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CJELODNEVNI PROGRAM                                                                                                                                        
Dječji vrtić Slunj je javna ustanova koju je osnovao Grad Slunj. Vrtić provodi izvanobiteljske programe 
rada s djecom rane i predškolske dobi sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe te Godišnjem planu i programu 
rada ustanove za svaku pedagošku godinu. Dječji vrtić Slunj ima uvjete za smještaj djece u jaslične i 
vrtićne dobi od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. 

Pedagoška godina 2021./2022.  započela je 1. rujna 2021. godine s deset odgojno - obrazovnih 
skupina u redovitom cjelodnevnom programu rada ustrojenom na dvije lokacije: 

- Matični vrtić na lokaciji Ulica kralja Zvonimira 9, Slunj 

- Područni vrtić na lokaciji Selište Drežničko br. 1, Rakovica  

(Nadnevka 10. 3. 2021. godine ishođena uporabna dozvola za rekonstrukciju i dogradnju zgrade 
vrtića, a 1. 4. 2022. je osnovana još jedna mješovita vrtićna odgojno - obrazovna skupina čime je 
pedagoška godina završila s 11 odgojno obrazovnih skupina)  

PREGLED SKUPINA, BROJ DJECE I ODGOJITELJI PO SKUPINAMA U CJELODNEVNOM PROGRAMU 
RADA  - MATIČNI VRTIĆ U SLUNJU 

 
 

ODGOJNE SKUPINE   
 

BROJ DJECE  ODGOJITELJICE  

 

1. 

                                               
Mlađa mješovita jaslična 

skupina „SOVICE“ 

14                                  
6 djevojčica                 

8 dječaka                                                                

Ivana Štajduhar                                             
Michaela Obajdin                             

 

2. 

Srednja mješovita jaslična 
skupina „ZVJEZDICE“ 

16                                  
8 djevojčica                   

8 dječaka 

Josipa  Mateša Filipčić                                                           
Josipa Grdić                   

     

    3. 

Srednja jaslična skupina 
„LEPTIRIĆI“ 

18                                                                 
8 djevojčica                     
10 dječaka 

Mirjana Bogović                                        
Marjana Cindrić 

 

    4. 

Starija jaslična skupina      
„RIBICE“                           

22                                                               
11 djevojčica                            

11 dječaka 

Josipa Kovačević                                         
Dragica Obajdin                            

 

  5. 

Mlađa mješovita vrtićna 
skupina „PAHULJICE“ 

23                                                                    
14 djevojčica                     

9 dječaka 

Renata Jurčević                                                     
Petra  Vuković        

 
 6. 

 

Srednja mješovita vrtićna 
skupina „BUBAMARE“ 

25                                                                 
10 djevojčica                            

15 dječaka 

Milka Bogović                                      
Milka Radočaj                                                                                                                                                       

7. Starija mješovita vrtićna 
skupina „PČELICE“ 

30                                
15 djevojčica             

15 dječaka 

Ivana Capan                                               
Sandra Paulić 

                                                                                                                                                                                                                         
U cjelodnevnom programu rada matičnog vrtića u Slunju upisano je ukupno 148 djece, od toga su 72 



djevojčice i 76 dječaka. Neposredni rad s djecom u cjelodnevnom programu rada realiziralo je 14 
odgojitelja.  

Iz matičnog vrtića je u 1. razred osnovne škole ove pedagoške godine otišlo ukupno 32 djece, 27 iz 
integriranog programa predškole i petero djece iz kraćeg programa predškole. Ove pedagoške godine je 
jedno dijete iz vrtića u Slunju dobilo rješenje o prijevremenom upisu u 1. razred (iz integriranog 
programa) te je jedno dijete dobilo odgodu upisa u 1. razred. 

Tijekom pedagoške godine iz matičnog vrtića ispisalo se troje djece: jedno dijete iz mlađe mješovite 
jaslične skupine „Sovice“, jedno dijete iz starije jaslične skupine „Ribice“ i jedno dijete iz srednje 
mješovite vrtićne skupine „Bubamare“. U vrtić je tijekom pedagoške godine, nakon ispisa djeteta, 
upisano jedno dijete u stariju jasličnu skupinu „Ribice“. 

PREGLED SKUPINA, BROJ DJECE I ODGOJITELJI PO SKUPINAMA U CJELODNEVNOM PROGRAMU 
RADA  - PODRUČNI VRTIĆ U RAKOVICI 

 SKUPINE BROJ DJECE ODGOJITELJI 

 
1. 

 
Mlađa mješovita jaslična 

skupina „RAČIĆI“ 

14                                               
8 djevojčica                                  

6 dječaka 

Marina Harkanovac                                                    
Petra Salopek 

2. Srednja mješovita jaslična 
skupina „ŽABICE“ 

-s radom počeli 1.4.2022.- 

15 
11 djevojčica 

4 dječaka 

Iva Marija Božičević 
Zrinka Gašljević 

 
3. 

Srednja mješovita vrtićna 
skupina „LAVIĆI“ 

18                               
12 djevojčica                             

6 dječaka 

Mirela Hodak                                                 
Dijana Magdić 

4. Starija mješovita vrtićna 
skupina „MEDVJEDIĆI“ 

27  
11 djevojčica                         

16 dječaka 

Josipa Pavličić 
Marina Valentić 

U područnom vrtiću u Rakovici u cjelodnevnom programu rada broj djece kroz godinu je bio 
promjenjiv, varirao je između 57 djece u rujnu 2021. godine do 74 djece u lipnju 2022. godine. Od 
tog broja djece ukupno je 42 djevojčice i 32 dječaka. Djeca su se tijekom pedagoške godine upisivala 
automatski budući da postoje slobodni upisni kapaciteti. Rad s djecom u cjelodnevnom programu 
rada realiziralo je 8 odgojitelja.  

U program predškole bilo je uključeno ukupno 18 djece: 11 djece iz integriranog programa predškole 
i sedmero djece iz kraćeg programa predškole.  

U prvi razred osnovne škole iz područnog vrtića otišlo je 18 djece. Nitko od djece nije dobio odgodu 
upisa u 1. razred osnovne škole niti je bilo prijevremenih upisa u školu.                                                                                                                             

U cjelodnevni program rada područnog vrtića integrirano je dvoje djece s teškoćama u razvoju koji će 
od jeseni biti polaznici 1. razreda osnovne škole. Oba djeteta s teškoćama imali su pomoćnika za 
njegu i skrb na određeno puno radno vrijeme.  

 

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA I POSEBNI PROGRAM - VRTIĆ U SLUNJU 
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NAZIV PROGRAMA 

SKUPINE 
 UKLJUČENE U PROGRAM 

 
 

 
VODITELJ PROGRAMA  

Posebni program ranog učenja 
engleskog jezika                                   

proveden od svibnja 2022. 
godine u okviru projekta  
˝Unaprjeđenje usluga i 

produljenje radnog vremena 
Dječjeg vrtića Slunj˝                              

Djeca iz 3 odgojno - obrazovne  
skupine: 

„Pahuljice“ 
„Bubamare“ 

„Pčelice“ 

 
 

Marija Cindrić 

Kraći program predškole  - 
matični vrtić 

 

6 djece:                                                                
4 djevojčice 
 2  dječaka 

 
Ivana Capan 

Sandra Paulić 

 
Početkom pedagoške godine roditeljima starije skupine „Pčelice“ ponuđen je poseban kraći program 
engleskog jezika pošto se djeca iz različitih skupina nisu mogla miješati zbog epidemioloških mjera. 
Za program se prijavilo premalo djece da bi program bio održiv te se od provedbe programa 
odustalo. Nakon što je vrtić prošao na natječaju za projekt „Unaprjeđenje usluga i produljenje 
radnog vremena Dječjeg vrtića Slunj“ program ranog učenja engleskog jezika uveden je u rad vrtića 
od 1.5.2022. godine i od tada je proveden u tri odgojno - obrazovne skupine u matičnom vrtiću. 
Financijska sredstva za provedbu ovog programa osigurana su iz Europskog socijalnog fonda. Projekt 
će se u našem vrtiću provoditi najduže 20 mjeseci.                          

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA I POSEBNI PROGRAM  I VODITELJI PROGRAMA– PODRUČNI VRTIĆ 

 
NAZIV PROGRAMA 

SKUPINE 
 UKLJUČENE U PROGRAM 

 
 

 
VODITELJ PROGRAMA  

Posebni program ranog učenja 
engleskog jezika                                   

proveden od svibnja 2022. 
godine u okviru projekta  
„Unaprjeđenje usluga i 

produljenje radnog vremena 
Dječjeg vrtića Slunj“                              

Djeca iz 3 odgojno - obrazovne 
skupine: 
„Žabice“ 
„Lavići“ 

„Medvjedići“ 

 
 

Ines Mesić 

Kraći program predškole  -
područni vrtić 

 

7 djece:                                                                
3 djevojčice 
 4  dječaka 

 
Josipa Pavličić 

Marina Valentić 

 

OSTALI ZAPOSLENICI TE STRUČNA SPREMA RADNIH MJESTA  
(MATIČNI VRTIĆ U SLUNJU) 

 

1. RAVNATELJ 
 

VŠS 1 

2. STRUČNI SURADNIK 
PEDAGOG 

VSS 1 NA ½ RADNOG VREMENA 

3. VODITELJ VSS 1 



RAČUNOVODSTVA 

4. KUHARICA SSS 
 

1 
  

5. POMOĆNA KUHARICA NSS 1 NA ½ RADNOG VREMENA) 

6. DOMAR/LOŽAČ SSS 1 

7. SPREMAČICA/PRALJA 
 

NSS 1 

8. SPREMAČICA NSS 1 

 
U okviru provedbe projekta „Unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića Slunj“ 
u vrtiću je zaposleno još 5 osoba na pola radnog vremena na sljedećim radnim mjestima: 

- Odgojitelj za rad u produženom radnom vremenu 
- Voditelj posebnog kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika 
- Zdravstveni voditelj 
- Voditelj projekta 
- Spremačica 

 
Zbog nedostatka stručnih osoba za radna mjesta odgojitelja, voditelja posebnog kraćeg programa 
ranog učenja engleskog jezika te zdravstvenog voditelja, zaposlene su osobe bez odgovarajuće vrste 
obrazovanja na ugovor na određeno vrijeme najduže do 5 mjeseci.  
Provedbom projekta omogućit će se zaposlenim roditeljima lakše usklađivanje obiteljskih i radnih 
obaveza. 
                          

