogu primjetiti kod zlostavljane 
djece; zakonske odredbe prijavljivanja 

 

Suradnja s odgojiteljicama ostvarena je povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje i Eko 
dana našeg vrtića.  

Ostvarena je suradnja s odgojiteljicama vezana uz stručno-pedagošku praksu studentica 
predškolskog odgoja (raspored studenata po odgojnim skupinama, upoznavanje studentica s 
organizacijom ustanove i sl.).  

 

RODITELJI 

Pri upisu djeteta u vrtić na inicijalnom razgovoru prikupljeni su osnovni podaci o djetetu i 
obitelji.  

Razgovori roditeljima prilikom upisa u program predškole. 

Sudjelovanje u pripremi i vođenju roditeljskog sastanka za polaznike programa predškole. 

Davanje sugestija i prijedloga za uređenje kutića za roditelje.   

Zajedno s psihologinjom Majom Detelić i odgojiteljicom Lanom Pešl za roditelje djece koja 
su pohađala program predškole izvan redovitog programa  održano je CAP- predavanje. 

Poticano je i osmišljavano roditeljsko sudjelovanje u igri i druženju s djecom. Unaprjeđivan je 
odgojno-obrazovni rad uključivanjem roditelja u realizaciju nekih konkretnih zadaća u radu s 
djecom, a s ciljem jačanja roditeljskih kompetencija. 
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DRUŠTVO 

Realizirana je suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje: stručno usavršavanje, stažiranje 
pripravnika, napredovanje u struci odgojiteljica. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja: Godišnji plan i program rada ustanove; obrasci. 

Odjel za predškolski odgoj u Velikoj Gorici: Godišnji plan i program rada; Dječji tjedan; 
obilježavanje Dana planeta Zemlje. 

Realizirana je suradnja s osnovnim školama na području Velike Mlake, Gradića, Donje 
Lomnice i Šćitarjeva glede realizacije programa rada starijih odgojnih skupina i programa 
predškole. 

Suradnja s osnovnom školom Eugena Kumičića iz Velike Gorice – Eko škola. 

Ostvarena je suradnja s pedagozima drugih vrtića u cilju razmjene iskustva. 

Ostvarena je suradnja s ustanovama za organizirani odmor i rekreaciju djece. 

Pučko Otvoreno učilište: organizacija predstava. 

Turistička zajednica: Mali fašnik. 

 

STRUČNI TIM 

Suradnja s ravnateljicom i članovima stručnog tima bila je kvalitetna i kontinuirana, a odvijala 
se u cilju rješavanja zadaća iz Godišnjeg plana i programa. U suradnji s članovima stručnog 
tima definirane su bitne zadaće rada, te je valoriziran i vrednovan odgojno-obrazovni rad. 
Zajedno s drugim stručnim djelatnicima pedagog je sudjelovao u uređenju prostora, 
formiranju odgojnih skupina, rasporedu djelatnika po skupinama i drugo. Suradnja je 
ostvarena i pri izradi Ljetne organizacije rada,  nabavi sredstava za rad, stručne i dječje 
literature. Razmjena iskustva i znanja, stručna pomoć i podrška među članovima stručnog 
tima važna je u ovom području.  

 

OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 

Tijekom godine provođeno je stručno usavršavanje i unaprjeđivana je osobna pedagoška 
dokumentacija. U suradnji s drugim stručnjacima ostvareno je sudjelovanje u pripremi aktiva, 
radionica, odgojiteljskih vijeća. Kontinuirano su praćena i nova izdanja stručnih priručnika i 
dječje literature. 

Stručna usavršavanja su obuhvaćala sljedeće teme: 

1. Sedma konferencija voditelja programa „Rastimo zajedno“ i „Rastimo zajedno plus“  
2. „Pedagog – model učenja socijalne kompetencije, osobito u rješavanju problema“ 
3. “Oblici rada i izazovi u radu s odgojiteljima“ 
4.  „Podrška roditeljima koji odgajaju djecu u otežanim uvjetima“ 
5.  CAP – program prevencije zlostavljanja djece 
6. „Odgoj i obrazovanje, inkluzija i solidarnost: područja, prakse i perspektive“ 
7. Upravljanje stresom i neugodnim emocijama kod odgojitelja u vrtićima  
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 8. Stručno metodička priprema za polaganje stručnog ispita 
 

Ostvareno sudjelovanje na sastancima Sekcije predškolskih pedagoga. 

Zadaće iz Godišnje plana i programa realizirane su uz manja odstupanja. 
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Godišnje izvješće stručne suradnice edukacijske rehabilitatorice 
 
 
Zaduženje sati rada realizirano je prema Godišnjem planu i programu, a realizacija zadaća 
može se prikazati prema sljedećim područjima rada: 
 
 
DIJETE 
 
Osnovna zadaća bila je stvarati uvjete za razvoj inkluzivnog vrtića, a u odnosu na dijete to je 
otkrivanje, evidentiranje, dijagnostika, praćenje i rehabilitacija djece s teškoćama u razvoju. 
 
Na početku pedagoške godine obavljen je probir djece s teškoćama u razvoju po svim 
odgojnim skupinama primarnog 10-satnog programa, kao i programa predškole koji nije u 
sklopu redovitog programa. Evidentirano je ukupo u oba programa 48 djece s različitim 
poteškoćama u razvoju ili s nekim čimbenicima rizika što je zahtijevalo daljnje praćenje ili 
obradu. U iskazani broj ne pripadaju djeca s isključivo govornim poteškoćama, već se radi o 
poteškoćama koje zahtijevaju podršku edukacijskog rehabilitatora.  
 
