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1. USTROJSTVO RADA 

 

Dječji vrtić „Crvenkapica“ rad u pedagoškoj godini 2018./2019. organizirao je na trima 

lokacijama: 

- u Iloku u matičnom objektu, Trg sv. Ivana Kapistrana 2, 

- u Bapskoj u područnom odjelu, S. Radića 11 

- u Tovarniku u područnom odjelu, Hrvatskih dragovoljaca 5. 

Rad vrtića organiziran je u petodnevnom radnom tjednu, radno vrijeme Vrtića u Iloku  bilo je 

od 5:45 do16:00 sati, u područnim odjelima Bapska i Tovarnik od 7:30 do 12:30 sati. 

Tijekom pedagoške godine broj djece u odgojno-obrazovnim skupinama je varirao, što je 

prikazano u tablici. Djeca su bila uključena u 5 odgojno-obrazovnih skupina u matičnom 

objektu u Iloku, jednoj u područnom objektu u Bapskoj i jednoj u područnom objektu u 

Tovarniku.  

Prema trajanju programa u matičnom objektu u Iloku su se provodili: 

- 10-satni programi (4 obroka)- 76  djece 

- 7-satni programi (3 obroka)-  1 dijete 

- 5-satni programi(2 obroka)-  13 djece; 

 

u područnim odjelima provodio se 5-satni program (2 obroka) -16 djece u Bapskoj  

              - 30 djece u Tovarniku. 
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ODGOJNA 

SKUPINA 

UPISANO NA 

POČETKU 

GODINE 

UPISI 

TIJEKOM 

GODINE 

ISPISI 

TIJEKOM 

GODINE 

BROJ DJECE 

NA DAN 

15.6.2019. 

Od 13 do 24 

mjeseca 

„Leptirići“ 

11 10 1  

+ 6 premješteno 

u cvjetiće 

14 

Djeca u trećoj i 

četvrtoj godini 

života 

„Cvjetići“ 

16 6 premješteno iz 

leptirića 

4 

+2 premješteno u 

ježiće 

+ 1 premješteno u 

Bapsku 

15 

Djeca u četvrtoj 

godini života 

„Ježići“ 

18 1 

+2 premješteno 

iz cvjetića 

2 19 

Djeca u petoj i 

šestoj godini 

života 

„Kockice“ 

21 3 

 

2 

+ 1 premješteno 

u Bapsku 

21 

Djeca u šestoj i 

sedmoj godini 

života 

„Olovčice“ 

23 1 2 22 

PO Bapska, 

djeca od 3.g. do 

polaska u školu 

14 2 iz Iloka 

premješteno 

1 15 

PO Tovarnik 

djeca od 3.g. do 

polaska u školu 

31 0 1 30 

UKUPNO 134 15 13 136 
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PROGRAM PREDŠKOLE 

Program predškole organiziran je i proveden na četirima lokacijama: 

- Ilok 17 i   26 (uključenih u redoviti program) djece 

- Bapskoj  1 

- Tovarnik 14 + 3 program predškole 

- Ilača 7 

Program predškole trajao je od 4. veljače 2019. do 31. svibnja 2019 u Iloku i PO Tovarnik, a 

u Ilači od 4. ožujka 2019. do 31. svibnja 2019. 

Program katoličkog vjerskog odgoja ove pedagoške godine nije se provodio jer je 

odgojiteljica u vjeri Katica Knezović bila raspoređena na rad u jasličkoj starijoj skupini gdje 

su djeca u dobi mlađoj od 3 godine.        

 

U provedbi Godišnjeg plana i programa rada Vrtića sudjelovali su djelatnici: 

- 13 odgojiteljica (neodređeno radno vrijeme) 

- 3 odgojiteljice (određeno radno vrijeme) 

- 1 učiteljica razredne nastave (nestručna osoba na zamjeni odgojiteljice na bolovanju) 

- 1 odgojiteljice  (program predškole-određeno nepuno radno vrijeme) 

- 1 ravnateljica 

- 1 pedagog (od 8. 7.2019.) 

- 1 voditeljica računovodstva 

- 7 pomoćno-tehnički poslovi 

- 1 pomoćno-tehnički poslovi (određeno vrijeme) 

Od 29. listopada 2018. godine do  27. svibnja 2019. imali smo jednu odgojiteljicu na 

stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu HZZ-a (Ivana 

Guljašević). 

Upravno vijeće Vrtića djelovalo je u sastavu: 

Anica Ljubić – predstavnica Osnivača, predsjednica 

Zrinka Čobanković, predstavnica roditelja, potpredsjednica 

Anita Kraljević, predstavnica Osnivača 

Marina Marko, predstavnica Osnivača 

Lidija Milković, predstavnica odgojitelja. 
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Članovi Upravnog vijeća sudjelovali su na 11 sjednica u ovoj pedagoškoj godini. 