OSTALI ZAPOSLENICI TE STRUČNA SPREMA RADIH MJESTA 
(PODRUČNI VRTIĆ)              

1. KUHARICA/PRALJA 
 

SSS 1 
 

2. SPREMAČICA NSS 1 NA ½ RADNOG VREMENA 

3. DOMAR/LOŽAČ SSS 1 
  30 SATI TJEDNO 

 

4. POMAGAČ DJETETU S 
TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 

SSS 1 
 40 SATI TJEDNO 

U okviru provedbe projekta „Unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena Dječjeg vrtića Slunj“ 
u područnom vrtiću su zaposlene još 3 osoba na pola radnog vremena na sljedećim radnim 
mjestima: 

- Odgojitelj za rad u produženom radnom vremenu 
- Voditelj posebnog kraćeg programa ranog učenja engleskog jezika 
- Spremačica 

RADNO VRIJEME USTANOVE 

Radno vrijeme vrtića u potpunosti je prilagođeno potrebama zaposlenih roditelja. Vrtić u Slunju je u 
petodnevnom radnom tjednu radio u terminu od 6:00 do 19:30 sati u što je uključen i produženi rad 
ustanove u trajanju od 4 sata, a koji se provodi u okviru projekta „Unaprjeđenje usluga i produljenje 
radnog vremena Dječjeg vrtića Slunj“.                                    

Područni vrtić je također radio u petodnevnom radnom tjednu sukladno potrebama zaposlenih 
roditelja u dnevnom terminu od 6:30 do 19:30 sati, u što je uključena realizacija projekta od 4 sata 
dnevno. Realizacija projekta traje od 15:30 do 19:30 sati.  
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Cjelodnevni desetosatni program u vrtiću u Slunju se razlikovao u odnosu na prethodnu pedagošku 
godinu, s obzirom na epidemiološke mjere koje su bile na snazi i koje vrtić primjenjuje u potpunosti 
u svom radu. Stoga tijekom ove pedagoške godine u vrtiću nije bilo jutarnjeg i popodnevnog 
dežurstva sve do ukidanja epidemioloških mjera u travnju 2022. godine. Odgojitelji su dolazili u 
jutarnju smjenu kada je dolazilo prvo dijete u njihovu odgojnu skupinu te završavali s popodnevnom 
smjenom kada odlazi posljednje dijete iz njihove odgojne skupine. Takvom organizacijom rada vrtića 
bili smo usklađeni s potrebama zaposlenih roditelja, tj. njihovim radnim vremenom. Na takav način 
organizirao se i odgojno – obrazovni rad i u područnom vrtiću Pčelice u Selištu Drežničkom. Nakon 
ukidanja većine epidemioloških mjera rad vrtića je organiziran uobičajeno; sa zajedničkim jutarnjim i 
popodnevnim dežurstvom.                        

Program predškole u matičnom vrtiću se provodio dva puta tjedno u trajanju od 2,5 sata u 
neposrednom radu s djecom, od 8:00 do 10:30 sati od početka listopada 2021. godine do kraja 
svibnja 2022. godine.  

Program predškole u područnom vrtiću provodio se od listopada 2021. godine, dva puta tjedno po 
2,5 sata u neposrednom radu s djecom, od 8:00 do 10:30, do kraja svibnja 2022. godine.                            

RASPORED RADNOG VREMENA ZAPOSLENIH U MATIČNOM VRTIĆU 

RADNO MJESTO RADNO VRIJEME  

RAVNATELJICA 40 sati tjedno - radno vrijeme fleksibilno raspoređeno  sukladno 
postavljenim zadaćama, uglavnom od 7:00 – 15:00  

 
 
 
 

ODGOJITELJICE 

40 sati tjedno – sukladno članku 29. Državnog pedagoškog standarda 
predškolskog odgoja i naobrazbe i Tjednom zaduženju odgojno-obrazovnog 
radnika 
U jasličnim skupinama:                                                                                               
7:00-12:00 u jutarnjem turnusu, odnosno prema dolasku prvog djeteta u 
skupinu 10:00 do 15:30 u popodnevnom turnusu, odnosno do odlaska 
zadnjeg djeteta iz skupine  
U vrtićnim skupinama: 
7:00 - 12:30 u jutarnjem turnusu, odnosno od dolaska prvog djeteta u 
skupinu 
10:30 – 15:30  u popodnevnom turnusu odnosno do odlaska zadnjeg 
djeteta iz skupine 
Rad kraćeg programa predškole od 7:30 do 10:30. 
Rad programa ranog učenja engleskog jezika dva puta tjedno u vrtićnim 
skupinama  
Jutarnje dežurstvo je od 6:00 do 7:00 sati 
Produženi rad je od 15:30 do 19:30 sati 

STRUČNI SURADNIK 
PEDAGOG 

20 sati tjedno 
7:30 - 14:30, utorkom, četvrtkom i svaki drugi petak                                                                                                               

VODITELJICA 
RAČUNOVODSTVA 

40 sati tjedno 
7:00 – 15:00 svakim radnim danom 

KUHARICA 40 sati tjedno 
6:00 – 14:00 svakim radnim danom 

POMOĆNA KUHARICA 20 sati tjedno                                                                                                       
 9:00 – 13:00 i po potrebi                                                    

SPREMAČICA-PRALJA          
I 

40 sati tjedno 
10:00 – 18:00 sati  



SPREMAČICA 10:00 – 18:00 sati 

 
DOMAR - LOŽAČ 

40 sati tjedno 
7:00 – 15:00 sati u ljetnom periodu i po potrebi 
6:00 - 14:00 sati u zimskom periodu i po potrebi 

 

                  RASPORED RADNOG VREMENA ZAPOSLENIH U PODRUČNOM VRTIĆU 

 
 
 
 

ODGOJITELJICE 

40 sati tjedno – sukladno članku 29. Državnog pedagoškog standarda 
predškolskog odgoja i naobrazbe i Tjednog zaduženja odgojno-
obrazovnog radnika 
U jasličnoj skupini:                                                                                               
7:30-12:00 u jutarnjem turnusu, odnosno od dolaska prvog djeteta u 
odgojnu skupinu  10:00 d 15:30 u popodnevnom turnusu, odnosno do 
odlaska zadnjeg djeteta iz odgojne skupine  
U vrtićnoj skupini: 
7:30 - 12:30 u jutarnjem turnusu, odnosno od dolaska prvog djeteta u 
odgojnu skupinu 
10:30 – 15:30  u popodnevnom turnusu, odnosno do odlaska zadnjeg 
djeteta iz odgojne skupine 
Rad kraćeg programa predškole od 8:30 do 10:30 dva puta tjedno 

POMAGAČ DJETETU S 
TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 

16 sati tjedno 
8:00 – 12:00, od ponedjeljka do četvrtka 

 
KUHARICA 

40 sati tjedno 
6:00 – 14:00 svakim radnim danom 

 
SPREMAČICA 

20 20 sati tjedno                                                                                                                         
od 15:30 do 19:30 

 
DOMAR - LOŽAČ 

30 sati tjedno 
9:00 – 15:00 sati u ljetnom periodu  i po potrebi 
9:00-15:00 sati, u zimskom periodu po potrebi 

 

RAD U LJETNIM MJESECIMA – MATIČNI I PODRUČNI VRTIĆ 

Zbog smanjenog broja prisutne djece u srpnju je odgojno obrazovni rad s djecom organiziran u tri 
skupine, a u kolovozu u dvije odgojno - obrazovne skupine. Pošto nema kolektivnog godišnjeg 
odmora za radnike vrtića u periodu od 1. do 12.8.2022. godine u tom terminu je rad organiziran u 
dvije skupine za sve roditelje koji nisu bili u mogućnosti koristiti godišnji odmor.                                                            

U područnom vrtiću je tijekom ljetnih mjeseci broj djece također bio manji. Zbog toga se i radnicima 
područnog vrtića omogućilo korištenje dijela godišnjih odmora.                                                                                                    

MATERIJALNI UVJETI RADA 

Materijalni uvjeti rada u našem vrtiću su se tijekom protekle godine unapređivali nešto manje nego 
prethodnih godina. Osjetno su porasle cijene likovnog i potrošnog materijala koji je nabavljan prema 
potrebama posla, stručna literatura i didaktička oprema nabavljana je u manjem omjeru, sitni 
inventar i uredska oprema jednako tako. Uvjeti rada su optimalni u svim segmentima pošto u vrtiću 
postoji dovoljno materijala i didaktičke opreme za uspješan rad. Dječji boravci su opremljeni 
primjerenom opremom, s dovoljno didaktike primjerene dobi djece, likovnog i potrošnog materijala, 
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kao i zabavnih sadržaja. Dječje igralište je sigurno, dobro ograđeno, opremljeno s raznim spravama, 
pješčanicima, igračkama za pijesak i igru s vodom, s dovoljno zelene površine za slobodno kretanje i 
tjelesnu aktivnost na otvorenom. Djeci su osigurani sjenoviti dijelovi dvorišta nabavom velikih i 
manjih suncobrana. Postoje i prirodno sjenoviti dijelovi igrališta ispod drveća. 

Sredinom kolovoza naručena je didaktička oprema za poboljšanje uvjeta boravka djece u prostoru 
više namjena u kojem boravi starija mješovita odgojno - obrazovna skupina i jednim dijelom za 
opremanje prostora u kojem će se sljedeće pedagoške godine osnovati nova odgojno - obrazovna 
skupina u poludnevnom boravku. Nabavljene su dvije palete mulja za pješčanike na dječjem igralištu. 
Sredstva za financiranje ove nabave namaknut će se iz viška prihoda iz prethodnih godina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Uredi računovođe, stručnog suradnika pedagoga i ravnateljice opremljeni su potrebnom računalnom 
opremom potrebnom za normalan rad. Kuhinja je opremljena potrebnom opremom prema HACCP-
u, nadopunjuje se u skladu s brojem djece i potrebama posla. Jednako tako spremačice i pralja te 
domar imaju sva potrebna sredstva rada za uspješno obavljanje posla. Svi zaposleni redovito 
dobivaju potrebnu radnu obuću i odjeću te zaštitna sredstva u skladu s propisima iz zaštite na radu. 
Tijekom pedagoške godine redovito se saniraju sva oštećenja opreme u unutarnjem i vanjskom 
prostoru. Sve oštećeno i dotrajalo se zamjenjuje novim. Uz redovita odgovorna tekuća održavanja 
vrtića i njegovog okoliša domar/ložač je odradio mnogobrojne poslove i popravke te su ušteđena 
značajna financijska sredstva.  