Za svu evidentiranu djecu bilo je potrebno provesti detaljne postupke razvojne procjene ili 
dijagnostike, kako bi se utvrdio stupanj i vrsta teškoće. Dio djece već je otprije posjedovao 
medicinsku dokumentaciju, dok je kod nekih bilo potrebno napraviti razvojnu procjenu u 
dječjem vrtiću. Kada je bilo potrebno, kod složenijih teškoća, djeca su upućivana na pretrage 
u specijalizirane ustanove. Iste su obavile dijagonostiku i stručnu preporuku za daljnji 
tretman. Za određen broj djece pokrenut je postupak vještačenja. U ovoj pedagoškoj godini 
bilo je 14 djece s rješenjem tijela vještačenja (Nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja 
ili HZZO).  
 
Obzirom na vrstu teškoća evidentirano je (prema primarnoj teškoći): 
 

• Oštećenja vida: 0 
• Oštećenja sluha: 0 
• Čimbenici neurorizika i dystoni sindrom do 3. godine: 10 
• Motorička oštećenja: 8 
• Intelektualne poteškoće: 4 
• Poremećaji pažnje i ponašanja: 6 
• Poremećaji autističnog spektra: 4 
• Teškoće uzrokovane kulturnom deprivacijom: 4 
• Višestruke teškoće i kronične bolesti: 12 

  
Iz navedenog proizlazi da nije bilo djece s oštećenjima vida ili sluha, no to nije točno. Radi se 
o tome da su djeca s tim oštećenjima u kategoriji višestrukih teškoća jer uz oštećenje vida ili 
sluha imaju i dodatne poteškoće koje bitno utječu na sveukupno funkcioniranje djeteta. 
Izraženo u postotku, ima 10 % djece s TUR u primarnom programu i programu predškole 
zajedno. Treba istaknuti da su u navedeni postotak ubrojena djeca s utvrđenim poteškoćama, 
ali i djeca s čimbenicima rizika koja su zahtijevala praćenje od strane stručnog tima i 
preventivno djelovanje. 
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Sljedeći važan zadatak bio je uključiti djecu s teškoćama u program rane intervencije s ciljem 
ublažavanja primarnih teškoća i što bolje inkluzije u vršnjačku skupinu. Od ukupnog broja 
evidentirane djece kontinuiranim edukacijsko-rehabilitacijskim radom u dječjem vrtiću 
obuhvaćeno je 20 djece.  S tom djecom provodio se individualni tretman ili rad u manjoj 
skupini djece na svim objektima vrtića, jednom tjedno. 

Dio djece (njih 16) polazili su terapijske programe izvan dječjeg vrtića (fizioterapija, 
logoterapija, terapija senzorne integracije, radna terapija ili drugo). Uglavnom su bili 
uključeni u Polikliniku SUVAG, Centar za djecu, mlade i obitelj, Specijalnu bolnicu za djecu 
s motoričkim teškoćama „Goljak“, Opću bolnicu „Sestara milosrdnica“, Centar za 
rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta te  kod privatnih stručnjaka ili udruga. 
 
 
Za svako dijete s teškoćom u razvoju vodila se dokumentacija u vidu dosjea djeteta, koji je 
sadržavao: 

• medicinsku dokumentaciju, 
• zapažanja o ponašanju i rezultate razvojne procjene, 
• individualizirani odgojno-obrazovni program, 
• zabilješke o edukacijsko-rehabilitacijskom radu s djetetom, 
• evidencije o individualnim razgovorima s roditeljima, 
• evidencije o radnim dogovorima s odgojiteljima. 
  

Edukacijsko-rehabilitacijski rad s djecom s teškoćama prikazan je u tabeli. 
 
 
ODGOJITELJI 
 
Na početku pedagoške godine obavljene su konzultacije s onim odgojiteljicama koje će  
imati novoupisano dijete s većim teškoćama u skupini, s ciljem pružanja informacija o 
poteškoći i posebnim potrebama djeteta, te u skladu s tim potrebnim intervencijama u 
organizacijskom, materijalnom ili djelatnom kontekstu. 
 
Sa svim odgojiteljicama koje su ove godine imale djecu s teškoćama u razvoju u svojoj 
skupini realizirana je kontinuirana suradnja tijekom godine, s ciljem organizacije što bolje 
podrške za dijete, kao i osnaživanja odgojiteljica za rad s djecom s teškoćama. 
  
U cilju edukacije odgojiteljica, stručna suradnica edukacijska rehabilitatorica održala je 
tijekom godine nekoliko stručnih aktiva i radionica, samostalno ili u suradnji s drugim 
stručnim suradnicama, na teme: Planiranje rada za dijete s TUR; Trening asertivnosti; 
Program predškole. 
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RODITELJI 
 
Roditelji djece s poteškoćama bili su u uključeni u individualna savjetovanja. Sadržaji 
individualnih razgovora s roditeljima bili su: 
 

• upoznavanje roditelja s uočenim teškoćama u razvoju i pružanje podrške u 
razumijevanju istih, 

• upućivanje roditelja na specijalističke pretrage ukoliko je bilo potrebno 
(neuropedijatar, psiholog, psihijatar, fizijatar ili drugi stručnjaci edukacijsko-
rehabilitacijskog profila iz specijaliziranih ustanova), 

• zajedničko planiranje rada s djetetom (uključivanje roditelja u osmišljavanje podrške u 
vrtiću i zajedničko postavljanje habilitacijskih ciljeva), 

• pružanje informacija o mogućnostima terapije i podrške izvan vrtića (upućivanje na 
fizikalnu terapiju, radnu terapiju, logoterapiju, terapiju senzorne integracije, 
psihoterapiju ili druge programe savjetovanja, kao i grupe potpore za roditelje), 

• kontinuirano informiranje roditelja o razvoju djeteta, boravku u vrtiću i davanje uputa, 
kao i materijala za rad s djetetom kod kuće, 

• upućivanje roditelja na sadržaje iz stručne literature. 
 