 

Tijekom ljeta matični vrtić u Iloku radio je neprekidno te na kraju ove pedagoške  

godine možemo utvrdit da je broj djece koja su u tom vremenu pohađala vrtić dosta velik. 

Područni odjel u Bapskoj ove pedagoške godine produžio je svoj rad do 12. srpnja 2019. te 

nastavio s radom nakon korištenja godišnjih odmora djelatnika Vrtića 19. kolovoza 2019, dok 

je u Područnom odjelu u Tovarniku predviđen povratak nakon kolektivnog godišnjeg odmora 

za 20. kolovoza 2019. odgođen zbog radova na rekonstrukciji zgrade vrtića.  

Prilikom organizacije ljetnog rada nastojalo se svim djelatnicima osigurati korištenje 

godišnjeg odmora u željenim terminima, a preostale dane godišnjeg odmora djelatnici će 

koristiti do 30. lipnja 2020.g. u skladu s potrebama i mogućnostima organizacije rada. 
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2. MATERIJALNI UVJETI 

 

 

Materijalni uvjeti rada ove pedagoške godine najvećim dijelom su ovisili o privremenoj 

dislociranosti djelatnosti svih odgojnih skupina, osim jaslica, iz zgrade vrtića u prostor Kurije 

Brnjaković. Naime, energetska obnova zgrade vrtića započela je 18. rujna 2018. godine te su 

svi djelatnici vrtića uz pomoć djelatnika javnih radova Grada Iloka preselili namještaj, stvari i 

igračke potrebne za rad. Kuhinja vrtića također je bila izmještena u podrumski prostor u 

kojem su djeca i objedovala. Obroci u jasličku mlađu skupinu dostavljali su se svježi iz naše 

izmještene kuhinje. U prostoru Kurije Brnjaković svaka skupina boravila je u zasebnim 

prostorijama. Vrijednost radova energetske obnove iznosila je 1.642.008,38 kn. Projekt je 

financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Program „Energetska obnova 

zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost 

odgoja i obrazovanja. Kroz energetsku obnovu promijenjeno je krovište zgrade, zgrada je 

toplinski izolirana s unutarnje strane zidova, ugrađeni su novi drveni prozori, obnovljena su 

ulazna vrata, stavljene su popuno nove električne instalacije te ugrađena led svijetla, također 

je potpuno izmijenjen sustav grijanja (kondenzacijski bojleri, cijevi i radijatori), napravljeni 

su tzv. spušteni stropovi te su sve prostorije oličene. Paralelno s energetskom obnovom 

provodio se i „Projekta ulaganja u objekte dječjih vrtića" koji je proveden uz financijski 

doprinos Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Tim projektom, 

obuhvaćena je nabava nove kuhinje u vrijednosti 149.962,50, adaptacija sanitarnih čvorova te 

opremanje dječjeg igrališta. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 727.457,73, Ministarstvo 

za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku projekt je sufinanciralo u iznosu od 

540.421,00 kn, a preostalih 187.036,73 osigurao je Grad Ilok. U cijelom vrtiću obnovljen je 

parket, prebojana unutarnja stolarija, postavljen novi tepih na stepeništu. U obnovljenoj zgradi 

vrtića djelatnost smo počeli obavljati 6. svibnja 2019. nakon što su djelatnici očistili zgradu 

vrtića i preselili stvari i namještaj. Rekonstrukcija dvorišta završena je krajem lipnja. Tijekom 

godine kontinuirano je nabavljan likovni materijal za sve odgojne skupine, no većih nabava 

didaktičkog materijala koji je dotrajao nije bilo s obzirom na raspoloživa financijska sredstva i 

obnovu zgrade. Budući da navedenim obnovama nije predviđena kupnja nove opreme koja je 

također vrlo dotrajala, tijekom cijele godine aplicirali smo na razne projekte kako bismo 

dobili donacijska sredstva za kupnju nove opreme. Tako smo aplicirajući na natječaj „Svjetlo 

na zajedničkom putu“ koji je organizirala Hrvatska elektroprivreda dobili donaciju u 
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vrijednosti 15.000,00 kn za čiju je vrijednost naručen namještaj za PO Bapska i mlađe jaslice. 