Tijekom protekle pedagoške godine provodio se projekt Rekonstrukcija, dogradnja i dodatno 
opremanje zgrade Dječjeg vrtića Slunj koji je krajem 2021. godine završen te je ishođena uporabna 
dozvola. Ovim projektom su se znatno poboljšali uvjeti boravka djece i radni uvjeti zaposlenih 
radnika. 

Materijalni uvjeti rada područnog vrtića su se znatno poboljšali rekonstrukcijom i dogradnjom zgrade 
te su se tako i neposredno znatno poboljšali uvjeti boravka djece te uvjeti rada zaposlenih u tom 
vrtiću. Istim projektom osigurani su znatno veći smještajni kapaciteti. U tom vrtiću nema liste 
prioriteta za upis, djeca se upisuju odmah nakon podnesenog zahtjeva za upis i ishođenja liječničke 
dokumentacije. Za odgojno - obrazovni rad s djecom je osigurano dovoljno didaktičkog, likovnog i 
potrošnog materijala te ostale opreme potrebne za uspješan rad. U ovoj pedagoškoj godini je u 
područni vrtić ugrađen video nadzor radi sprječavanja provala i oštećivanja imovine vrtića. Na tom 
području je prisutan vandalizam pogotovo zbog izoliranosti zgrade u kojoj vrtić funkcionira.                                                                          

Financiranje djelatnosti 
Sredstva za tekuće održavanje objekta, većim dijelom za energiju, prehranu djece, nabavu potrebnog 
didaktičkog, potrošnog i ostalog materijala osigurana su prihodima od uplata roditelja i 
sufinanciranja programa javnih potreba iz sredstva koja doznačuje Ministarstvo znanosti i 
obrazovanja za svako dijete koje je u godini pred polazak u osnovnu školu uključeno u naše programe 
rada te boravak djece s teškoćama u razvoju. 
Sredstva za isplatu plaća i materijalnih prava zaposlenih te jednim dijelom za nabavu energije 
osigurana su u proračunu Osnivača vrtića te sufinanciranjem smještaja djece s područja Općine 
Cetingrad. Rad područnog vrtića financira se u potpunosti sredstvima koja doznačava Općina 
Rakovica te uplatama roditelja korisnika smještaja djece. Proračunska sredstva redovito su 
uplaćivana i namjenski utrošena. Uplate roditelja su uglavnom redovite, manji broj roditelja kasni s 
uplatama što se, uglavnom, do sada rješavalo bez ovrha.  

Zbog sve većih potreba za smještajem djece u matični vrtić i nedostatka smještajnih kapaciteta 
izrađena je nova projektna dokumentacija za proširenje za tri dodatna dječja boravka s 
pripadajućom opremom. Jedan od tri dnevna boravka za djecu projektiran je u prizemlju u prostoru 



garaže, zbornice, ureda računovođe i stručnog suradnika. Druga dva boravka izgradit će se 
izgradnjom kata na prednjem dijelu zgrade (sadašnja potkrovlja). U istom dijelu će se izgraditi 
prostorije za odgojitelje. Sredstva za izradu ove dokumentacije osigurao je vrtić iz viška prihoda iz 
prethodnih godina. 

Vrtić je prošao na natječaju za produženi rad u sklopu kojeg se financira i provedba posebnog kraćeg 
programa ranog učenja engleskog jezika za svu djecu od navršene 4 godine do polaska u osnovnu 
školu te produženi rad ustanove. Sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu. 
Produženi rad je primijenjen u matičnom i područnom vrtiću.                                                                                                                                                   

Vrtić na vrijeme isplaćuje plaće i materijalna prava zaposlenima, sve pristigle obveze prema 
dobavljačima te nema financijskih teškoća. 

NJEGA I ZDRAVSTVENA SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 

ZDRAVSTVENA SKRB O DJECI 
Zdravstvena skrb o djeci u pedagoškoj godini 2021./2022. provodila se u skladu s Programom 
zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima.                                                                 
Zdravstvena skrb o djeci podrazumijeva kontinuirano praćenje sljedećeg:  
- jesu li sva djeca redovito cijepljena protiv zaraznih bolesti prema Programu obveznih cijepljenja, 
- jesu li obavljeni sistematski zdravstveni pregledi djece prije upisa u vrtić i poslije svakog pobola, 
- razlozi izostanaka i pobol djece  
- djece koja se educiraju u svezi stjecanja pravilnih higijenskih navika važnih za zdrav načina života   
- provođenja prevencije najznačajnijih zdravstvenih problema.  
 
Zadaci postavljeni u Godišnjem planu i programu rada ustanove vezani za ovo područje uspješno su 
ostvareni. Vrtić ima kutije prve pomoći koje se nalaze na hodnicima u prizemlju, katu i u kuhinji. 
Opremljene su potrebnim medicinskim priborom u skladu s propisima iz područja zaštite na radu. Iz 
neposrednog okruženja u unutarnjem i vanjskom prostoru svakodnevno se otklanjaju oštećene 
igračke i sve čime se djeca mogu ozlijediti. Igralište za djecu se svakodnevno pažljivo pregledava, 
trava se redovito kosi, teren je u potpunosti pregledan i čist, otklanjaju se svi predmeti i raslinje koji 
mogu ugroziti zdravlje djece ili im nanijeti tjelesne ozljede. Pijesak koji djeca koriste za igru se 
dezinficira i štiti od zagađenja. 
Provedena su antropometrijska mjerenja sve djece u vrtiću u rujnu i svibnju. Rezultati provedenih 
mjerenja pokazuju da se većina djece razvija i raste u skladu sa svojom dobi, dok je manji broj djece s 
povećanom tjelesnom težinom. Nema pothranjene djece. Djecu se kroz planirane i provedene 
aktivnosti educiralo i poticalo na usvajanje zdravih navika, brigu za sebe i održavanje osobne 
higijene. Poticalo ih se i razvijala se svijest o važnosti tjelesne aktivnosti i pravilne prehrane za 
zdravlje kao i važnost redovite osobne higijene, higijene usne šupljine i zubi. Djeca starija od tri 
godine života nakon ručka i prije dnevnog odmora svakodnevno redovito provode higijenu zuba i 
usne šupljine 
Elemente zdravstvenog odgoja odgojiteljice su integrirale u svakodnevni odgojno - obrazovani rad 
kroz raznovrsne poticaje i aktivnosti prilagođene mogućnostima i interesima djece određene dobi. S 
djecom se razgovara o važnosti brige za osobnu higijenu i higijenu prostora u kojem djeca 
svakodnevno borave. Razvijale su se i poticale higijenske navike kod djece poput pranja ruku pri 
dolasku u vrtić, pri povratka u sobu dnevnog boravka nakon šetnje, boravka na igralištu, prije jela i 
nakon igre, higijene nosa, pravilnog obavljanja nužde, pranja ruku nakon nužde, korištenja 
jednokratnih papirnatih ručnika i maramica za nos. Higijena se pojačano provodila dezinfekcijom 
prostora svakodnevno zbog suzbijanja širenja zaraze COVID-19.  
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Odnos djece prema higijeni prostora i neposrednog okruženja u ustanovi razvijao se kroz različite 
aktivnosti i razvijanje radnih navika. Organizirane su pedagoški poticajne aktivnosti kroz koje su djeca 
bila poticana na pozitivan odnos i povjerenje prema liječniku, a kod roditelja na pozitivan odnos 
prema cijepljenju. Jednako tako se kod djece razvija empatija prema bolesnima i slabijima. 
Aktivnosti u vanjskom prostoru i boravci na svježem zraku provode se uvijek kada su to vremenski 
uvjeti dozvoljavali. Djeca maksimalno borave na terasama, u šetnji, na igralištu.  
Provodila se svakodnevna jutarnja tjelovježba u svim odgojnim skupinama.  
Promicanje zdravih stilova života djece, zadovoljavanje primarnih potreba svakog djeteta i kvalitetna 
skrb za njihov tjelesni rast i razvoj glavni su ciljevi kojima se bavi ovo područje rada u našem vrtiću. 
 
UNAPREĐENJE PRAVILNE I KVALITETNE PREHRANE DJECE U SKLADU S VAŽEĆIM ZAKONSKIM 
PROPISIMA NORMATIVIMA 
Prehrana djece u dječjim vrtićima regulirana je Državnim pedagoškim standardom predškolskog 
odgoja i naobrazbe po pitanju broja obroka u pojedinom programu rada, Programom zdravstvene 
zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, Prehrambenim standardom za 
planiranje prehrane u dječjim vrtićima i Izmjenama i dopunama programa zdravstvene zaštite djece, 
higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima. 
Pravilna prehrana djece u našem vrtiću osigurava se redovitim brojem obroka u skladu s 
preporučenim količinama energije i prehrambenih tvari prema Prehrambenom standardu za 
planiranje prehrane u dječjim vrtićima i Izmjenama i dopunama programa zdravstvene zaštite djece, 
higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima. 
U desetosatnom programu rada djeci su osigurana četiri obroka u skladu s Državnim pedagoškim 
standardom predškolskog odgoja i naobrazbe. Djeca svakodnevno konzumiraju svježe sezonsko voće 
i povrće, mlijeko, mliječne prerađevine i ribu. Smanjen je unos soli, slatkih napitaka i konzervirane 
hrane. Razvijamo kod djece svijest o izbjegavanju slatkih napitaka i prekomjernog konzumiranja 
šećera te da je voda najzdravije piće. 