U mnogim slučajevima razgovori s roditeljima obavljali su se u suradnji s psihologinjom 
vrtića. Povremeno su se analizirale video snimke rada s djetetom u vrtiću s ciljem edukacije 
roditelja za rad s djetetom kod kuće. Osim individualnih razgovora, vršilo se informiranje svih 
roditelja o radu edukacijskog rehabilitatora u dječjem vrtiću putem letaka („Moj vrtić“, 
„Edukacijski rehabilitator u vrtiću“) i stručnih članaka objavljenih na mrežnoj stranici vrtića. 
Na taj način roditelji su se upoznali s djelokrugom rada rehabilitatora, te su dobili informacije 
o tome kada i gdje potražiti pomoć za svoje dijete.  
 
 
DRUŠTVENA SREDINA 
 
S ciljem što boljeg zadovoljavanja prava i potreba djece s teškoćama u razvoju ostvarivala se 
suradnja s nekim institucijama: 
 

• Upravni odjel za predškolski odjel, školstvo i šport: radni dogovori vezani uz upise 
djece i inkluziju djece s TUR, rad u programskom odboru Dana dječjih vrtića, 
suradnja u provođenju drugih projekata i kulturno-rekreativnih programa za djecu. 

• Dječji vrtić „Ciciban“, „Velika Gorica i „Žirek“: radni dogovori, posebno sa 
stručnjacima edukacijsko-rehabilitacijskog profila radi inkluzije djece s teškoćama. 

• Centar za socijalnu skrb Velika Gorica: ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi 
roditelja djece s TUR, zaštita djece u slučajevima sumnje na zanemarivanje. 

• Centar za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta: edukacije; upućivanje 
roditelja na dijagnostiku i savjetovanje. 

• Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu: suradnja u provođenju istraživanja. 
• Agencija za odgoj i obrazovanje: stručno usavršavanje i podrška u radu. 
• Sekcija predškolskih defektologa: kontakti s drugim stručnim suradnicima 

edukacijsko-rehabilitacijskog profila s ciljem unaprjeđivanja prakse i razmjene 
iskustava. 

• Udruge koje se bave odgojem i obrazovanjem – Udruga «Sunčica», Udruga „Idem“, 
Udruga „Djeca prva“, Udruga HURID, Udruga „Krila ljubavi“: informiranje o 
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programima udruga, upućivanje roditelja, uključivanje u edukacije koje organiziraju 
ove udruge. 

 
 
STRUČNI TIM 
 
Suradnja s ravnateljicom i članovima stručnog tima bila je kontinuirana i kvalitetna. 

 
U suradnji s ravnateljicom i drugim članovima stručnog tima stručna suradnica edukacijska 
rehabilitatorica je sudjelovala u organizacijskom ustroju, te je zajedno s drugim članovima 
tima sudjelovala u kreiranju eko-programa, Montessori programa, organizaciji rekreacijskih 
programa (klizanje, plivanje) i izleta, ažuriranju mrežne stranice vrtića, rasporedu djece i 
djelatnika po skupinama, realizaciji stručnog usavršavanja i drugih projekata.  Vodila je brigu 
o nabavi didaktike za djecu s teškoćama i sudjelovala prilikom odabira potrebne stručne 
literature s područja rehabilitacijskih znanosti. 
     
Tijekom godine, a osobito u svibnju radila je u Povjerenstvu za upise djece. 
 
Praćenje i procjena razvoja djece s TUR kao i osmišljavanje plana podrške obavljala se 
timski.  
 
 
OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 
 
Tijekom godine ostvareno je prisustvo različitim predavanjima i seminarima, u okviru dječjeg 
vrtića, ali i izvan njega, s ciljem stjecanja novih znanja s područja odgoja, obrazovanja i 
rehabilitacije djece s poteškoćama u razvoju.  
 
Predavanja su obuhvaćala sljedeće teme: 
 

• Poticajno materijalno okruženje u dječjem vrtiću 
• Razvojne mape 
• Od suradnje do partnerstva s roditeljima 
• Partnerstvo vrtića i škola 
• Kvaliteta života obitelji i podrška osobama s intelektualnim razvojnim teškoćama 
• Screening instrument Ages and Stages 
• Pružanje podrške djeci s TUR u redovnim uvjetima 
• Mogućnosti i prepreke uključivanja djece i osoba s invaliditetom 
• Dijete s oštećenjem vida u vrtiću 
• Socio-emocionalno poticanje komunikacije kod djeteta s teškoćama socijalne 

komunikacije 
• Primjena AAC komunikacije u radu s djetetom u redovnoj skupini 
• Profesionalni stres stručnjaka u radu s djecom i mladima s TUR 
• Profesionalni razvoj za inkluzivnu odgojno-obrazovnu praksu 

 
Redovito je praćena stručna literatura i periodika iz područja predškolskog odgoja i 
rehabilitacijskih znanosti. 
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U travnju 2017. nakon provedenog stručno-pedagoškog uvida u dokumentaciju i neposredan 
rad od strane savjetnice iz AZOO edukacijska rehabilitatorica ponovo je stekla zvanje 
stručnog suradnika savjetnika. 
 

Zadaće iz Godišnjeg plana i programa uspješno su realizirane. 