Također, u sklopu DunavArt festivala koji se održavao 5. i 6. srpnja 2019. u Iloku sredstva od 

aukcijske prodaje oslikanih tenisica te priloga za „Srijemski stol“ donirana su našem vrtiću, 

iznosila su 6.946,10 kn ,a utrošena su za kupnju opreme za jaslice. Budući da je ostalo još 

dosta stare i dotrajale opreme trudit ćemo se i dalje obnoviti sve što bude u skladu s 

mogućnostima. Zbog izmještanja djelatnost vrtića u zgradu koja nije za to namijenjena 

odgojitelji su prostor strukturirali prema mogućnostima, tj. raspoloživim sredstvima s ciljem 

strukturiranja prostora gotovo identičnim sobama za dnevni boravak djece u Vrtiću kako bi 

sami prostor zadovoljavao sve dječje interese i potrebe u skladu s njihovim razvojem tako da 

su se u njemu ugodno osjećala i djeca i odgojitelji. Tijekom cijele godine odgojitelji su 

svojom kreativnošću, fleksibilnošću, recikliranjem stvarali ugodno i poticajno okruženje djeci 

i u izmještenom prostoru te koristili materijale koje imaju i sami ili zajedno s djecom 

izrađivali didaktičke igračke, aplikacije, ukrase,… Tijekom mjeseca kolovoza oličen je i 

uređen prostor jaslica. 

Zbog problematike nedostatka prostora i kapaciteta za primanje većeg broja djece u PO 

Tovarnik, a potreba roditelja, tijekom ljeta počeli su radovi na rekonstrukciji i proširenju 

zgrade vrtića u Tovarniku. 
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3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE 

 

Provedbe programskih aktivnosti zasnivala se na: 

 

- zdravstvenoj zaštiti djeteta 

- prehrani djece 

- higijensko-tehničkim uvjetima 

- sigurnosti djece i 

- vođenju zdravstvene dokumentacije. 

 

   Zdravstvena zaštita djeteta odnosila se na očuvanje i unapređivanje zdravlja djece i 

njihovog psihofizičkog razvoja pravovremenim i kvalitetnim zadovoljenjem razvojnih potreba 

i prava djece. 

Roditelji novoupisane djeca pri upisu donijeli su potvrdu o obavljenom pregledu liječnika 

pedijatra ili obiteljske medicine te knjižicu cijepljenja djece. Roditelji su upoznali 

odgojiteljice o navikama, ponašanjima, individualnostima i specifičnim potrebama svog 

djeteta. Odgojitelji unutar svoje skupine provodili su antropometrijska mjerenja na početku i 

na kraju pedagoške godine. 

U mjesecu veljači dijete iz starije jasličke skupine oboljelo je od meningokokne sepse te je 

odmah po dijagnosticiranju oboljenja epidemiološka služba Zavoda za javno zdravstvo iz 

Vukovara provela sigurnosno-preventivne mjere zaštite one djece koja su 7 dana unatrag bila 

u mogućem kontaktu s oboljelim djetetom. Djeca su zaštićena kemoprofilaksom zbog 

sprječavanja sekundarnog oboljenja od iste bolesti. Sekundarnog oboljenja, na sreću, nije bilo, 

a i oboljeli dječak se potpuno oporavio. 

Prehrana u vrtiću zasnivala se na održavanju standarda kvalitete uz tendenciju poboljšanja, 

jelovnik su tjedno planirale glavna kuharica i ravnateljica težeći Prehrambenim standardima 

za planiranje prehrane djece u dječjim vrtićima. 

  Roditelji imaju uvid u jelovnik putem oglasne ploče na ulazu u zgrade vrtića i na internetskoj 

stranici Vrtića. 

  HACCP dokumentacija vodila se redovno prema utvrđenom planu i protokolu. 

   Pregled osnovne dokumentacije i evidencija koju vodimo unutar HACCP sustava: 

- evidencija prijema hrane 

- evidencija temperature u rashladnim uređajima 



9 
 

- evidencija temperature u uređajima za skladištenje 

- evidencija temperature smrznute hrane 

- evidencija temperature termičke obrade hrane 

- evidencija čišćenja i dezinfekcije. 

 

  Sigurnost djece u vrtiću osiguravala se kroz: 

- svakodnevne preglede zgrade Kurije Brnjaković od strane domara u koji je vrtić 

izmjestio svoju djelatnost za vrijeme trajanja obnove zgrade vrtića, zgrade u kojoj borave 

jaslice, nakon obnove i zgrade vrtića i dvorišta, potencijalne opasanosti uklanjale su se u 

najkraćem mogućem roku.  