Raspored dnevnih obroka i vrijeme njihovog uzimanja: 

1. DORUČAK - OD 8:00 DO 8:30 h 

2. VOĆNI OBROK – U 10:00 h 

3. RUČAK OD 11:00 DO 12:00 h 

4. UŽINA – U 14:00 h 

 
Obroci za djecu pripremaju se u vrtiću. Jelovnici se planiraju tjedno, u skladu s preporukama 
„Izmjena i dopuna programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjem 
vrtiću“ (NN 121/079). Pri izradi jelovnika koristi se priručnik „Prehrambeni standardi za planiranje 
prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi“, 2007. godine. Planiraju ga kuharica i 
ravnateljica, uvažavajući prijedloge i mišljenja odgojitelja i roditelja. Jelovnici su izloženi na oglasnim 
pločama matičnog i područnog vrtića zbog uvida roditelja u prehranu njihove djece. Cilj pažljivog 
planiranja je poboljšanje te unapređenje pravilne prehrane i zdravlja djece u našem vrtiću. Redovito 
se nabavlja raznovrsno i svježe sezonsko voće i povrće. 
Dnevni ritam obroka u odgojnim skupinama ima pravilan vremenski razmak u skladu s Izmjenama i 
dopunama Programa zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima. 
Obroci se konzumiraju u sobama dnevnih boravaka. U područnom vrtiću djeca srednje i starije 
skupine objeduju u holu vrtića. Djeca obuhvaćena programom predškole u matičnom vrtiću imala su 
osiguran jedan obrok dnevno. Djeca u kraćem programu predškole u područnom vrtiću nisu koristila 
prehranu u vrtiću zbog nemogućnosti organiziranja prehrane u popodnevnim satima. Prehranu su im 
osigurali roditelji. 



Djecu starijih skupina odgojiteljice potiču na što veću samostalnost pri serviranju, posluživanje te 
pospremanje nakon obroka te na usvajanje pravilnog ponašanja za stolom. Djeci se dijele uloge pri 
posluživanju. 
HACCP sustav za analizu opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka zbog utvrđivanja odgovarajućih 
preventivnih i kontrolnih mjera koje se odnose na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane, 
obuhvaćaju sve faze, od proizvodnje, prerade, transporta, pripreme do distribucije i konzumacije.   
Provodi se dnevna kontrola namirnica i uvjeta skladištenja, kao i edukacija zaposlenih u kuhinji 
sukladno zakonskoj regulativi.   
 Zakonska regulativa koja regulira ovo područje obuhvaća sljedeće: 
- registraciju u Ministarstvu zdravlja, sustav opskrbe vodom, otpad i otpadne vode,  pribor i svi 
predmeti koji se koriste u kuhinji, rashladne vitrine i ledenice, oprema u kuhinji, svi prostori i 
prostorije, čuvanje i skladištenje hrane, rukovanje hranom, DDD – mjere, osobna higijena, 
zdravstveno stanje osoblja i edukacija. 
- kontrolu procesa – mikrobiološki nalazi briseva i uzoraka hrane, površina i pribora za pripremu 
hrane 
- sustav interne samokontrole – analiza opasnosti, korektivne mjere, procedure, verifikacije, vođenje 
propisane dokumentacije i evidencija 
- sljedivost – opća deklaracija 
 
U protekloj pedagoškoj godini nije bilo nadzora sanitarne inspekcije. 
                                                                                                                                                              
Posebna pažnja se daje nabavi namirnica za djecu koja imaju posebne potrebe u prehrani. Svi obroci 
su dobro prihvaćeni od strane djece. 

S djecom su provedene edukativne radionice koje je realizirala zdravstvena voditeljica zaposlena po 
projektu. Radionice su provedene u trima vrtićnim skupinama matičnog vrtića, a teme radionica bile 
su: higijena, zdrava prehrana i medijska pismenost.                                                                                                                                                                                                                    
 
HIGIJENA PROSTORA I PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI DJECE 
Higijena prostora u kojem borave djeca u potpunosti je osigurana što predstavlja osnovu prevencije 
zaraznih bolesti. Prostor se svakodnevno pere i čisti te dezinficira sukladno HACCP sustavu, Planom 
čišćenja izrađenom po uputama Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije, a posebno prema 
Uputama i preporukama ZJZ danih zbog suzbijanje širenja COVID-19. Sukladno HACPP sustavu 
redovito se vode dnevne, tjedne i mjesečne evidencije. Nakon ukidanja preventivnih mjera, 
preporuka i uputa zbog suzbijanja širenja virusa COVID-19 prostor se redovito svakodnevno 
višekratno provjetrava. Površine koje se dodiruju rukama se dezinficiraju tri puta dnevno, postavljeni 
su otirači natopljeni dezinfekcijskim sredstvom na više mjesta u vrtiću. Dječje igračke dezinficirale su 
se jednom svaki tjedan. 

Prije upisa djeteta u vrtić obavezni su prethodni sistematski zdravstveni pregledi te se vrtiću 
predočava potvrda. Upis djece je uvjetovan urednom procijepljenošću djeteta protiv zaraznih bolesti 
prema Programu obaveznih cijepljenja. Zdravstveni odgoj djece provodi se u cilju prevencije i 
sprječavanja širenja zaraznih bolesti i sastavni je dio Godišnjeg plana i programa rada vrtića. Dječje 
posteljno rublje redovito se pere i glača te se mijenja svaka dva tjedna, po potrebi i češće. Pranje i 
glačanje dječje posteljine vrši se u vrtiću.  
Radnici koji rade na poslovima čišćenja pravilno postupaju s nečistim rubljem.  
Unutarnji i vanjski prostor svakodnevno se održava i pregledava, otklanjaju se oštećeni predmeti i 
igračke zbog sprječavanja ozljeda djece. Također se provodi redovita dezinfekcija pijeska u 
pješčanicima koji se prekrivaju prozračnim materijalom zbog sprječavanja razvijanja bakterija u 
pijesku. 
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Dezinfekcija suđa, podnih podloga, igračaka i svega što djeca pri boravku u vrtiću koriste provodi se u 
skladu s Planom čišćenja koji je odobrio ZJZ i sanitarna inspekcija. 
Vrtić ima Sigurnosni i preventivni program i protokole postupanja u kriznim situacijama. 
Sanitarna inspekcija, odgojiteljice i roditelji iznimno su zadovoljni čistoćom vrtića i njegovog okoliša. 

Radnici vrtića svakodnevno nose čistu radnu odjeću i obuću sukladno radnom mjestu, redovito 
održavaju osobnu higijenu s naglaskom na pranje ruku.  Svi su zaposlenici vrtića, temeljem zakonskih 
propisa za pojedina radna mjesta, redovito obavljali sanitarne i zdravstvene preglede. Nisu 
evidentirane ozljede na radu.   

 

ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD 

REDOVITI DESETOSATNI PROGRAM   
Odgojno - obrazovni rad s djecom se provodio u skladu s Nacionalnim kurikulumom i Godišnjim 
planom i programom rada ustanove za tekuću pedagošku godinu. 
Rad s djecom je bio usmjeren na poticanje cjelovitog rasta i razvoja svakog djeteta, odnosno na 
kognitivni, psihomotorni, emocionalni, socijalni i govorni razvoj, čuvanje zdravlja i razvijanje 
samozaštite, razvoju pozitivne slike o sebi i drugima, razvoju samostalnosti, poticanju socijalne 
interakcije i komunikacije među djecom, poticanju slobodnog izražavanja, radoznalosti i kreativnosti. 
Također, vodila se briga o praćenju te zadovoljavanju potreba i interesa djece s teškoćama u razvoju, 
kao i obogaćivanju materijalnog okruženja koji je u skladu s njihovim razvojnim potrebama. Odgojno-
obrazovni rad s djecom se provodio u skladu s Nacionalnim kurikulumom i Godišnjim planom i 
programom rada ustanove za tekuću pedagošku godinu. 
Početak pedagoške godine bio je posvećen prilagodbi novoupisane djece, organizaciji prostora i 
materijalnim uvjetima rada u svakoj odgojnoj skupini. U skupinama s novoupisanom djecom rad 
odgojitelja je bio usmjeren ka uočavanju i ublažavanju teškoća oko prilagodbe djeteta, njihovoj 
socijalizaciji i prihvaćenosti u skupini.   

Nadalje, uloga odgojitelja bila je usmjerena na prepoznavanje i poticanje djetetovih spontanih 
stvaralačkih ponašanja te stvaranje materijalnih uvjeta za njihovo zadovoljavanje. Osim toga, bitna 
zadaća bila je i kvalitetno promišljanje i planiranje odgojno - obrazovnog rada te vrednovanje istog. U 
skladu s tim, svaka grupa je bitnu zadaću realizirala specifično, u odnosu na iskazane dječje potrebe i 
interese pri čemu su se nastojala njegovati sva područja dječjeg razvoja te stvarati uvjeti za njihovo 
primjereno zadovoljavanje, kao i poticanje dječjih prirodnih sklonosti.  

Svoj rad odgojiteljice su vrednovale kroz svakodnevna i tjedna zapažanja te tromjesečne evaluacije u 
knjizi pedagoške dokumentacije odgojne skupine. Na temelju uočenog postavljale su zadatke i ciljeve 
za daljnji rad s djecom. 

Tijekom protekle pedagoške godine poticao se tjelesni i psihomotorni razvoj, socio -emocionalni 
razvoj te razvoj govora i govornog izražavanja. Posebna pažnja posvećivala se razvoju samostalnosti 
kod svakog djeteta pri odijevanju, razodijevanju, uzimanju obroka, obavljanju fizioloških potreba i 
brige o sebi te osobnim stvarima. Završetkom godine većina djece starije dobi u potpunosti su 
samostalna u oblačenju, svlačenju i uzimanju obroka.   

Osim navedenog, posebno se vodila briga o stvaranju ugodnog i toplog ozračja koje pozitivno utječe 
na socio - emocionalni razvoj svakog djeteta te stvara osjećaj sigurnosti. Veliki dio godine posvetio se 
stvaranju pozitivne slike o sebi i okolini, uočavanju odnosa u prostoru, obitelji i široj društvenoj 
sredini te ekološkim sadržajima. Jedno od područja razvoja, koje se također posebno njegovalo, je 
govor i govorni razvoj djeteta. Ovo područje dječjeg razvoja poticalo se kroz njihovu međusobnu 
komunikaciju i kroz svakodnevne aktivnosti: igre mimike, geste, pričanje i prepričavanje priča, čitanje 



slikovnica, razne dramatizacije. U odnosu na navedene aktivnosti, uočen je vidljiv napredak u 
području govornog razvoja kod velikog broja djece. U odgojno - obrazovnom radu također se 
posebna pažnja pridavala poticanju i njegovanju stvaralačkog izražavanja i kreativnosti svakog 
djeteta. Kulturne aktivnosti su se provodile u suradnji s vanjskim suradnicima. 