Poteškoću u radu i dalje predstavlja dislociranost područnih objekata, zbog čega nije moguće 
provoditi sveobuhvatnu i kontinuiranu habilitaciju djece s poteškoćama. Upravo zbog 
dislociranosti i potrebe rada na 6 lokacija uz maksimalan angažman nije moguće svaki tjedan 
biti u svakom objektu, što je za rehabilitaciju i podršku odgojiteljima nedostatno. Osim 
dislociranosti poteškoću u radu predstavlja i prevelik broj djece u nekim skupinama, što 
umanjuje uspješnost inkluzije. Djelomično se taj problem riješio uvođenjem „trećeg“ 
odgojitelja u nekim skupinama, no mišljenja smo da bi manji broj djece u skupini značio 
kvalitetniju podršku inkluziji djeteta s TUR. 
Praksu uvođenja „trećeg“ odgojitelja treba i nadalje provoditi, ali i uvoditi nove načine 
podrške djeci s TUR, njihovim obiteljima i odgojiteljima. 
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DJECA S ČIMBENICIMA RIZIKA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 
KOJA ZAHTIJEVAJU PODRŠKU REHABILITATORA 

za pedagošku godinu 2016./2017. 
 

VRSTA TEŠKOĆE JASLICE VRTIĆ PREDŠKOLA 
UKUPAN 

BROJ  
NALAZ I 

MIŠLJENJE 

DRUGA 
MED. 

DOKUMENT. 

TRETMAN U 
VRTIĆU 

VANJSKI 
TRETMAN 

OŠTEĆENJA VIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 

OŠTEĆENJA SLUHA 0 0 0 0 0 0 0 0 

ČIMBENICI NEURORIZIKA I 
DYSTONI SY DO 3. GOD. 

10 0 0 10 3 6 2 4 

MOTORIČKA OŠTEĆENJA 1 6 1 8 4 3 2 4 

INTELEKTUALNE POTEŠKOĆE 0 4 0 4 0 2 3 2 

POREMEĆAJI PAŽNJE I 
PONAŠANJA 

0 6 0 6 1 2 3 4 

POREMEĆAJI AUTISTIČNOG 
SPEKTRA 

1 3 0 4 1 2 3 1 

TEŠKOĆE ZBOG KULTURNE 
DEPRIVACIJE 

1 1 2 4 0 0 0 0 

VIŠESTRUKE TEŠKOĆE 2 10 0 12 5 5 7 1 

UKUPNO 15 30 3 48 14 20 23 16 
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Godišnje izvješće stručne suradnice psihologinje 
 

Godišnje zaduženje sati rada realizirano je prema Godišnjem planu i programu rada. 
Realizaciju zadaća moguće je prikazati uzevši u obzir sljedeća područja rada: 
 
DIJETE 

 Ove pedagoške godine prosječno upisani broj djece u redovitom programu bio je 450, 
dok je u programu predškole bilo upisano 55 djece.  
 Praćenje razvoja djeteta započinje prilikom inicijalnog razgovora za novoprimljenu 
djecu.  Psihologinja je sudjelovala na gotovo svim inicijalnim razgovorima, što je vrlo važno s 
obzirom na to da se time dobila adekvatna procjena aktualnih i potencijalnih potreba djeteta te 
osobitosti u ponašanju i obiteljskoj dinamici.  
 Praćenje motoričkog, kognitivnog, socio-emocionalnog i govornog 
razvoja/komunikacije odvijalo se kontinuirano putem suradnje s odgojiteljima i roditeljima te 
neposrednim radom s djetetom (individualni rad, rad u manjim skupinama i opservacija 
ponašanja djeteta u skupini). Ovisno o potrebi, primjenjivani su psihodijagnostički testovi 
(RTČ, CPM, TSŠ, PROS/AG) i razne liste praćenja kako bi se utvrdio razvojni status djeteta i 
poduzeli daljnji koraci (upućivanje na daljnju dijagnostiku, osmišljavanje specifičnih 
odgojno-obrazovnih postupaka ili individualiziranog odgojno-obrazovnog programa, plan 
poticanja pozitivnih ponašanja, preporuke odgode polaska u školu ili prijevremenog upisa i 
sl.).  
 Sustavno praćenje razvoja djece s TUR odvijalo se neposrednim radom s djetetom u 
skupini (individualni rad i rad u manjim skupinama) te suradnjom s odgojiteljicama i 
roditeljima (radni dogovori edukacijske rehabilitatorice i psihologinje s odgojiteljima, 
osmišljavanje IOPP-a, individualni razgovori s roditeljima i preporuke za dijagnostiku i 
rehabilitaciju izvan ustanove). 
 Modelom višestruke procjene odnosno neposrednim radom s djecom u skupini, 
primjenom ček-lista za odgojitelje te konačno testiranjem Progresivnim matricama u boji 
(CPM) kod 15 djece vrtićke dobi utvrđena je potencijalna darovitost. U igraonicu za 
potencijalno darovitu djecu uključeno je 11 djece, a vodila ju je psihologinja zajedno s 
educiranom odgojiteljicom. Psihologinja je s potencijalno darovitom djecom povremeno 
radila individualno ili u paru vodeći se individualiziranim programom (IOOP).  
 Posebna pažnja pridavala se praćenju djece školskih obveznika kojih je ove godine 
bilo 136, uključujući i program predškole izvan redovitog programa. Kod 24 djece pokazalo 
se potrebnim provjeriti spremnost za školu psihodijagnostičkim testom (TSŠ). Kod pojedine 
djece utvrđena su manja odstupanja u nekim područjima te su odgojitelji i roditelji savjetovani 
na koji način mogu raditi s djetetom kako bi ono do polaska u školu napredovalo u tim 
područjima (npr. u grafomotorici, vidnoj percepciji, pažnji i dr.).  
 O svemu je redovito vođena psihološka dokumentacija i individualni dosjei djece. 
 Pisana su i psihologijska mišljenja o psihofizičkom stanju djeteta za potrebe 
dijagnostike u specijalističkim ustanovama i bolnicama te mišljenja o spremnosti djeteta za 
školu.  
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Djeca s posebnim potrebama u praćenju psihologa tijekom pedagoške godine 2016./2017. 
(uključujući i djecu u programu predškole izvan redovitog programa): 