- sve potencijalno opasne i neispravne igračke i sprave uklanjale su se do njihovog 

popravka ili trajno 

 

  Svi zaposlenici su obavljali redovite zdravstvene preglede sukladno važećim propisima. 
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4. ODGOJNO- OBRAZOVNI RAD 

 

 

Primarni cilj odgojno-obrazovnog rada bilo je poticanje cjelokupnog razvoja djeteta te 

očuvanje tjelesnog i intelektualnog zdravlja kroz spontano, situacijsko učenje, učenje kroz 

igru, doživljaje i bogate poticaje. Djeci je bio ponuđen veliki izbor aktivnosti i materijala kroz 

centre za igru. Prema mogućnostima izmještenog prostora odgojitelji su mijenjali centre 

aktivnosti, nadopunjavali, proširivali u skladu s interesima i potrebama djece kao i prema 

aktualnim temama u skupini. 

Odgojitelji su pažljivo birali metode, sadržaje i oblike rada u skupinama, a pristupalo se i 

individualno svakom djetetu. Svaki odgojitelj, odnosno odgojiteljski par svoj rad planira 

tromjesečno, tjedno i dnevno, a isti na kraju zajedno i vrednuju u svrhu unapređenja odgojno-

obrazovne prakse.  

 Aktivnosti su se osim kroz planiranja i vrednovanja u pedagoškim dokumentacijama 

odgojnih skupina dokumentirala i kroz foto zapise, radove djece, posebne bilješke.  

U redovan programa vrtića uključeno je i petero djece s teškoćama u razvoju, a jedno dijete 

imalo je ove pedagoške godine pomoć trećeg odgojitelja u skupini.  

Ove pedagoške godine na poziv Udruge kineziologa Grada Vukovara sudjelovali smo u 

projektu „Svi za jednog, sport za sve“. Projekt se financirao iz iz Europskog socijalnog fonda 

u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga 

„Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i 

djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“. Projekt se provodio na Bazenu u  sklopu 

Sportskih objekata Vukovar u cilju privikavanja djece na vodu te je za djecu bio besplatan. 

Budući da je trebalo snositi troškove prijevoza djece autobusom u tome su roditeljima 

pomogli Grad Ilok i Vukovarsko-srijemska županija s donacijom od 3.900,00 kn. Ukupno 60 

djece iz Iloka i Tovarnika bilo je uključeno u ovaj projekt. 

U cilju obogaćivanja odgojno-obrazovnog rada tijekom cijele pedagoške godine obilježavali 

su se važniji datumi, blagdani i svečanosti. 
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Pregled važnijih dana u godini koje smo obilježili primjerenim odgojno-obrazovnom 

sadržajima: 

 

- RUJAN- prilagodba djece, lokalna manifestacija Iločka berba grožđa, Hrvatski 

olimpijski dan, prvi dan jeseni, Dan Hrvatske policije 

- LISTOPAD- Međunarodni dan starijih osoba, Dječji tjedan, Dani kruha, Svjetski dan 

hrane, sjećanje na izlazak iz Iloka, Dan grada- Kapistranski dani, Dan jabuka, Svjetski 

dan štednje, Mjesec knjige,. 

- STUDENI- Svi sveti, Dan sjećanja na Vukovar, Dani tjelesne kulture, Međunarodni 

dan dječjih prava 

- PROSINAC- sv. Nikola, Advent s božićnim i novogodišnjim blagdanima, dolazak 

zime 

- SIJEČANJ- sv. Tri kralja, klizanje u Iloku,sv. Vinko, zimske radosti 

- VELJAČA- Svjetski dan bolesnika, Valentinovo, poklade,  

- OŽUJAK- pepelnica,  Međunarodni dan žena, sv. Josip- Dan očeva, Dan prijatelja 

prirode,  prvi dan proljeća, službeni završetak obnove dječjeg vrtića, Svjetski dan voda 

- TRAVANJ- Lutkarsko proljeće u Iloku ,Uskrs, Dan zdravlja, Dan planeta Zemlje, , 

SVIBANJ- Praznik rada, sv. Florijan-dan vatrogasaca, Olimpijski festival DV 

Europski tjedan, Izlet predškolaca u Osijek, Majčin dan, Međunarodni dan obitelji, 

Dan oružanih snaga RH,  

- LIPANJ - Predškolci odlaze u posjet osnovnoj školi, završne priredbe svih skupina, 

Dan općine Tovarnik, Tijelovo , Dan državnosti, projekt „Svi za jednog, sport za sve“ 

- SRPANJ- Ljeto u vrtiću 

- KOLOVOZ- Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. 
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5. NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH 

DJELATNIKA 

 

 

Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika tijekom godine bilo je usmjereno na 

stalnu procjenu i mijenjanje vlastite odgojno-obrazovne prakse u svrhu poboljšanja i 

napredovanja. Usavršavanje se provodilo na Odgojiteljskim vijećima, stručnim aktivima na 

razini vrtića, sudjelovanjem na stručnim skupovima u organizaciji AZOO, timskim radom, 

kao i individualnim usavršavanjima. Odgojiteljice B. Crvenković sudjelovala je na Proljetnoj 

školi HPKZ-a od 8. do 10 travnja. 2019. u Opatiji s izlaganjem Primjera dobre prakse na temu 

„Sudjelovanje obitelji- zajedničke aktivnosti roditelja i djece u vrtiću“.  