Dnevni ritam izmjena aktivnosti i obroka organiziran je prema potrebama i dobi djece svake pojedine 
skupine. Dnevno preklapanje odgojitelja je između 10:00 i 12:00 sati u jasličnim odnosno 10:30 i 
12:30 sati u vrtićnim skupinama u matičnom i područnom vrtiću. Period zajedničkog rada koristi se 
za složenije aktivnosti s djecom, šetnje bližom okolicom, i obavezni boravak djece na svježem zraku.  
Dnevni odmor djece je od 11:30 do 14:00 sati (jaslične skupine) te od 12:00 do 14:00 sati (vrtićne 
skupine).                                                                                                                                                                                                                           
Najviše ispisa djece koja odlaze u 1. razred osnovne škole bilo je krajem lipnja. Dio djece koja odlaze 
u osnovnu školu ostala su u vrtiću do kraja kolovoza, posebno u područnom vrtiću.                                                                                                                                                            
Odgojiteljice su planirale i realizirale svoj rad u odnosu na iskazane potrebe i interese djece, u skladu 
s tim se mijenjao i materijalni prostor te neposredno okruženje u kojem borave djeca. Odgojiteljice 
su u odgojno – obrazovnim skupinama oformile sljedeće centre: 

- likovni centar 
- glazbeni centar 

- dramsko – scenski centar 
- centar majstora 
- centar kuhinje 
- obiteljski centar 
- centar liječnika 
- stolno – manipulativni centar 
- građevinski centar 
- prometni centar 
- centar početnog čitanja i pisanja 
- centar frizera 
- istraživački centar 
- centar osame i opuštanja. 
 

Svi centri su opremljeni potrebnom poticajnom opremom, funkcionalni su te potiču djecu na 
istraživanje. Aktivnosti i sadržaji rada su slijedili kalendar s prigodnim sadržajima i aktivnostima kroz 
koje su se poticala sva područja dječjeg razvoja.  
U cjelodnevnom programu rada integrirano je dvoje djece s teškoćama u razvoju u područnom vrtiću 
te pomoćni radnik za njegu i skrb jednog djeteta s teškoćama u razvoju. 
 
U skladu s epidemiološkim mjerama, a zbog sprječavanja širenja zaraze COVID-19 maksimalno se 
boravilo na dječjem igralištu i terasama te su se i aktivnosti s djecom provodile na svježem zraku.  
U područnom vrtiću nedostaje uređeno dječje igralište. Budući da svaka skupina ima zasebnu terasu 
djeca maksimalno borave na njima i na svježem zraku te koriste obližnji nogometni i košarkaški 
teren. 
Sve odgojno – obrazovne skupine matičnog i područnog vrtića bile su uključene u Vodeni tjedan 
zdravlja koji se je  odvijao od 4. do 8. travnja 2022. godine. Raznovrsnim aktivnostima istraživanja i 
stvaranja djecu, te naposljetku i njihove roditelje, se upoznalo s neizmjerno važnom temom kao što 
je voda. Odgojiteljice su provodile predložene aktivnosti, a ono što smo također u Tjednu zdravlja 
proveli je šetnja starije skupine Pčelice do vodeničarskog naselja Rastoke te razgovor i učenje o 
našim rijekama: Korani i Slunjčici. Također, odgojiteljice i djeca područnog vrtića su izradila čestitku 
za 73. rođendan Nacionalnom parku Plitvička jezera koji je bio 8. travnja. Tako smo, uz aktivnosti u 
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vrtiću, uključili se i u aktivnosti u našem okruženju te sve povezali u cjelinu pod zajedničkim 
nazivnikom – voda. 
Također, sve skupine su tijekom 2021. svakodnevnim aktivnostima čitanja djeci bile uključene u 
Godinu čitanja, čiji se završetak obilježio u prosincu.  Nadalje, starija vrtićna skupina matičnog vrtića 
je tijekom rujna, listopada i studenog provodila projekt „Ide jesen – darove nam nosi“ i od listopada 
do svibnja projekt „Moja abeceda“. Također, starija vrtićna skupina područnog vrtića se prema 
interesima djece tijekom ove pedagoške godine posvetila projektima „Svemir“, „Promet“ i „Biljke“. 
 
Što se tiče humanitarnih akcija, sve odgojno – obrazovne skupine matičnog i područnog vrtića, kao i 
roditelji i zaposlenici vrtića sudjelovali su u prikupljanju plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od 
leukemije i limfoma Hrvatske (UOLL). Prikupljeno je šest velikih vreća čepova koji su otpremljeni u 
prostor udruge „Društvo naša djeca“, Karlovac, a njihovi članovi će ih otpremiti u Čakovec gdje je 
središte udruge.  
 
LJETOVANJE NA MORU 
Za razliku od dvije prethodne pedagoške godine, kada je zbog epidemije COVID-19 izostalo ljetovanje 
djece na moru, ove godine je na moru ljetovalo ukupno 24 djece. Ljetovanje je bilo u Hostelu 
Karlovac, Hostel Selce u periodu od 24. do 29. 6. 2022. godine. U pratnji djece na ljetovanje su išle 
četiri odrasle osobe, tri odgojiteljice i ravnateljica. U hostelu su istovremeno ljetovala djeca iz 
Dječjeg vrtića „Zvončić“ iz Ozlja te djeca iz Dječjeg vrtića „Bistrac“ iz Ogulina. 
Ljetovanje je, uz kupanje obuhvatilo i niz zabavnih te edukativnih sadržaja:  

- Panoramska vožnja brodom 
- posjet Aquariumu u Crikvenici 

- šetnje gradom i uz obalu 
- večernja događanja 

Ovogodišnje ljetovanje je bilo ugodno provedeno jer nije bilo obolijevanja djece i bilo je lijepo 
vrijeme pogodno za svakodnevno kupanje. 

 
PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA 
Naš vrtić svake pedagoške godine tijekom rujna ponudi ovaj program roditeljima. Za program postoji 
interes svake godine te se u njega uključi velik broj djece vrtićne dobi. Međutim, organizacija 
programa ranog učenja engleskog jezika ove pedagoške godine se razlikovala od prethodnih zbog 
epidemije COVID-19 stoga je ovaj program ponuđen samo djeci starije mješovite vrtićne skupine 
„Pčelice“. Nedostatan broj roditelja iskazao je interes za uključivanje djece, stoga se ove pedagoške 
godine nije provodio program ranog učenje engleskog jezika kao prethodnih pedagoških godina, već 
u sklopu produženog rada vrtića u okviru provedbe projekta „Unaprjeđenje usluga i produljenje 
radnog vremena Dječjeg vrtića Slunj“. U program ranog učenja engleskog jezika bile su uključene tri 
vrtićne skupine matičnog vrtića.  
Cilj i zadaća ovog programa je omogućiti uključenoj djeci da kroz raznovrsne poticaje, igru, 
istraživanje, stvaranje, druženje i suradnju u spontanoj interakciji s odraslima i drugom djecom, na 
njima primjeren način, razvijaju senzibilitet i interes za engleski jezik te ga spontano uče.  
Odgojno - obrazovni rad ovog programa oslanja se na Nacionalni kurikulum za rani i predškolski 
odgoj i obrazovanje te na Godišnji plan i program rada vrtića, na humanistički razvoj  i koncepciju 
koja proizlazi iz individualnih potreba i sposobnosti pojedinog djeteta. Ciljevi i načela Nacionalnog 
kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje  i njegove osnovne vrijednosti posebno 
naglašavaju: znanje, humanizam, toleranciju, identitet, odgovornost i kreativnost te shvaćanje 
djeteta kao cjelovitog bića. 
Tijekom realizacije programa koristio se adekvatan prostor, opća oprema, specijalizirana i opća 
didaktika te stručna literatura, kontinuirano nadopunjavana prema aktualnim potrebama djece i 



suvremenim spoznajama struke. Time se osiguralo poticajno materijalno i socijalno okruženje koje 
dijete potiče na igru, razvoj osobnih potencijala i interesa za engleski jezik. Kao sva druga učenja i 
engleski jezik se usvaja spontano, igrajući se, oponašajući i čineći. 
Program je s radom započeo od početka svibnja 2022. godine i njime su obuhvaćena djeca iz tri 
vrtićne skupine. 

Aktivnosti provedene s djecom bile su usmjerene na poticanje komunikacije na engleskom jeziku s 
ciljem bogaćenja dječjeg vokabulara kroz govorne igre, slušanje i interpretaciju raznih sadržaja, kroz 
društvene igre, specifične aktivnosti s kretanjem i druge aktivnosti primjerene dobi djece, njihovim 
potrebama i mogućnostima. Djeca su na kraju programa usvojila razne pojmove na engleskom 
jeziku: pojam broja, boja, odjevnih predmeta, razne pjesmice, pojmove naziva godišnjih doba, 
blagdana, naučila razne pokretne igre, recitacije te druge pojmove. 

 
PROGRAM JAVNIH POTREBA (INTEGRIRANI I KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE) 
Integrirani program predškole je u ovoj godini obuhvatio 27 djece upisano u stariju odgojno - 
obrazovnu skupinu u matičnom vrtiću te 11 djece u starijoj mješovitoj skupini u područnom vrtiću.  
U kraći program predškole u Slunju bilo je upisano šestero djece. Ukupno je bilo 33 djece u godini 
pred polazak u osnovnu školu.   

U područnom vrtiću u Rakovici je u redovitom programu bilo upisano 11 djece u godini pred polazak 
u osnovnu školu i sedmero djece u kraći program predškole. Ukupno 18 djece u godini pred polazak 
u osnovnu školu.   

Program pripreme djece za polazak u osnovnu školu se u matičnom vrtiću provodio u razdoblju od 
početka listopada 2021. godine do kraja svibnja 2022. godine, ponedjeljkom i srijedom od 7:30 do 
10:00. Program su provodile odgojiteljice starije mješovite vrtićne skupine „Pčelice“. 