 
POSEBNA POTREBA JASLICE VRTIĆ 

Prolazne posebne potrebe 6 11 
Potencijalna darovitost 0 15 
Intelektualne teškoće i teškoće 
s pažnjom 0 5 

Poremećaji autističnog spektra 1 1 
Poremećaji u ponašanju 0 5 
Teškoće zbog kulturne 
deprivacije 1 7 

Govorno-jezične teškoće 6 14 
Višestruke teškoće 1 2 

UKUPNO 15 60 
 

ODGOJITELJI 

 Rad s odgojiteljima odvijao se kontinuirano tijekom godine. Neposredno prije početka 
pedagoške godine upoznati su s razvojnim osobinama novoupisane djece. Detaljnije su 
upoznati oni odgojitelji u čijim će odgojnim skupinama boraviti dijete s posebnim potrebama 
(prvenstveno TUR, ali i potencijalno darovita djeca) odnosno dijete za koje je prilikom 
inicijalnog razgovora procijenjeno da bi moglo prolaziti kroz težu prilagodbu. Kontinuirano 
im je pružana pomoć i podrška u prepoznavanju razvojnih i posebnih potreba u skupini, a u 
skladu s tim pružana im je podrška u planiranju razvojnih zadaća i provođenju IOOP-a. 
 U skladu s iskazanim potrebama u prošlogodišnjim odgojiteljskim anketama, 
psihologinja je  održala radionicu ''Agresivnost u predškolskoj dobi''. Na radionici je aktivno 
sudjelovalo 15 odgojiteljica. 
 Uslijed velikog interesa, u suradnji s edukacijskom rehabilitatoricom održana je 
radionica ''Trening asertivnosti''. Na radionici je sudjelovalo 14 odgojiteljica (one koje nisu 
prošle radionicu prošle godine).  
 Održana je i radionica ''Program predškole'' kojoj je prisustvovalo 16 odgojiteljica.  
 U sklopu uvođenja CAP programa i u suradnji s CAP timom održano je predavanje za 
djelatnike vrtića (uključujući i odgojiteljice). Također, za odgojiteljice u programu predškole 
izvan redovitog programa održan je dodatni radni dogovor kako bi mogle kvalitetnije 
pripremiti djecu za sadržaj CAP programa. 
 Pojačana suradnja ostvarena je s odgojteljicom-voditeljicom kraćeg programa za 
potencijalno darovitu djecu. 
 Odgojiteljicama je pružana pomoć u ostvarivanju pojedinih oblika suradnje s 
roditeljima (individualni razgovori, roditeljski kutići, komunikacijski roditeljski sastanci). 
Kontinuirano se radilo na poboljšanju komunikacije odgojitelj-dijete i odgojitelj-roditelj 
preporukom stručne literature i davanjem smjernica za praktičnu primjenu. Kako bi se to 
ostvarilo, ove godine održan je veći broj radnih dogovora.  
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RODITELJI 

 Suradnja s roditeljima bila je kontinuirana i zauzimala je važno mjesto u domeni rada 
psihologinje. Obuhvaćala je sljedeće oblike suradnje: individualne razgovore, savjetovanja, 
tematske i informativne roditeljske sastanke.  
 U sklopu inicijalnog razgovora dobiveni su podaci o djetetu i obitelji, a roditelji su 
informirani o mogućem tijeku djetetove prilagodbe na vrtić te su savjetovani kako svojim 
postupcima mogu olakšati prilagodbu.  
 Ove godine održan je 41 individualni razgovor s roditeljima, od toga 24 razgovora u 
suradnji s edukacijskom rehabilitatoricom, a 2 razgovora u suradnji s matičnim 
odgojiteljicama. Najčešće teme razgovora odnosno savjetovanja bile su:  

• Razvojne i emocionalne krize djeteta  
• Teškoće u prilagodbi djeteta na vrtić 
• Socio-emocionalni razvoj djeteta 
• ADHD i funkcioniranje djeteta u skupini 
• Autoagresivno i agresivno ponašanje djeteta i plan poticanja pozitivnih ponašanja 
• Dijete s poremećajem autističnog spektra u vrtiću 
• Dvostruke posebne potrebe: potencijalna darovitost i teškoće u socijalnoj komunikaciji 
• Darovitost djeteta predškolske dobi  
• Govorno-jezične teškoće djeteta i upućivanje na dijagnostiku 
• Rezultati razvojne procjene i osvrt na govorno-jezične teškoće. 
• Razvojni status djeteta u godini pred polazak u školu 
• Rezultati procjene spremnosti za školu i savjeti za dodatno poticanje pojedinih 

područja  
• Prijevremeni upis djeteta u prvi razred  
• Jačanje roditeljskih kompetencija 

  
 Roditelji djece kod koje je procijenjena spremnost za školu (Testom spremnosti za 
školu) i nije bilo potrebe za detaljnijim savjetovanjem, obaviješteni su o rezultatima putem 
telefona i savjetovani na kojim područjima bi trebalo dodatno poraditi s djecom do polaska u 
prvi razred. 
 Povodom obilježavanja 10. Tjedna psihologije u veljači 2017. održana su dva sastanka 
za roditelje djece školskih obveznika na temu ''Spremni vrtići i škole + spremni roditelji = 
spremna djeca''. Sastanci su održani u suradnji sa psihologinjom OŠ Nikole Hribara iz V. 
Gorice što se pokazalo korisnim jer su roditelji imali puno pitanja vezanih uz postupak upisa i 
organizaciju nastave u školi. Na sastancima je ukupno bilo prisutno 96 roditelja. 
 Nažalost, ove pedagoške godine nismo provodili radionice ''Rastimo zajedno'' zbog 
nedovoljnog broja zainteresiranih roditelja. Budući da je i prošle godine radionice završilo 
samo 6 roditelja, možemo zaključiti da je roditeljima teško obvezati se na 11 uzastopnih 
radionica. Stoga u idućoj pedagoškoj godini planiramo organizirati jednokratne radionice s 
aktualnom temom (npr. odgojne granice) kako bismo obuhvatili veći broj roditelja kojima će 
se onda ukazati na značaj pohađanja cjelokupnog programa kao što je ''Rastimo zajedno''. 
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DRUŠTVENA SREDINA 