 

Ove godine smo kao predavače na stručnim aktivima imali vanjske suradnike, magistru 

psihologije Mateju Marić iz OŠ Julija Benešića Ilok, s temom „Inkluzija u predškolskim 

ustanovama“ te pedagoginju s. Anđelu Jelenu Rogić s temom „Planiranje i vrednovanje 

odgojno- obrazovnog rada.“ 

 

  



13 
 

6. SURADNJA S RODITELJIMA 

 

 

Suradnja s roditeljima ostvarila se kroz sljedeće oblike: 

- Roditeljski sastanci, 

- Radionice za roditelje i djecu, 

- Putem brošura 

- Individualni razgovori, 

- Uključivanje roditelja u odgojni-obrazovni rad, 

- Kutići za roditelje, 

- Sudjelovanje roditelja u obilježavanju vrtićkih manifestacija (priredbe, proslave, 

druženja). 

 

Roditeljski sastanci su održavani redovno u svakoj odgojnoj skupini, a i masovni 

roditeljski na početku pedagoške godine, prije obnove i po završetku obnove zgrade vrtića. 

Tijekom godine roditelji su imali potrebu i za individualnim razgovorima s odgojiteljima u 

svrhu bolje informiranosti o svom djetetu u vrtiću i razmjeni korisnih informacija. Radionice 

za roditelje organizirane su prije blagdana, a druženja roditelja i djece održana u sklopu, 

majčinog dana i završnih priredbi. Putem kutića za roditelje odgojitelji su pravovremeno 

obavještavali roditelje o događanjima u skupini i planiranim aktivnostima. Roditelji su u ovoj 

pedagoškoj godini pokazali interes za suradnju, odazivali se na sve navedene aktivnosti, 

pomagali u prikupljanju materijala koji su bili potrebni za provedbu aktivnosti unutar skupine 

i aktivno sudjelovali u životu skupine i vrtića. Posebnu angažiranost pokazalo je sedmoro 

očeva koji su pomogli u preseljenju vrtića nakon završene obnove. 
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7. SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA 

 

 

Tijekom cijele pedagoške godine surađivalo se s institucijama na razini grada Iloka, ali i 

udaljenijim te smo na taj način podizali kvalitetu odgojno-obrazovnog rada. Suradnju smo 

ostvarili sa sljedećim institucijama: 

 

 

 

- Osnivač, Grad Ilok, gradonačelnica Marina Budimir -  tekuća pitanja vezana za 

djelatnost; kadrovska pravna, financijska 

- Općina Tovarnik, načelnica Ruža Veselčić Šijaković, 

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH  

-  AZZO -stručni skupovi, provođenje stručnog usavršavanja,  

- Županija Vukovarsko-srijemska 

- Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, praksa studenata 

- OŠ "Julije Benešić" Ilok, OŠ " Dr. Franjo Tuđman" Šarengrad, OŠ "A.G. Matoš" 

Tovarnik – posjete školi, priprema djece za školu; suradnja s pedagoginjom i 

psihologinjom iz O.Š. "Julije Benešić", pedagoginjom Bogdankom Mioković iz OŠ 

„A.G. Matoš“ Tovarnik koja je bila član povjerenstva za stažiranje pripravnici. 

- ZZJZ Vukovarsko- srijemske županije, Dom zdravlja Vukovar, Ambulanta Ilok – 

provođenje higijensko- epidemioloških mjera, usklađivanje s HACCP-om, sistematski 

pregledi djece prije upisa u vrtić, sistematsko-sanitarni pregledi radnika, preveniranje 

djece tijekom oboljenja dječaka iz vrtića, suradnja s doktorima dentalne medicine  

- Udruga kineziologa Grada Vukovara 

- Župni uredi u Iloku, Bapskoj i Tovarniku 

- Muzej Grada Iloka 

- Gradska knjižnica i čitaonica 

- PP Ilok 

- JVP Ilok 

- Iločki podrumi 

- Komunalije d.o.o. 

- Dom za starije i nemoćne osobe 
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- Radio Ilok 

- Crveni križ Ilok 
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