U područnom vrtiću program predškole provodio se od početka listopada 2021. godine do kraja 
svibnja 2022. godine, utorkom i četvrtkom od 8:00 do 10:30 sati. Program su provodile odgojiteljice 
starije mješovite vrtićne skupine „Medvjedići“. 

 

Cilj programa je pripremiti djecu za polazak u školu što podrazumijeva poticanje svih područja 
njihova razvoja, a posebno socio - emocionalnog razvoja (razvoj pozitivne slike o sebi i drugima, 
socijalizacija, poticanje samostalnosti, odgovornosti i razvijanje radnih navika) te govorni razvoj i 
komunikacija (čitanje i prepričavanje priča, poticanje predčitalačkih i predmatematičkih vještina, 
vježbe grafomotorike, vježbe okulomotorike). Na kraju provođenja programa uočen je vidljiv 
napredak kod djece po pitanju usvajanja radnih navika i vještina, po pitanju socijalizacije i kulturnog 
ponašanja. Djeca su usvojila pojam broja i skupa, prepoznavanje i imenovanje slova, spajanje slova i 
slogova u riječ te povezivanje broja sa skupom. Također su usvojili prostorne odnose (gore - dolje, 
lijevo - desno, iznad - ispod, ispred - iza, na, pokraj), vremenske odnose, godišnja doba, osnovna 
geometrijska tijela i oblike, dane u tjednu, dijelove dana i druge sadržaje važne za njihov daljnji 
napredak u školi. Također su bitno napredovali po pitanju usvajanja osnovnih boja i nijansi. 
Realizirano je 250 sati u neposrednog rada s djecom u integriranom programu rada. U kraćem 
programu realizirano je 250 sati neposrednog rada. U područnom vrtiću također je realizirana 
planirana satnica od 250 sati. 

Djeca starije vrtićne skupine „Pčelice” i polaznici kraćeg programa predškole, zajedno s 
odgojiteljicama, 12. svibnja 2022. godine posjetila su Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj 
povodom mjeseca zaštite od požara i 130. godišnjice rada i postojanja Dobrovoljnog vatrogasnog 
društva Slunj. 
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Dana 25. svibnja 2022. godine ostvaren je jednodnevni izlet u Zagreb: posjet Muzeju iluzija i 
Zoološkom vrtu grada Zagreba. U njemu su sudjelovala djeca mlađe mješovite vrtićne skupine 
„Bubamare”, starije vrtićne skupine „Pčelice” , skupina „Medvjedići” iz područnog vrtića te polaznici 
kraćeg programa predškole. 

3. lipnja 2022. godine u matičnom i područnom vrtiću izveden je lutkarski mjuzikl „Mudra glava 
maloga mrava” Produkcije Z.                                

                                                                                                           

SAMOVREDNOVANJE ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA 
 

Odgojiteljice svih skupina su vrednovale svoj rad kroz dnevna i tjedna zapažanja, zajednički 
propitivale rezultate svoga rada te se kritički osvrtale na provedene aktivnosti i cjelokupnu situaciju u 
skupinama. Tjedne planove su realizirale i analizirale u skladu sa zacrtanim aktivnostima iz 
tromjesečnog plana te planirale promjene u odgojno - obrazovnoj praksi  koje najbolje odgovaraju 
aktualnim dječjim potrebama, interesima i mogućnostima. Provodilo se timsko planiranje jednom 
tjedno nakon neposrednog rada s djecom. 

Osim toga, odgojiteljice su svoj rad vrednovale i na kraju svakog tromjesečnog razdoblja u knjizi 
pedagoške dokumentacije. Pratio se i evidentirao napredak svakog djeteta po razvojnim područjima. 
Na temelju vrednovanja i uočenih odstupanja planirani su zadaci za sljedeće tromjesečje. U 
vrednovanju je aktivno sudjelovala stručna suradnica pedagoginja. 

 

VOĐENJE  PEDAGOŠKE  DOKUMENTACIJE                                                                                                  
Pedagoška dokumentacija i evidencije o djeci u našem vrtiću vodila se sukladno Pravilniku o 
obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću. Posebno pažljivo 
i stručno odgojitelji vode Knjigu pedagoške dokumentacije koja sadrži: 

 Orijentacijski plan i program odgojno – obrazovnog rada za mjesečno (rujan) i   tromjesečno 
razdoblje te njegovo vrednovanje    

 Tjedni plan i program odgojno – obrazovnog rada i zapažanja 

 Dnevnik odgojno – obrazovnog rada i zapažanja 

 Zajedničke aktivnosti djece i odraslih  
                                                                                                                                                                     
Odgojiteljice su vodile i Program stručnog usavršavanja na propisanom obrascu kroz cijelu 
pedagošku godinu, evidenciju prisutnosti djece, imenik djece, dosje djeteta s posebnim potrebama i 
zapisnike s roditeljskih sastanaka.      
 
Nadalje, odgojiteljice svih skupina matičnog i područnog vrtića ispunile su kreirani obrazac vezan uz 
godišnju analizu odgojno – obrazovnog procesa u pedagoškoj 2021./2022. godini koji uključuje 
sljedeća područja: osnovne podatke o skupini, organizacija i uvjeti rada, odgojno – obrazovni rad, 
stručno usavršavanje, suradnju s roditeljima i suradnju s društvenom sredinom. 
Ravnateljica vrtića je vodila dokumentaciju na razini ustanove: 

 Godišnji plan i program rada ustanove 

 Kurikulum 

 Matičnu knjigu djece 

 Godišnje izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada  

 Ljetopis vrtića 



 
Zapisnici s Odgojiteljskih vijeća redovito se vode na sjednicama u posebnoj bilježnici. Zapisnike pišu 
odgojitelji naizmjenično. 
 

 
 

 
STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA 

 
Godišnjim planom planirane su obavezne teme stručnog usavršavanja u skladu s bitnim zadacima i 
teme posebnog stručnog interesa prema raspoloživoj stručnoj literaturi. Odgojitelji su kontinuirano 
provodili samo - edukaciju praćenjem aktualnosti u našoj djelatnosti i praćenje raspoložive stručne 
literature u ustanovi.                                                                                                                                                          

Kontinuirano kroz godinu nabavljala se stručna literatura i priručnici za odgojitelje. 

Teme stručnih usavršavanja kojima su se odgojitelji matičnog vrtića posvetili tijekom pedagoške 
godine odnosile su se na jezično – komunikacijsku i informacijsko komunikacijsku kompetenciju 
odgojitelja pripravnika u dječjem vrtiću, nepoželjno ponašanje djece te pedagoško discipliniranje, 
alergije kod djece, kako pristupiti roditelju za čije je dijete uočeno da ima određenih teškoća u 
razvoju te postići partnerstvo roditelja i odgojitelja u poticanju dječjeg razvoja. Nadalje, teme 
stručnih usavršavanja odgojitelja područnog vrtića odnosile su se na razvijanje komunikacijskih 
vještina kod djece jaslične dobi, poboljšanje kulturnih i higijenskih vještina kod djece rane 
predškolske dobi te socijalne vještine predškolske djece i vršnjački odnosi.  

U sklopu programa Hrvatskog Crvenog križa „Sigurnije škole i vrtići” provedene su radionice pod 
nazivom „Uočavanje potreba djeteta“ u mlađoj mješovitoj vrtićnoj skupini „Pahuljice“ i starijoj 
mješovitoj vrtićnoj skupini „Pčelice“ te radionica „Prepoznavanje i reflektiranje emocija“ u mlađoj 
mješovitoj vrtićnoj skupini „Pahuljice“, srednjoj mješovitoj vrtićnoj skupini „Bubamare“ te srednjoj 
mješovitoj vrtićnoj skupini „Lavići“, područnog vrtića Pčelice, Selište Drežničko. Provedenim 
aktivnostima u matičnom i područnom vrtiću poboljšali smo znanja i ojačali kompetencije djece te 
njihovih odgojitelja za teme kao što su pripreme za izvanredne situacije, prve pomoći, psihosocijalne 
podrške i sigurnosti u vrtićima te dobili oznaku „Naš vrtić je siguran!“. 

Djeca starije mješovite vrtićne skupine “Pčelice” matičnog vrtića i djeca starije mješovite vrtićne 
skupine “Medvjedići” područnog vrtića, pod vodstvom svojih odgojiteljica, likovno su se izražavala i 
osmislila zanimljive letjelice koje su poslane na likovni natječaj „Moja svemirska letjelica“ u 
organizaciji Parka znanosti. 

ODGOJITELJSKA VIJEĆA 

SJEDNICE 
Odgojiteljskih 

vijeća  

 
NADNEVAK 

 
TRAJANJE  

 
PRISUTNI  

 
1.SJEDNICA 

ODGOJITELJSKOG 
VIJEĆA 

27. 9. 2021. 
1. Razmatranje  Godišnjeg plana i programa rada 
za 2021./22. pedagošku godinu 
2. Razmatranje Kurikuluma za 2021./2022. godinu                                                                                                                    
3. Tekuća problematika i radni dogovori 

 
 

2 – 3 sata 

 
- odgojitelji 
- stručni 
suradnik  
- ravnateljica 
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2.SJEDNICA 
ODGOJITELJSKOG 

VIJEĆA 
 
 

12. 5. 2021. 
1. Informiranje odgojitelja o projektu 
„Unaprjeđenje usluga i produljenje radnog 
vremena Dječjeg vrtića Slunj“ 
2. Organizacija jednodnevnog izleta 
3. Organizacija ljetovanja djece 
4. Plan upisa djece za narednu pedagošku godinu 
5. Aktualnosti i tekuća problematika 

 
 
 
 

2 – 3 sata  

 
- odgojitelji 
- stručni 
suradnik 
 - ravnateljica 

 
 

3. SJEDNICA 
ODGOJITELJSKOG 

VIJEĆA 

30.8.2022. 
1. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa 
za tekuću pedagošku godinu 
2. Organizacija rada i raspoređivanje djece po 
skupinama 
3. Informiranje o osnivanju poludnevnog 
programa rada 
4. Aktualnosti 

 
 
 

2-3 sata 

 
 
- odgojitelji 
- stručni 
suradnik 
- ravnateljica 

KONTAKTIRANJA 
ODGOJITELJA 

PUTEM 
DRUŠTVENIH 

MREŽA 

Tijekom pedagoške godine su odgojitelji 
kontaktirani putem WhatsApp mreže zbog 
usvajanja Programa stažiranja odgojitelja 
pripravnika i drugih potreba. 