 Tijekom godine ostvarivana je suradnja s brojnim ustanovama i udrugama, s ciljem 
unepređivanja rada i kvalitetnijeg zadovoljavanja dječjih potreba. Surađivalo se s: 

• Agencijom za odgoj i obrazovanje (stručno usavršavanje i podrška u radu) 
• Sekcijom za predškolsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva (sastanci sekcije, 

kontakti s kolegama predškolskim psiholozima s ciljem unapređivanja prakse i 
razmjene iskustava te upoznavanja s aktualnostima), 

• dječjim vrtićima s područja grada Velike Gorice i Zagrebačke županije (s ciljem 
razmjene iskustava, poboljšanja uvjeta inkluzije djece s teškoćama u razvoju, 
realizacije programa skrbi o potencijalno darovitoj djeci i dr.), 

• osnovnim školama s područja grada Velike Gorice i grada Zagreba (slanje mišljenja o 
spremnosti djece za školu, razmatranje odgoda polaska u prvi razred i prijevremenih 
upisa za pojedino dijete, suradnja sa psihologinjom iz OŠ N.Hribara u prezentaciji 
rada na stručnom skupu ''Partnerstvo vrtića i škola - stvaranje pozitivnih prilika za 
odgoj i obrazovanje'' i na Međunarodnom znanstveno-stručnom skupu ''Sadašnjost za 
budućnost odgoja i obrazovanja – mogućnosti i izazovi''), 

• Centrom za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica (osobno stručno usavršavanje, 
upućivanje djece na logopedski tretman i individualni tretman dječjeg terapeuta te na 
grupne radionice), 

• Psihijatrijskom bolnicom za djecu i mladež, Specijalnom bolnicom Goljak, Klinikom 
za dječje bolesti (upućivanje na dijagnostiku, pisanje mišljenja o psihofizičkom stanju 
djeteta), 

• Udrugom Krila Ljubavi (upućivanje na individualni tretman djeteta i obitelji), 
• Centrom za socijalnu skrb Velika Gorica (suradnja s djelatnicima koji provode nadzor 

roditeljske skrbi), 
• Upravnim odjelom za predškolski odgoj, školstvo i šport grada Velike Gorice 

(sastanci vezani uz upis djece u vrtić, rad na aplikaciji e-upisi), 
• Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji (prijelaz djeteta iz vrtića u školu, odgode 

polaska u školu i prijevremeni upisi). 
 

RAVNATELJICA I STRUČNI TIM 

 Zajedno s drugim članicama stručnog tima i ravnateljicom psihologinja je sudjelovala 
u organizaciji odgojno-obrazovnog rada, formiranju odgojnih skupina, rasporedu odgojitelja 
po skupinama i u praćenju ostvarivanja zacrtanih razvojnih i odgojnih zadaća, izradi novih 
sigurnosno-zaštitnih protokola, u planiranju stručnih usavršavanja, organizaciji rekreativnih 
programa za djecu te u kreiranju Eko programa i Montessori programa.   
 Verificiran je Kraći program rada s potencijalno darovitom djecom te su u suradnji s 
ravnateljicom napravljene sve organizacijsko-materijalne pripreme kako bi program mogao 
krenuti u veljači 2017.  
 Predlagana je i nabavljena kvalitetna stručna literatura s posebnim naglaskom na 
dopunjavanju literature iz područja psihologije. Predlagana je i didaktika s obzirom na 
individualne potrebe djece, vodeći računa o zadovoljavanju njihovih posebnih potreba. 
Poseban je naglasak ove godine stavljen na nabavu kvalitetne didaktike namijenjene darovitoj 
djeci. 
 Praćenje razvoja djece s posebnim potrebama odvijalo se timskom suradnjom.  
 U suradnji s kolegicama iz stručnog tima, predstavnicima odgojitelja i ravnateljicom 
pripremani su tekstovi za mrežnu stranicu vrtića. 
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OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 
 
 Tijekom godine prisustvovano je različitim edukacijama, seminarima i predavanjima. 
Praćeni su suvremeni trendovi u odgoju i obrazovanju, s posebnim naglaskom na psihološke 
teme. 
 Pročitana stručna literatura i periodika obuhvaćala je prvenstveno sljedeća područja: 
darovito dijete, dvostruke posebne potrebe, roditeljstvo i odgoj, teškoće u ponašanju djeteta, 
prijelaz djeteta iz vrtića u školu. 
 
 Teme pohađanih seminara, predavanja i tribina odnosile su se na: 

• Poticajno materijalno okruženje u dječjem vrtiću, 
• Razvojne mape, 
• Od suradnje do partnerstva, 
• Ovisnost o kockanju – suvremena bihevioralna ovisnost, 
• Dijagnostika i tretman razvojnih poremećaja kod djece (s naglaskom na 

Aspergerov sindrom), 
• Prijave o kršenju dječjih prava u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja, 
• Djeca čiji su roditelji u zatvoru, 
• Profesionalni stres stručnjaka u radu s djecom i mladima s TUR i njihovim 

obiteljima i suradnja stručnjaka u otežanim uvjetima rada. 
 