 
 

  

 
- odgojitelji  
- stručni 
suradnik   
- ravnateljica 

Održana su tri odgojiteljska vijeća tijekom pedagoške godine. Zbog epidemioloških mjera 
odgojiteljska vijeća su kraća, održavaju se na propisanoj udaljenosti uz korištenje zaštitne maske. 

SURADNJA I PARTNERSTVO S DJETETOVOM OBITELJI 

PLANIRANI I PROVEDENI RODITELJSKI SASTANCI 

Sadržaji rada Nositelj Realizacija 

Novoupisana djeca 
Krajem tekuće  

pedagoške godine 

Ravnateljica, 
odgojiteljice 

Upoznavanje roditelja novoupisane djece s vrtićem  i 
organizacijom rada,  
kolovoz 2021. godine  

 
Program predškole 

Ravnateljica, 
pedagoginja i 

voditeljice programa 
predškole 

rujan 2021. – Upoznavanje roditelja s programom rada, 
aktivnostima, davanje smjernica, dogovori važni za 
boravak djece  
svibanj – Završna svečanost s djecom i roditeljima                                                                       

Roditeljski sastanci u 
mlađoj mješovitoj 

jasličnoj skupini 
„Sovice“ 

  
Odgojiteljice 

1.roditeljski sastanak: Pravilnik o kućnom redu vrtića, 
karakteristike djece u dobi od 1 do 2 godine, proces 
prilagodbe, razno 
2.roditeljski sastanak:Poticanje samostalnosti djece 
predškolske dobi, razno (ispričnice, ljetna organizacija 
rada, odijevanje, alergije) 

Roditeljski sastanci u 
srednjoj mješovitoj 

jasličnoj skupini 
„Zvjezdice“ 

Odgojiteljice 1.roditeljski sastanak: Odvikavanje od pelena 
2.roditeljski sastanak: Ljetna organizacija rada skupine 

Roditeljski sastanci u 
srednjoj jasličnoj 
skupini „Leptirići“ 

Odgojiteljice, viša 
medicinska sestra 

Doma zdravlja Slunj 

1.roditeljski sastanak: Alergije i intolerancija na hranu 
kod djece predškolske dobi, karakteristike dobi 
2.roditeljski sastanak: Uskršnja radionica zajedno s 



djecom 

Roditeljski sastanci u 
starijoj jasličnoj 
skupini „Ribice“ 

Odgojiteljice 1.roditeljski sastanak: Pedagoško discipliniranje djece 
2. roditeljski sastanak: Razvojne osobitosti dobi 

Roditeljski sastanci u 
mlađoj mješovitoj 

vrtićnoj skupini 
„Pahuljice“ 

Odgojiteljice 1.roditeljski sastanak: Osobine i psihološki uvjeti 
razvoja djeteta u trećoj i četvrtoj godini 
2. roditeljski sastanak: Postavljanje granica u odgoju 

Roditeljski sastanci u 
srednjoj mješovitoj 

vrtićnoj skupini 
„Bubamare“ 

Odgojiteljice 1.roditeljski sastanak: Karakteristike djece između 4 – 6 
godina 
2. roditeljski sastanak: Božićna radionica 
3.roditeljski sastanak: Uskršnja radionica 

Roditeljski sastanci u 
starijoj mješovitoj 

vrtićnoj skupini 
„Pčelice“ 

Odgojiteljice 1.roditeljski sastanak: Kućni red vrtića, Godišnji plan i 
program rada, dobne karakteristike djece 
2. roditeljski sastanak: Spremnost djece za školu i 
ljetovanje djece 
3.roditeljski sastanak: Završna svečanost s djecom i 
roditeljima 

Mlađa mješovita 
jaslična skupina 

„Račići“ 

Odgojiteljice 1.roditeljski sastanak: Razvojne karakteristike  
2. roditeljski sastanak: Dežurstvo i produženi boravak 
3.roditeljski sastanak: Osvrt na pedagošku godinu 

Srednja mješovita 
jaslična skupina 

„Žabice“ 

Odgojiteljice 1.roditeljski sastanak: Razvojne karakteristike djece 

Srednja mješovita 
vrtićna skupina 

„Lavići“ 

Odgojiteljice 1.roditeljski sastanak: Upute za sprječavanje i 
suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 vezano za rad 
predškolskih ustanova  
2. roditeljski sastanak: Rad u skupini po razvojnim 
karakteristikama 
3.roditeljski sastanak: Socijalne vještine djece 
predškolske dobi i vršnjački odnosi 

Starija mješovita 
vrtićna skupina 
„Medvjedići“ 

Odgojiteljice 1.roditeljski sastanak: Organizacija rada i razvojne 
karakteristike djece te poticanje njihova razvoja  
2. roditeljski sastanak: Priprema djece za školu 
 

Kratki kontakti s roditeljima i izmjena informacija bili su svakodnevni pri dovođenju i odvođenju 
djece. Putem oglasnih ploča svake odgojno – obrazovne skupine i oglasne ploče na ulazu u vrtić te 
web stranice vrtića roditelji su informirani o svemu što se u vrtiću događalo. Također, u matičnom i 
područnom vrtiću bili su napravljeni panoi za roditelji sa stručnim temama: „Odgoj bez granica“ te 
„Razvoj govora kroz faze i poticanje razvoja“. Za stručnu temu „Odgoj bez granica“ izrađeni su 
informativni letci za roditelje.  Po potrebi su dogovarani i provedeni individualni susreti. Roditelje se 
uključivalo u odgojno - obrazovni proces kroz redovito obavještavanje o promjenama u vrtiću, o 
ponašanju i napretku djece, provedenim aktivnostima, razvojnim potrebama i mogućnostima 
njihove djece. Roditelji djece su uglavnom iskazali spremnost na suradnju i interes za rad vrtića te 
prihvaćali prijedloge odgojitelja, ravnateljice i stručne suradnice.  
 
 

SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA 
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VANJSKE USTANOVE   SADRŽAJ SURADNJE  NOSITELJI  REALIZACIJA 

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta  
 
 
 

-Godišnji plan i program                     
-Godišnji izvještaji                                  
-verifikacije programa  
-javne potrebe  
 

 
Ravnateljica 

 
Kontinuirano i po 

potrebi 

Agencija za odgoj i 
obrazovanje   

Edukacije                                          
-polaganje stručnog ispita 
odgojiteljice i pedagoginje 

 
Ravnateljica 

 
 

 
Kontinuirano  

Ured za školstvo u 
Karlovačkoj županiji 

-utvrđivanje uvjeta te 
izdavanje rješenja za rad u 
promijenjenim uvjetima  

Ravnateljica Srpanj i kolovoz 
2022. 

Grad Slunj -financiranje 
-suglasnosti 

Ravnateljica Kontinuirano 

Pučko otvoreno 
učilište Slunj 

-Neralićevi dani 
-slikovnica „Gospođica 
Neću“ 

Djelatnici POU veljača 

Osnovna škola Slunj Smotra učeničkih zadruga Učenici lipanj 

Gradsko društvo 
Crvenog križa Slunj 
 

- Donacije 
- Prikupljanje pomoći za 
potrebite                                         
- sudjelovanje na 
događajima koje GDCK 
organizira  tijekom godine 
-međugeneracijska suradnja 

 
Ravnateljica 
Odgojitelji 
Roditelji 

 
  

 
 

Kontinuirano          
i po potrebi 

Dobrovoljno 
vatrogasno društvo 
Slunj 

-mjesec zaštite od požara i 
130. godišnjice rada i 
postojanja DVD-a Slunj. 

Djelatnici DVD-a 
Slunj 

svibanj 

Dobrovoljno 
vatrogasno društvo 
Općine Rakovica 

-donacija poklona za 
blagdan svetog Nikole 

Djelatnici DVD-a 
Rakovica 

prosinac 

Nacionalni park 
Plitvička jezera 

Izrada čestitki povodom 73. 
rođendana NP Plitvička 
jezera 

Djeca i odgojitelji ožujak 

Javna ustanova 
Baraćeve špilje 

-predstava „Naš zeleni 
svijet“ 
 

glumci svibanj  



Zavod za javno 
zdravstvo  Karlovačke 
županije  

-Higijena i zdravstvena 
ispravnost hrane                                    
-HACCP                                                
-program zdravstvene 
zaštite i unapređenja 
prehrane                      
-zdravstveni pregledi radnika                     
-ispitivanje vode za piće i 
opću uporabu                                                  
-suzbijanje epidemije širenja 
COVID-19 

 
 

Ravnateljica 
Svi zaposleni 

 
 
 

Kontinuirano  

Udruga oboljelih od 
leukemije i limfoma 
Hrvatske (UOLL), 
Čakovec 

-prikupljanje plastičnih 
čepova 

Djeca, roditelji te 
zaposlenici 
matičnog i 

područnog vrtića 

od ožujka 2022.  

 

 

 

 

 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU RAVNATELJICE 

Rad ravnateljice u protekloj pedagoškoj godini obilježio je intenzivan rad na pripremi dokumentacije 
za prijavu provedbu Europskih projekata, suradnji sa stručnim nadzorom, izvođačima radova, APPRR 
te konzultantima i projektantima. Ovaj dio je bio popraćen poteškoćama što je zahtijevalo dodatan 
angažman oko proučavanja te primjene zakonske regulative, propisa i uputa koji reguliraju provedbu 
EU projekata. 

VOĐENJE POSLOVANJA VRTIĆA U SKLADU SA ZAKONSKIM ODREDBAMA 

 rad na donošenju i izmjenama unutarnjih akata i usklađivanje akata sa zakonskim odredbama   

 provođenje upisa djece u vrtić u skladu sa Zakonom, Pravilnikom o načinu ostvarivanja 
prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Slunj i Odlukom Upravnog vijeća 

 provedba natječaja za zapošljavanje u skladu sa Zakonom i Odlukama Upravnog vijeća 

 sudjelovanje u radu u Upravnom vijeću, provođenje Odluka Upravnog vijeća i Osnivača  

 sudjelovanje u izradama Financijskih planova i izvješća o izvršenju Financijskih planova te 
izmjenama i dopunama financijskog plana za 2022. godinu.  

 kontinuirano provođenje mjera zdravstvene zaštite (sanitarni i liječnički pregledi radnika) 

 suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Karlovačke županije u suzbijanju širenja zaraznih 
bolesti kod djece i primjena mjera suzbijanja COVID-19 

 organizacija rada u kuhinji i nadzor nad provedbom HACCP sustava i primjeni Vodiča dobre 
higijenske prakse 

  kontinuirano provođenje mjera zaštite na radu te organizacija edukacije iz područja zaštite 
na radu 
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 kontinuiran rad na području zaštite na radu i protupožarne zaštite (redovni i periodični 
pregledi instalacija i opreme i potrebne edukacije zaposlenih te ishođenje atesta)  

  praćenje realizacije Godišnjeg plana i programa dječjeg vrtića za pedagošku 2021./2022. 
godinu u suradnji sa stručnim suradnikom pedagogom 

 suradnja sa svima ustanovama i društvima u neposrednom okruženju s ciljem unapređenja 
djelatnosti   

 rad na izradi projektne dokumentacije i poslovnih planova za prijavu vrtića na natječaje za 
povlačenje sredstava iz EU fondova 

 Provedba projekata financiranih iz EU fondova i drugih izvora 
 
 

U ODNOSU NA ZAPOSLENIKE VRTIĆA 

 osiguranje materijalne sigurnosti (redovita isplata plaća, materijalnih prava i ostalih naknada) 
i poštivanje svih prava radnika iz radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, aktima ustanove i 
odlukama Osnivača  

 osiguravanje zdravstvene zaštite radnika    

 osiguravanje sigurnosti radnog okoliša 

 ustrojstvom i osiguravanjem što boljih uvjeta rada i individualnim razgovorima sa 
zaposlenicima stvarali su se dobri suradnički odnosi među zaposlenicima  

 evidencija prisutnosti na radu 

 nadzor nad radom svih zaposlenih 

 osiguravanje radne i zaštitne obuće i odjeće  
 

 
U ODNOSU NA ODGOJITELJE 

 kontinuirano poticanje timskog rada u cilju podizanja kvalitete rada i suradničkih odnosa, te 
pomoć u realizaciji projekata na nivou skupine    

 uključivanje u organizaciju aktivnosti  

 omogućavanje stručnog usavršavanja odgajatelja (kroz seminare, stručne skupove, radionice, 
te nabavku stručne literature)  

 suradnja pri izradi, praćenju realizacije godišnjeg plana, evaluacije postignutog te izradi 
izvješća o realizaciji godišnjeg plana i programa rada  

 planiranje i provođenje odgojiteljskih vijeća  

 organizacija rada tijekom godine i u ljetnim mjesecima  

 pravovremena nabavka potrošnog i didaktičkog i ostalog materijala te opreme za sobe 
dnevnih boravaka 

 davanje smjernica odgojiteljima za opažanje i praćenje razvoja djece, njihovog napretka i 
postignuća  

 praćenje određenih aspekata rada odgojitelja u zadovoljavanju potreba djece  

 suradnja u planiranju i provedbi roditeljskih sastanaka, izleta i posjeta  

 podrška jačanju kompetencija odgojitelja za refleksiju, samorefleksiju, vrednovanje i 
samovrednovanje  

 promoviranje kvalitetnih modela interakcije i komunikacije između svih sudionika odgojno-
obrazovnog procesa  
 

U ODNOSU NA DJECU 

 osiguravanje uvjeta za cjelovit rast i  razvoj djeteta  

 osiguravanje stručnog kadra za rad s djecom i provođenje mjera primarne zaštite 



 kontinuirano praćenje kvalitete prehrane provođenje kontinuiranog nadzora nad higijenskim 
stanjem objekta, zdravstvenim stanjem djece (u suradnji s kuharicama i odgojiteljima) 

 kontinuirani nadzor nad provođenjem mjera u cilju osiguranja sigurnosti djece  

 promicanje zdravstvene zaštite djece i radnika 

 organizirati uvjete za raznovrsnost redovitog programa i drugih programa  te vođenje 
pedagoške dokumentacije na razini ustanove (Matična knjiga djece, Ljetopis, evidencije) 

 osiguravanje kontinuiranog poboljšanja opremljenosti dnevnih boravaka  

 organizacija rada odgojitelja i nadzor nad radom svih zaposlenih 

 kontinuiran i intenzivan rad na poboljšanju uvjeta boravka u područnom vrtiću  
 

 
U ODNOSU NA RODITELJE 

 organizacija rada prilagođena potrebama roditelja  

 kroz različite oblike suradnje omogućavanje posrednog i neposrednog uključivanja roditelja u 
odgojno – obrazovni rad (boravak u skupini u vrijeme prilagodbe djece, radionice, priredbe) 

 upoznavanje roditelja s promjenama vezano za zakonsku regulativu, akte i ponuđene 
programe 

 individualni razgovori s roditeljima i rješavanje eventualnih problema  

 organizacija i provođenje prvog roditeljskog sastanaka za rad kraćeg programa predškole i 
poludnevnog programa  
 
 

SURADNJA S DRUŠTVENOM  SREDINOM 

 kontinuirana suradnja s Osnivačem, Općinom Cetingrad, Općinom Rakovica, Osnovnom i 
Srednjom školom, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje, 
Zavodom za javno zdravstvo karlovačke županije, Gradskim društvom crvenog križa Slunj, 
drugim ustanovama i društvima koji doprinose uspješnijem radu vrtića 

 suradnja s konzultantima i projektantima pri pripremi dokumentacije za prijave na natječaje 
za projekte koji se financiraju iz sredstva iz EU fondova  

 
 

STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 Obuka za primjenu aplikacije vezane za uredsko poslovanje  

 Stručno osposobljavanje za pisanje i provedbu projekata za EU fondove, Razvojna agencija 
karlovačke županije, Grad Slunj 

 praćenje zakona, podzakonskih akata i ostalih  propisa vezanih za djelatnost predškolskog odgoja 
I obrazovanja 

 praćenje stručne literature i periodike vezane za rad ravnatelja i pripravnika 
 
 

 
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU STRUČNE SURADNICE PEDAGOGINJE 

 
Pedagoginja je obavljala poslove i zadatke u skladu sa Planom i programom rada pedagoga za 

pedagošku 2021./2022. godinu. Poslovi su se odnosili na sljedeća područja:  
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Priprema za ostvarivanje plana i programa: sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa Dječjeg 

vrtića Slunj, sudjelovanje u izradi Kurikuluma Dječjeg vrtića Slunj, Godišnjeg plana i programa rada 

pedagoga te izradi Godišnjeg izvješća rada pedagoga i izvješća o stručnom usavršavanju pedagoga. 

Rad s djecom: formiranje odgojnih skupina, uključivanje u neposredan rad s djecom, pedagoški uvid 

u odgojne skupine; poslovi vezani uz upis djece, pedagoška dokumentacija, proces prilagodbe te 

suradnja s pomoćnim radnikom za njegu i skrb djetetu s teškoćama u razvoju, provedba radionica u 

sklopu programa „Sigurnije škole i vrtići“. 

Suradnja s odgojiteljima: pomoć odgojiteljicama u unapređivanju odgojno - obrazovnog procesa, 

uvođenju inovacija, radu na projektima i javljanju na aktualne natječaje; vođenje internih stručnih 

aktiva (timskih planiranja) jednom tjedno (četvrtkom) s odgojiteljima iz jutarnje smjene; 

sudjelovanje u proslavi Vodenog tjedna zdravlja u vrtiću te slanju aktivnosti koje su realizirane u 

našem vrtiću i objavljene u završnoj brošuri projektnog tima Živjeti zdravo; pomoć pri vođenju 

pedagoške dokumentacije, pregled pedagoške dokumentacije; sudjelovanje na roditeljskom 

sastanku; završne aktivnosti u 2021. Godini čitanja te poticanje stručnog usavršavanja odgojitelja 

(informiranje o stručnim skupovima, predavanjima i regionalnoj smotri), provedba radionica u 

sklopu programa „Sigurnije škole i vrtići“, sudjelovanje u humanitarnoj akciji prikupljanja plastičnih 

čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske (UOLL). 

Suradnja s roditeljima: informiranje roditelja o aktualnim stvarima u vrtiću (letci, obavijesti, 

uređivanje panoa, internetske stranice Dječjeg vrtića Slunj); razgovori s pojedinim roditeljima u cilju 

savjetovanja te pomoć u rješavanju problema; razgovori s roditeljima djece s teškoćama u razvoju; 

inicijalni intervjui s roditeljima i novoupisanom djecom, stručna tema na roditeljskom sastanku u 

mlađoj jasličnoj skupini „Pčelice“: „Adaptacija djeteta na jaslice“, sudjelovanje u humanitarnoj akciji 

prikupljanja plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske (UOLL). 

Suradnja s ravnateljicom: zajednički rad na planiranju, programiranju, organizaciji i evaluaciji sadržaja 

u matičnom i područnom vrtiću; rad na praćenju i vrednovanju rezultata vrtića; zajedničko rješavanje 

odgojno - obrazovne problematike. 

Suradnja s društvenim okruženjem: komunikacija sa stručnom suradnicom pedagoginjom Dječjeg 

vrtića Zvončić, Ozalj te suradnja s Gradskim društvom Crvenog križa Slunj i Udrugom „Naša djeca“, 

Karlovac.  

Razvojna djelatnost pedagoga: kontinuirano dokumentiranje vlastitog rada; kontinuirano 

dokumentiranje aktivnosti rada Vrtića, vođenje pedagoške dokumentacije; istraživački rad vezan uz 

teme ranog i predškolskog odgoja te pisanje izvješća o radu stručnog suradnika pedagoga. 

Osobno stručno usavršavanje: kontinuirano praćenje stručne literature i periodike te prisustvovanje 

stručnim skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Udruge Pragma i KOHO 

pedagogije. 

 
 