 Psihologinja je u listopadu 2016. aktivno sudjelovala na stručnom skupu u sklopu 
Dana dječjih vrtića Grada Velike Gorice ''Partnerstvo vrtića i škola - stvaranje pozitivnih 
prilika za odgoj i obrazovanje''. Prezentirala je rezultate istraživanja ''Stavovi odgojitelja, 
učitelja i roditelja o spremnosti djece za školu, suradnji vrtića i škola i usklađenosti njihovih 
programa''. Istraživanje u kojem su dobrovoljno sudjelovale odgojiteljice koje provede 
program predškole i roditelji djece školskih obveznika provedeno je u suradnji sa 
psihologinjom OŠ Nikole Hribara iz Velike Gorice.  
 Također, u travnju 2017. na Međunarodnom znanstveno-stručnom skupu u Sisku 
''Sadašnjost za budućnost odgoja i obrazovanja – mogućnosti i izazovi'' aktivno je sudjelovala 
s prezentacijom na temu ''Partnerstvo odgojitelja, učitelja i roditelja i spremnost djeteta za 
školu''. 
 U Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica u veljači 2017. aktivno je sudjelovala 
na predavanju ''Emocionalna inteligencija - zašto je važna'' te je kratko prezentirala na koji 
način se u vrtiću razvija emocionalna inteligencija, kod djece i djelatnika.  
 

OSTALI POSLOVI 

 Ostali poslovi su se u najvećem opsegu odnosili na rad u sklopu Povjerenstva za upis 
djece. Iako je psihologinja u Povjerenstvu radila tijekom cijele godine, intenzivnije je to bilo 
tijekom redovitog upisnog roka u svibnju. Ove godine Grad Velika Gorica donio je odluku o 
uvođenju mogućnosti elektroničke prijave u vrtić te je Povjerenstvo za upise imalo puno više 
obveza.   
 Ostali poslovi odnosili su se i na poslove prema nalogu ravnateljice i razne 
administrativne poslove, kao i radne zadatke koji nisu planirani, a bilo ih je potrebno izvršiti.  
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12. GODIŠNJE IZVJEŠĆE RADA ZDRAVSTVENE VODITELJICE 
 
 
Izvješće o provedbi aktivnosti iz Programa zdravstvene zaštite djece u dječjem vrtiću i 
realizacije Godišnjeg plana i programa zdravstvene voditeljice. 
Realizacija zadaća prema planiranim područjima rada:  
 
DIJETE 

 
Zadaće koje su planirane i realizirane u odnosu na dijete: 
 
• realizacija razgovora s roditeljima za novoprimljenu djecu, ostvarivanje uvida u dosadašnje 
zdravstveno stanje i razvoj djeteta s ciljem što bolje pripreme odgojiteljica, ostalih djelatnika, 
prostora i opreme za dolazak novoupisanog djeteta, 
• osiguranje mjera (praćenje medicinske dokumentacije, suradnja s roditeljima) za očuvanje 
zdravlja djeteta, vodeći brigu o zdravstvenim specifičnostima pojedine djece (djeca oboljela 
od epilepsije, febrilnih konvulzija, bronhalne astme, bolesti izazvanih alergenima u prehrani, 
reumatskih oboljenja i dr.), 
• adekvatan materijal za osobnu higijenu, visoki standardi za njegu i higijenu jasličke djece 
opremanjem dječjih kupaona tekstilom (krpice za pranje, ručnici za tuširanje), 
• u suradnji s ravnateljicom realizirane su planirane zadaće nabavke opreme za siguran 
boravka na zraku (suncobrani, certificirane igračke), 
• osigurane su zdravstveno ispravne namirnice te adekvatna priprema i distribucija obroka, 
• sudjelovanje u procjenjivanju psihofizičkog razvoja i zdravlja djece, poduzimanje 
odgovarajućih mjera kod djece s posebnim potrebama, 
• poticanje razvoja kulturno-higijenskih navika, zaštite i samozaštite djeteta (aktivnosti vezane 
uz kulturu blagovanja, zaštitu zdravlja zubi i zaštitu od sunca, kretanje i tjelovježba, ekološke 
aktivnosti - zdrava hrana i čuvanje zdravlja razvrstavanjem otpada), sudjelovanje u projektu 
„S osmjehom korak po korak u siguran dom“. 
• prikupljanje, evidencija, obrada i analiza podataka o zdravstvenom stanju djece (pri upisu, 
nakon duljeg izostanka zbog bolesti ili ozljede, dnevni uvid u stanje skupine tijekom godine), 
• kontinuirano praćenje zdravstvenog stanja djece praćenjem pobola putem liječničkih 
ispričnica, primjena mjera profilakse u cilju daljnjeg sprječavanja pojave i širenja oboljenja (u 
suradnji s epidemiologom određivanje preventivnih mjera kod zaraznih bolesti uzrokovanih 
bakterijama, virusima ili parazitima), 
• pratnja djece prilikom odlaska u posjete organizirane izvan vrtića (škola klizanja, škola 
plivanja i cjelodnevni izleti) s ciljem sigurne i opuštene sredine za djecu i odgojitelje te 
eventualnu adekvatnu medicinsku pomoć, 
• realizirana su antropometrijska mjerenja svih skupina u vrtićkom i jasličkom programu kao 
mjera praćenja fizičkog razvoja djeteta. 
 
 
ODGOJITELJI 
 
Sve zadaće realizirane su kontinuirano uz dobru suradnju s odgojiteljicama: 
 
• upoznavanje i edukacija odgojiteljica s principima njege, higijene i prehrane sve djece u 
vrtiću kao i novoprimljene djece sa zdravstvenim specifičnostima (putem radionica, pismenih 
i usmenih uputa te nabavkom sredstava za lakšu brigu o djetetu sa zdravstvenim smetnjama), 
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• svakodnevno pružanje savjeta za djecu sa zdravstvenim specifičnostima koja pohađaju vrtić 
od ranije, usmene i pismene preporuke kod svake promjene zdravstvenog stanja, 
• savjetovanje kod akutnih oboljenja ili povreda djece, 
• pružanje pomoći kod akutnih oboljenja ili povreda djece, 
• pomoć odgojiteljicama u procjenjivanju zadovoljavanja osnovnih potreba djece (za hranom, 
odmorom, boravkom na zraku i čistoćom), 
• edukacija odgojiteljica o elementima higijensko-epidemioloških uvjeta u slučajevima pojave 
zaraznih bolesti, te o provođenju preventivnih mjera, 
• sudjelovanje u izradi pisanih uputa za očuvanje zdravlja i sigurnosti djece za vrijeme 
boravka izvan vrtića. 
 
 
RODITELJI 
 
Realizacija zadaća vezanih uz roditelje odnosila se na individualnu suradnju: 
 
• prilikom inicijalnih razgovora kod novoprimljene djece, 
• suradnja u cilju postizanja optimalnih uvjeta za boravak djece sa zdravstvenim 
specifičnostima, 
• pružanje uputa i savjeta u prevladavanju zdravstvenih problema djece, posebno kod djece s 
evidentiranim kroničnim bolestima, 
• sastanci grupa roditelja vezane uz aktualne teme (roditeljska inicijativa); kako spriječiti 
širenje bolesti u grupi djece, (planirani sastanak-inicijativa vrtića); njega i skrb za dijete 
jasličke dobi. 
 
 
DRUŠTVENA SREDINA 
 
Realizirana je suradnja s vanjskim suradnicima na zdravstvenoj zaštiti i osiguranju 
zdravstveno-higijenskih uvjeta: 
 
• suradnja s pedijatrijskom službom DZ s ciljem osiguravanja jedinstvenih postupaka prema 
djetetu sa zdravstvenim smetnjama u vrtiću, 
• suradnja s epidemiološkom službom u cilju otkrivanja i provođenja epidemioloških 
preventivnih mjera – sprječavanje širenja bolesti epidemijskog karaktera, 
• suradnja sa Županijskim zavodom za javno zdravstvo (tromjesečno provođenje mjera 
dezinsekcije i deratizacije, nadzor i ocjena higijene prostora u kojem se priprema i distribuira 
hrana, zgotovljenih obroka, higijene osoba koje sudjeluju u pripremi i distribuciji hrane, 
sanitarni pregledi svih zaposlenika prema zakonskim propisima, tečajevi higijenskog 
minimuma, analiza vode), 
• kontakti s dobavljačima prehrambenih namirnica, čistaćeg i materijala za osobnu higijenu, 
njegu i zaštitu, 
• suradnja sa službom za opskrbu električnom energijom, za komunalne usluge, te raznim 
uslužnim servisima, 
• suradnja sa zdravstvenim djelatnicama drugih vrtića Velike Gorice i Zagreba putem dnevnih 
kontakata i tromjesečnih aktiva; Dječji vrtić „Ciciban“, „Velika Gorica i „Žirek“: radni 
dogovori, 
• praćenje aktivnosti Agencije za odgoj i obrazovanje: stručno usavršavanje i podrška u radu, 
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•  suradnja s  udrugama koje se bave zaštitom prava djece s teškoćama (oboljeli od dijabetesa, 
astme, prehrambene teškoće): upućivanje roditelja, uključivanje u edukacije koje organiziraju 
ove udruge, 
Redovita suradnja s Udrugom i stručnim društvom medicinskih sestara kao član izvršnog 
odbora i povjerenstva za natječaje stručnog društva.  
 
 
STRUČNI TIM 
 
Suradnja s ravnateljicom i članovima stručnog tima bila je kontinuirana i intenzivna prilikom 
provođenja projekta „Mi jedemo odgovorno“ . U suradnji s ravnateljicom i drugim članovima 
stručnog tima zdravstvena voditeljica je sudjelovala u organizacijskom ustroju, te je zajedno s 
drugim članovima tima sudjelovala u kreiranju: ekoprograma, rekreacijskih programa 
(klizanje, plivanje), izleta, rasporedu djelatnika, novih projekata. 
Zdravstvena voditeljica je predlagala i uz podršku ravnatelja nabavljala sredstva za njegu 
djece i prvu pomoć. 
U suradnji s ravnateljicom, članovima stručnog tima i web skupinom, objavljivala tekstove na 
web stranici vrtića. 
 
 
OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 
 
Tijekom godine prisustvovala različitim predavanjima i kongresima, u okviru dječjeg vrtića, 
ali i izvan njega, s ciljem stjecanja novih znanja s područja njege, zaštite zdravlja, lječenja, 
odgoja, obrazovanja za zdravo dijete kao i za dijete sa zdravstvenim teškoćama. Kontinuirano 
se stručno usavršavala praćenjem stručne literature, web objavama novih znanstvenih 
spoznaja i istraživanja. 
 
Predavanja su obuhvaćala sljedeće teme: 
 
• Poremećaji spavanja kod djece, nove smjernice 
• Infarkt miokarda 
• Stres na radnom mjestu 
• Kvalitetan dnevni odmor u vrtiću 
• Informatizacija sestrinstva 
• Zdravstveni rizici na izletima 
Koordiniranje i izvješćivanje o stanju na projektu „ Mi jedemo odgovorno“ udruge „Lijepa 
naša“. 
 
Zadaće iz Godišnjeg plana i programa uspješno su realizirane. 
 


	DIJETE
	ODGOJITELJI
	DRUŠTVENA SREDINA
	OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE

