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1. USTROJSTVO RADA 

Svaki vrtić je poseban, kako zbog prostornih uvjeta, jedinstvenom sastavu djece i roditelja koji tako 

sačinjavaju i jedinstveno okruženje i ozračje ustanove. Svjesni smo saznanja da svaki vrtić traži 

vlastiti put razvoja prema svojim specifičnim uvjetima, tako smo i mi u ovoj pedagoškoj godini 

svakodnevno promatrali i analizirali smislenost prostorne organizacije za djetetov razvoj i življenje 

te ga činili što sličnijim u obiteljskom ozračju i okruženju. Sam profesionalni razvoj odgojitelja tako 

rezultira ne samo pomacima u znanju već i promjenama u njegovim uvjerenjima i stavovima. Naš 

vrtićki objekt nije namjenski građen za potrebe vrtića, ali naše osoblje kroz timski rad, kreativnost i 

improvizaciju u oblikovanju prostora omogućava djeci igru, istraživanje i učenje.  

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje dio su sustava odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske, 

namijenjenoga djeci u dobi od navršenih šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Godina prije 

polaska u školu je obvezna godina predškolskog odgoja i obrazovanja za svu djecu u Republici 

Hrvatskoj (Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Zagreb 2014.) Dječji vrtić 

„Crvenkapica“ Ilok (u daljnjem tekstu: dječji vrtić) organizira i provodi programe njege, odgoja i 

obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, te skrbi o djeci od navršen godine dana do polaska u 

osnovnu školu. Dječji vrtić ostvaruje svoju djelatnost na adresi u Iloku, Trg sv. Ivana Kapistrana 2. 

Prostor dječjeg vrtića je namijenjen za smještaj tri vrtićke odgojne skupine i dvije jasličke odgojne 

skupine. Dječji vrtić ima i dva područna objekta, u Bapskoj i Tovarniku. 

Radno vrijeme je bilo usklađeno s potrebama roditelja i djece, tako da je vrtić kroz cijelu godinu 

započinjao s radom u 5.45 do 16.00 sati. Kod upisa nove djece u vrtić roditelji se prilagođavaju 

postojećem radnom vremenu. Radno vrijeme vrtića u Bapskoj i Tovarniku je od 7.30 do 12.30 sati. 

Odgojiteljice su se kroz cijelu godinu izmijenjivale u jutarnjem i popodnevnom radnom vremenu. 

Odgojno obrazovni rad odvijao se s dva odgojitelja u svim skupinama, osim u Bapskoj gdje je bila 

jedna odgojiteljica. Radno vrijeme ostalih djelatnika vrtića je također u funkciji zadovoljavanja 

izvršenja svih dijelova procesa rada, a posebno potreba djece i roditelja.  

Tijekom mjeseca srpnja i kolovoza primjenjivala se ljetna organizacija rada te je bilo više djece nego 

proteklih godina, zbog potreba roditelja i situacije izazvane virusom COVID-19. Naime, situacija od 

mjeseca ožujka se mijenja zbog pandemije koronavirusa. Kroz ljetni period bila je visoka prisutnost 

djece jasličke dobi, posebno tijekom ljetnih mjeseci. 

 

Tijekom pedagoške godine obilježili smo i proslavili sve važnije datume i blagdane, a sve aktivnosti 

i sadržaji dokumentirani su u knjigama pedagoške dokumentacije odgojne skupine, foto i video 

zapisima te prigodnim plakatima. Roditeljima su tijekom pedagoške godine bili ponuđeni različiti 

oblici suradnje: radionice, informativni i komunikacijski roditeljski sastanci te važne informacije u 
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kutiću za roditelje. 

Na početku pedagoške godine, u rujnu 2019. održan je zajednički roditeljski sastanak gdje su roditelji 

dobili informacije o organizaciji i ustrojstvu rada, o prilagodbi te o zdravstvenoj zaštiti.  

Važno je istaknuti, kao što smo već naveli da vrtić u kojem djelujemo nije namjenski, no nakon 

energetske obnove i željom i voljom odgojiteljica i drugih djelatnika vrtića, stvaramo ugodno ozračje 

za život i rad u njemu. Ipak, ono što nam predstavlja veliku poteškoću pri radu je mali prostor, soba 

dnevnog boravka, obzirom na veliki broj djece te dotrajali namještaj koji nije siguran. Upravo male 

sobe dnevnog boravka i veliki broj djece, prestavljao je problem u provođenju preporuka HZJZ za 

rad vrtića i škola. Naime, bilo je potrebno organizirati skupine od najviše 10ero djece, a naše vrtićke 

skupine imaju preko 20ero djece. Razumijevanjem roditelja ipak smo uspjeli provesti barem dio 

preporuka HZJZ. 

Stoga, velika nam je želja, a posebno potreba otvaranje još jedne skupine kako bismo mogle što 

kvalitetnije i sigurnije provoditi svoj odgojno obrazovni rad. 

Dječji vrtić „Crvenkapica“ rad u pedagoškoj godini 2019./2020. 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. 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 objektima su se provodili: 

- 10-satni programi (4 obroka) – 81 dijete 

- 7-satni programi (3 obroka) - 2 djece 

- 5-satni programi (2 obroka) - 14 djece; 

 

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

- 18 djece u Bapskoj  

- 30 djece u Tovarniku. 

 

PROGRAM PREDŠKOLE 

Program predškole organiziran je i proveden na četiri lokacije: 
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- Ilok 10 i 25 (uključenih u redoviti program) djece 

- Bapska 6 

- Tovarnik 10 + 4 program predškole 

- Ilača 6 

Program predškole trajao je od 13. sječnja 2020. do 31. svibnja 2020. u Iloku, a u PO Tovarnik i Ilači 

od 1. ožujka 2020. do 31. svibnja 2020. Zbog situacije izazvane Covidom 19, program predškole 

nismo uspjeli ostvariti u punoj satnici ali smo ispunili pedagoški prosjek od 180 sati. 

Program katoličkog vjerskog odgoja ove pedagoške godine provodila je odgojiteljica u vjeri 

Katica Knezović, u skupini Ježići.        

 

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

- 10 odgojiteljica (neodređeno radno vrijeme) 

- 3 odgojiteljice (određeno radno vrijeme) 

- 1 učiteljica razredne nastave (rad s djetetom s teškoćama u razvoju i program predškole) 

- 1 ravnateljica 

- 1 pedagog (od 8. 7. 2019. – 31.12.2019., na nepuno radno vrijeme; i od 22.01.2020.-

19.05.2020. nepuno radno vrijeme, te nakon toga do sada na puno radno vrijeme) 

- 1 voditeljica računovodstva (9.04.2020. premještena u Grad) 

- 6 pomoćno-tehnički poslovi 

- 1 pomoćno-tehnički poslovi (određeno vrijeme) 

U mjesecu travnju, naša računovotkinja gđa. Anka Remenar je premještena u Grad na mjesto stručnog 

suradnika za financije. Moramo istaknuti da zbog opisa posla koji je obavljala naša računovotkinja, 

a za koji nitko od ostalih zaposlenika nije kvalificiran, nailazimo na probleme koji nam uvelike 

otežavaju rad. 

Ravnateljica Jasna Markovinović u travnju odlazi na porodiljni dopust, te do njenog povratka mijenja 

ju odgojiteljica Željka Božinović.  

U PO Tovarnik još uvijek je u tijeku proces proširenja na još jednu skupinu.  

 

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 (od 9.06.2020. predstavnica odgojitelja je Maja Tomić). 
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Zbog korištenja porodiljnog dopusta gđe. Anice Ljubić, odlukom Grada, do njenog povratka 

imenovana je gđa. Ana Palinkaš. 

Članovi Upravnog vijeća sudjelovali su na 13 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 završio je s radom 3. srpnja 2020. zbog situacije izazvane Covidom 

19. Zbog potreba roditelja vrtić u Bapskoj počinje s radom 17. kolovoza. Područni objekt u Tovarniku 

radi do 20. srpnja 2020. kada odgojiteljice počinju koristiti kolektivni godišnji odmor i nastavlja s 

radom 21. kolovoza 2020.  

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 

2021.g. u skladu s potrebama i mogućnostima organizacije rada. 
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1. MATERIJALNI UVJETI 

 

Prema iskazanim potrebama i Planu nabave tijekom pedagoške godine, unapređivali smo uvjete 

boravka djece u ustanovi kao i radne uvjete zaposlenika. 

Tijekom godine uređivali smo i obogaćivali prostor u kojem boravimo jer djeca predškolske dobi uče 

aktivno, čineći i surađujući s drugom djecom, odraslima i u dodirima s različitim izvorima učenja. Iz 

tog razloga, centre aktivnosti mijenjali smo, poboljšavali i prilagođavali dječjim interesima i njihovim 

potrebama. 

U svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu koristili smo i neoblikovani materijal iz kojega smo, 

zajedno sa roditeljima, izrađivali didaktička sredstva i igračke.Tijekom godine poboljšali smo uvjete 

boravka djece u vrtiću: 

 

- obogaćena knjižnica vrtića novim izdanjima bajki i priča 

- radni listovi za preškolce, potrošni i likovni materijal 

- nova stručna literatura za odgojiteljice 

- novi televizori u skupinama, klavijature, tepisi 

- ugrađena klima u PO Bapska 

 

 

Suradnja sa roditeljima bila je dobra. Roditelji su se aktivno uključivali u radionice, donosili 

materijale za iste, dio roditelja uključio se i u uređenje prostorija vrtića. 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 svibnja obojane su klupe u dvorištu vrtića. 

Grad je dao suglasnost za saniranje dvorišnog zida koji se ruši i prestavlja opasnost za djecu. Kom 

Ilok je izašao na uvid i još uvijek čekamo saniranje istog. 

 

  



8 

 

2. 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. 

Ova pedagoška godina bila je specifična zbog situacije izazvane Covidom 19. Naime, sukladno 

naputku Vlade RH od 13.03. 2020., od ponedjeljka se prekinulo s radom u školama i vrtićima na dva 

tjedna. Zaključcima sastanka Nacionalnog stožera CZ RH u okviru provođenja mjera zaštite od 

Covida 19, započinje poseban režim rada vrtića u iduća dva tjedna. Od 11. svibnja vrtić počinje rad s 

djecom, a do tada rad se odvija od kuće, a odgojiteljice se izmjenjuju na dežurstvu u vrtiću. Za to 

vrijeme koriste i godišnji odmor. 

Roditelji su pravovremeno obavješteni o novonastaloj situaciji putem stranice Vrtića, radio Iloka, 

Viber poruka. Naglašavamo kako su već prije naputka Vlade RH u kutiću za roditelje stavljene 

preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o postupanju za vrtiće i škole. Tako da vrtić provodi 

pojačane mjere sanitarne zaštite (dezinfekcija rukohvata, kvake… više puta tijekom radnog vremena).  

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. 

  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 
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- 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 od strane domara, zgrade u kojoj borave jaslice, 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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3. ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD 

 
 Odgojno – obrazovni proces temeljen je na suvremenoj humanističko – razvojnoj koncepciji. 

Osnovna načela koja njegujemo ovim pristupom uključuju slobodu, otvorenost i raznolikost. 

Osjetljivost odgajatelja za stvaranje pozitivne klime u odgojnoj skupini kao uvjeta uspješnosti 

cjelokupnog odgojno – obrazovnog procesa, zadovoljavanja potreba djece i njihovih roditelja, bilo je 

osnovno polazište za odabir aktivnosti u ovoj pedagoškoj godini. Početkom pedagoške godine svaka 

odgojna skupina donijela je Godišnji plan i program rada kojeg se u velikoj mjeri slijedilo tijekom 

godine. Odstupanja su dozvoljena i opravdana te je Plan predstavljao samo okvir i bazu djelovanja u 

kojem su odgojitelji planirali ostvarivanje razvojnih zadaća. 

(A ova pedagoška godina je bila u znaku Covida 19, te smo u skladu s time i prilagodili naš odgojno-

obrazovni rad.) 

 

U ovoj pedagoškoj godini kao prioritetni cilj istaknuli smo nastavak rada na podizanju  kvalitete 

planiranja odgojno-obrazovnog rada u funkciji poticanja rasta i razvoja svakog djeteta: 

1. podizanje stručnih kompetencija odgajatelja (posebno mladih kolegica i odgojitelja-

pripravnika) putem razmjene informacija, podrške i pomoći u tom segmentu odgojno-obrazovnog 

rada 

2. nastavak rada na podizanju kvalitete vrednovanja odgojnog procesa i samovrednovanja 

(izrada i primjena instrumenata vrednovanja te usporedba kriterija vrednovanja stručnih suradnika 

i odgajatelja, ujednačavanje kriterija) 

 

Centri aktivnosti zastupljeni u radu odgojiteljica: 

• centar predčitalačkih aktivnost 

• centar matematičkih aktivnosti 

• centar glazbenih aktivnosti 

• centar likovnih aktivnosti 

• centar tjelesnih aktivnosti 

• centar manipulativnih i društvenih igara 

• centar dramskih igara 

• centar građenja 

• centar prometa 

• centar obiteljskih igara 

• centar frizera 
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• centar pošte 

• centar majstora 

• centar trgovine, centar liječnika 

• centar maskiranja 

• istraživački centar – voda; pijesak i rasipni materijali; biljke; zvuk; osjetila njuh i 

sluh; svijetlost 

• centar odmora; centar osame 

• centar taktilne osjetljivosti 

• centar recikliranja 

• centar buba, insekata, paukova 

• vjerski centar 

 

U realizaciji odgojno-obrazovnog rada DV Crvenkapica cilj nam je bio: očuvanje tjelesnog i 

mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih njegovih funkcija, sposobnosti i 

mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i 

njegovim stvarnim mogućnostima, pridonijeti povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i 

kvaliteti njegova života, a osobito poticati stvaralačke mogućnosti kao (prema Programskom 

usmjerenju, 1991):   

- znatiželjan, aktivan, stvaralački odnos prema okolini, 

- cjeloviti oblici opažanja i imaginacije, 

- razvoj govora te osnovnih oblika ljudskog komuniciranja, 

- razvoj društvenosti, suosjećajnosti i samokontrole, 

- senzibilnost za glazbu, poetsku riječ, različite oblike umjetničkog izražavanja i dr. 

 

Realizirane razvojne zadaće kroz četiri razvojna područja: 

 

Tjelesni i psihomotorni razvoj: 

 

- svakodnevno se poticalo djecu na tjelesne aktivnosti, razgibavanje svih mišićnih skupina; 

- razvijala se koordinacija pokreta prirodnim oblicima kretanja (puzanje, hodanje, stajanje); 

- razvijala u djeteta motorika kretanja; ravnoteža i preciznost, gipkost; 

- igrama se poticala koordinacija pokreta ruke – noge; 

- razvijala sitna motorika šake – prstiju; 
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- svakodnevno provodile vježbe za jačanje mišica stopala; 

- poticalo stvaranje navike kod djece za redovitim tjelesnim vježbanjem. 

 

Socioemocionalni razvoj i razvoj ličnosti: 

 

- upoznavanje djece i privikavanje na novu sredinu; 

- podržavala se pozitivna emocionalna klima u skupini i komunikacija između djece međusobno i 

djece i odgajatelja, te ostalog osoblja vrtića; 

- razvijala pozitivnu sliku o sebi, o fizičkom i aktivnom ja; 

- razvijala samostalnost djeteta pri objedu, kontroli i obavljanju fizioloških potreba, održavanju 

osobne higijene, svlačenja i odijevanja, obuvanja; 

- stvarala vedra i vesela atmosfera u skupini, jačao osjećaj pripadnosti skupini, te poticala zajednička 

igra; 

- poticala dječja radoznalost za sebe, te za ljude oko sebe, svijet koji ga okružuje; 

- razvijala dječja radoznalost u istraživačkim aktivnostima, te utjecalo na ustrajnost zamisli; 

- upoznavalo djecu s prostorijama dnevnog boravka, garderobom, blagovaonicom, sanitarnim 

prostorijama. 

 

Spoznajni razvoj: 

 

- poticana je prirodna radoznalost djece za vlastitu osobnost, okolinu i pojave u njoj; 

- poticalo uočavanje i aktivno rješavanje djetetu bliskih i dostupnih problema na njemu svojstven 

način; 

- razvijalo sposobnost uočavanja veza i odnosa među pojavama, prirodne pojave, godišnja doba, biljni 

i životinjski svijet, običaje vezane uz blagdane; 

- razvijalo u djeci sposobnost uočavanja i rješavanja jednostavnih problema i radnji: sastavljanje, 

rastavljanje, umetanje, pražnjenje, ispitivanje funkcija predmeta; 

- razvijalo pažnju, koncentraciju i pamćenje putem različitih metoda i sadržaja. 
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Govor, komunikacija, izražavanje i stvaralaštvo 

 

- ispitivana je razina govornog razvoja kod djece u skupini i na osnovu toga planirane zadaće za 

skupinu i individualno; 

- razvijana sposobnost slušanja i razumijevanja govora odraslih i prijatelja; 

- njegovana kultura i tradicija našega kraja putem dijaloga, prigodnih igara i pjesama; 

- oslobađan govor od gesta (imenovanje željenog, vlastitih radnji i radnje drugih); 

- razvijana sposobnost upotrebe dijaloškog i monološkog govora; 

- potican slobodan govor i razumijevanje literarne i scenske umjetnosti; 

- razvijana u djeteta glazbena komunikacija, osobito glazbeni sluh, slušna percepcija, razlikovanje 

slušnih podražaja, šumova, zvukova, ritma, dinamike, glasovnih mogućnosti; 

- razvijana u djeteta sposobnost vizualne komunikacije i osjetljivosti za boju, oblik, liniju, prostor; 

- upoznali smo djecu s osnovnim likovnim tehnikama i pravilnom uporabom olovke, boje, kista, 

upućivati na proporciju, oblike, perspektivu. 

 

  



14 

 

Posjete i svečanosti organizirane u prostorima vrtića – Ilok: 

 

• Mala iločka berba grožđa – izložba likovnih radova dvorištu 

SADNJA DRVEĆA 

Djeca našeg vrtića sudjelovala su u kolektivnoj sadnji drveća. Sadnice smo posadili u dvorištu 

vrtića i na dječjem igralištu u Strossmayerovoj ulici u Iloku. 

Hvala svima koji su nam pomogli u sadnji, našem domaru Igoru, djelatnicima Kom-Iloka i 

najviše učiteljici Kristini Čobanković! 

Zasadi drvo, ne budi panj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hrvatski olimpijski dan – športsko natjecanje u dvorani 

 

POSJET PATRONAŽNE SESTRE 

U srijedu 12. veljače, povodom svjetskog dana bolesnika, Dječji vrtić "Crvenkapica" posjetila 

patronažna sestra Doma zdravlja Vukovar, Vlasta Naimarević. 

S djecom je razgovarala o zdravlju i bolesti, očuvanju zdravlja i važnosti zdravog načina života. Djeca 

su vrlo aktivno sudjelovala u razgovoru i pokazala zavidno znanje o zdravlju. 
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VINKOVO U VRTIĆU 

 

Blagdan sv. Vinka, zaštitnika vinogradara i vinara, koji se tradicionalno obilježava u Iloku, ali 

i drugim vinogradarskim krajevima prigodno su obilježila i djeca Dječjeg vrtića 

„Crvenkapica“ zajedno sa svim djelatnicima vrtića. Dvorištem vrtića širio se miris pečene 

slanine i kobasice koje su djeca pekla zajedno s našim domarom Igorom. 

Slijedilo je kušanje i uživanje u ovom tradicionalnom obroku, a svi zajedno smo nazdravili za 

uspješnu vinogradarsku sezonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dobrotvorna priredba u dvorani  

• ''Pozdrav proljeću'' – Kraći program folklora- otkazano 

• Završni koncert – Kraći program folklora– otkazano 
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POKLADE U VRTIĆU 

 

Tijekom pokladnog vremena u svim odgojnim skupinama djeca su se maskirala, ulazila u "kožu" 

svojih omiljenih likova, a i pripremali se zajedno s odgojiteljicama za pokladnu povorku i posjet 

Domu za starije i nemoćne izrađujući kostime i rekvizite. 

Dana 21. veljače 2020. u suradnji s OŠ Julija Benešića iz Iloka organizirana je pokladna povorka od 

stare jezgre do zgrade Gradskog poglavarstva gdje je djecu dočekala Gradonačelnica grada Iloka 

Marina Budimir sa svojim suradnicima. Svi zajedno su zaplesali i počastili se ukusnim krofnama i 

sokom. 

U ponedjeljak 24. veljače 2020. djeca odgojnih skupina "Kockice", "Olovčice" i programa predškole 

posjetila su Dom za starije i nemoćne osobe Ilok gdje su svojim recitacijama, pjesmama i plesom 

razveselili korisnike Doma. Djeca su i ondje počašćena te se ovim putem još jednom zahvaljujemo. 

Također se zahvaljujemo i Iločkim podrumima d.d. koji su nam osigurali prijevoz djece turističkim 

vlakićem od vrtića do Doma i nazad. Zadnjeg dana poklada u vrtiću je organiziran maskenbal u kojem 

su sudjelovala djeca svih odgojnih skupina. 
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DANI KRUHA 

 

U našem vrtiću obilježili smo Dane kruha. U dvorani vrtića sve odgojne skupine sudjelovale su u 

programu. Djeca su veselo pjevala i recitirala, a pater Josip je blagoslovio obilje kruha i pekarskih 

proizvoda koje su pripremila djeca sa svojim majkama i bakama. 

Zahvaljujemo se vrijednim roditeljima koji su svojim trudom i slasnim proizvodima obogatili naš 

stol! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANI KRUHA U BAPSKOJ 

 

U petak, 25. listopada 2019. u vrtiću u Bapskoj obilježen je dan kruha. U odgojnoj skupini mirisalo 

je kao u pravoj pekarnici. Mame, tate, bake, odgojiteljica Željka i teta Ljubica zajedno s djecom 

mijesili su tijesto i napravili mnoštvo kiflica s različitim punjenjima. 

Kad su kiflice ispekli zajedno su u slast sve i pojeli. 
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DOČEK SV. NIKOLE 

 

Povodom blagdana sv. Nikole u našem vrtiću izvedena je prigodna predstava Teatra Mjesec, a na 

kraju predstave sv. Nikola podijelio je svoj djeci darove koje je osigurao u suradnji s Gradom Ilokom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOŽIĆ U VRTIĆU 

 

Povodom Božića i Božićnih blagdana u našem vrtiću upriličene su Božićne priredbe odgojnih skupina 

"Ježići", PO "Bapska" i PO "Tovarnik" te malo Božićno sijelo djece koja pohađaju program folklora. 

Naš vrtić su posjetili motomrazovi 20. prosinca 2020. i darivali svu djecu prigodnim paketićima, a 

istoga dana su djeca odgojne skupine "Olovčice" prigodnim Božićnim pjesmama i recitacijama 

razveselila prisutne na već tradicionalnom "Božićnom sajmu" u Iloku. 
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Posjete ostvarene izvan prostora vrtića: 

 

• Folklorna radionica u sklopu ''Iločke berbe grožđa'' 

• Dom za starije i nemoćne - Maškare 

• Knjižara – nabavka materijala za Kreativnu radionicu   

• Radio Ilok – najave događanja u skupini  

• pozivi na sudjelovanja u našim aktivnostima na razini Grada (jesenski, adventski sajam) 

• Jednodnevni izlet u Osijek 

 

PRIVIKAVANJE DJECE NA VODU 

U organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Ilok, djeca odgojne skupine Olovčice 

sudjelovala su u programu privikavanja djece na vodu koji je za djecu bio besplatan. 

Kroz 5 odlazaka na bazen Sportskih objekata Vukovar, provodila ga je Udruga kineziologa 

Grada Vukovara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Posjet Udruzi ''Vukovarski leptirići'' u Vukovaru 
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Svečanosti izvan prostora vrtića: 

 

• ''Iločka berba grožđa'' – Folklorna radionica u kuriji 

DAN GRADA  

Na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Iloka u povodu obilježavanja dana grada nastupila 

su djeca starije odgojne skupine "Olovčice" sa prigodnim recitacijama i pjesmom uz podršku 

odgojiteljice Blaženka Crvenković i pedagoginje Tijane Janjatović. 

 

• ''Božić u Iloku'' na prostoru tržnice 

• Promocija knjige ''Čudnovate zgode'', Dubravke Širke 

 

DJEČJI TJEDAN 

 

Povodom Dječjeg tjedna Gradska knjižnica i odgojna skupina Olovčice pripremile su radionicu o 

jeseni. 

Otiskom dlana djeca su pravila drvo te s lišćem dočarali boje jeseni. Recitirali smo i pjevali, te za kraj 

čitali priču Ježeva škola. 
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Predstave  tijekom pedagoške godine: 

 

• ''Lav koji nije znao pisati'' – odlazak u Dječje kazalište u Osijeku 

• Dolazak svetog Nikole – gostovanje Teatra ''Mjesec''  

• ''Lutkarsko proljeće'' - otkazano 

• ''Kako je krokodil Marko pronašao svoj dom'' – online predstava u viber grupi ''Olovčica'' i 

P.O. Bapska, priredile odgojiteljice skupina 

*preporuke roditelja u viber grupi ''Olovčice'' tijekom Pandemije COVID-19  (ovdje naglašavamo 

neprekidnu komunikaciju i suradnju) 

• ''Crvenkapica''- online predstava vinkovačkog kazališta na Facebook-u 

• ''Ježeva kućica'' – predstava na VKTV 
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Djelatnost vrtića u vrijeme Covida 19 

 

AKTIVNOSTI ZA DJECU 

Potaknuti  situacijom koja nas je sve pogodila u proljeće, odlučili smo se obratiti našim roditeljima i 

putem novih tehnologija. Budući da su djeca u vrijeme izolacije bila više nego inače izložena raznim 

„ekranima“, nastojali smo u narednom periodu pripremiti niz sadržaja kako bi olakšali te dane 

roditeljima te njihovoj (a i našoj) djeci. 

Materijale koje smo pripremali, mogli su preuzeti na poveznici: Aktivnosti za djecu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budući da ove godine, zbog izvanrednih okolnosti urokovanih koronavirusom, nismo bili u 

mogućnosti obilježiti Uskrs prigodnim aktivnostima u skupinama, u prilogu smo poslali malu 

“lepezu“ radova koje su priredile odgojiteljice, a koje su roditelji mogli u svojim domovima pokušati 

izraditi na radost djece i za međusobnu povezanost. 

Također, suočavajući se s izazovom rada u izvanrednim uvjetima uzrokovanih pandemijom korona 

virusom odgojitelji smišljaju različite načine rada. Tako su se odgojiteljice starije odgojne skupine 

„Olovčice“ uz pomoć roditelja povezale s djecom iz skupine putem videokonferencije i na taj način 

s djecom razgovarale, ali i djeca međusobno te se ovaj oblik komunikacije pokazao jako dobar jer je 

djeci omogućeno da se prijatelji susretnu virtualno. 

Videokonferencije skupine „Olovčice“ održavale su  se 

jednom tjedno. 
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Projekti ostvareni tijekom pedagoške godine: 

 

13. MEĐUNARODNI SAJAM INOVACIJA 

Djeca starije odgojne skupine „Olovčice“, dječjeg vrtića Crvenkapica, u subotu 12. listopada 2019. 

su na 13. međunarodnom sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih, 

INVENTUM-u, imali svoj izložbeno-prodajni štand, na kojemu su izložili sve ono što su izradili sa 

svojim roditeljima,a u suradnji s djecom i roditeljima iz Područnog odjela Bapska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ETWINING PROJEKT ''HELLO SUMMER'' – SKUPINA OLOVČICE 
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ETWINING PROJEKT ''EASTER TRADITIONS IN OUR COUNTRY'' – SKUPINA 

OLOVČICE I KOCKICE 

Zahvala prijatelja iz Poljske za Uskrsne čestitke: „Witajcie, 

Dziękujemy naszym przyjacielom z Chorawcji za piękne kartki wielkanocne. Jest nam bardzo miło. 

Pozdrowienia od uczniów klas drugich ze szkoły w Brzezinach, 

z Polski.“ 
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PROJEKT "ŠKOLE ZA AFRIKU" 

 

Odgojne skupine "Olovčice", "Bapska" i "Tovarnik" uključile su se u Unicefov projekt "Škole za 

Afriku" u kojem svojim akcijama prikupljaju humanitarnu pomoć za školovanje djece u Africi, a kroz 

provedbu projekta djeca usvajaju znanja o Africi. 

Povodom Međunarodnog dana djeteta koji se obilježava 20. studenog odgojna skupina "Olovčice" 

organizirala je humanitarnu priredbu na kojoj su djeca pokazala stečena znanja i vještine, a 

dobrovoljni prilozi koji su prikupljeni na priredbi bit će uplaćeni za projekt "Škole za Afriku". 
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PROJEKT SOUNDSORY 

 

Udruga Vukovarski leptirići dobila je financijsku potporu od Ministarstva znanosti i obrazovanja za 

projekt Soundsory u iznosu od 101.333,33 kn, u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja 

djece i mladih u školskoj godini 2019./2020. Partneri na projektu su Grad Vukovar i Dječji vrtić 

Crvenkapica iz Iloka. 
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Program završnog druženja s roditeljima (za odgojiteljice skupina čija djeca kreću u školu u 

rujnu):   

 

SKUPINA OLOVČICE 

 

Priredba je održana 24. lipnja 2020. godine u 18 sati u dvorani i dvorištu vrtića za roditelje, sestre i 

braću djece te nazočnost ravnateljice, zamjenice ravnateljice i pedagoginje Vrtića, odogjiteljica ove 

skupine tijekom pedagoške godine, pedagoginje i učiteljica O.Š. i gradonačelnice, uz poštivanje 

propisanih epidemioloških mjera. 

 

1. DIO 

 

1. Himna RH  

- pozdravna riječ odgojiteljica 

- pozdravna riječ ravnateljice i zamjenice ravnateljice Vrtića 

2. stihovi Nakrivio kapu žir, Stanislav Femenić 

3. stihovi Jesen je najljepše godišnje doba 

4. pjesma Došao je mali žir 

5. stihovi Rimljani, Dubravka Širka 

6. stihovi Iločani, Dubravka Širka 

7. pjesma Tiho, tiho pada 

8. stihovi Kad bi drveće hodalo, Grigor Vitez 

9. Ide oblak, Stanislav Femenić 

10. pjesma Brojevi 

11. stihovi Grudanje, Stanislav Femenić 

12. pjesma Istresla je baka zima 

13.stihovi Maslačak, Grigor Vitez 

14. pjesma Ljubičica mala 

15. Moj zavičaj 

16. ples Proljeće je procvalo 

 

- između pojedinih točaka odgojiteljice su kratko podsjetile nazočne od postignuća skupine u 

odgojno-obrazovnom području do ostvarene suradnje s okruženjem uz ptt prezentaciju fotografija s 

provedenih aktivnosti 

- kratko obraćanje gradonačelnice 
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2. DIO 

 

Svečana podjela kapica, diploma, razvojnih mapa i darova djeci te pismo za roditelje 

 

3. DIO 

 

Okrijepa na dvorištu vrtića 

Za ovu priredbu izrađen je: - natpis od kolaž papira za pozornicu  

                                             -  pozivnice za roditelje i goste      

                                             -  letak s Programom priredbe 

                                             -  kape  

                                             -  diplome 

- sve glazbene točke izvođene su uz pratnju na pianinu, a himna RH je je emitirana preko zvučnika i 

mobitela, uz ppt prikaz zastave RH 

 

 

PO BAPSKA 

 

Priredba je održana 26. lipnja 2020. godine u 9 sati u prostoru vrtića.  

Predstavu „Ogledalce“ priredili su preškolci zasvoje roditelje, prijatelje... 
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ZAVRŠNA PRIREDBA – PREDŠKOLA 2020. 

29.5.2020. DVORIŠTE SLOVAČKOG DOMA (nadkriveni otvoreni prostor) 

 

Program predškole provodio se od 13. siječnjža do 29. svibnja 2020. godine (sa prekidom od 14. 

ožujka do 10. svibnja 2020. godine). Od planiranih 300 sati održano je 180 sati. Program predškole 

završilo je desetero djece. Završna priredba održana je 29. svibnja u 15 sati, ali ne uobičajeno kao 

proteklih godina, u prostoru vrtića (zbog Covida-19 i mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite), 

nego u nadkrivenom otvorenom prostoru Slovačkog doma. Nazočni su bili roditelji i rodbina djece, 

kolegica Sara Papak, zamjenica ravnateljice gospođa Željka Božinović i gradonačelnica grada Iloka 

gospođa Marina Budimir. Bilo je lijepo i svečano. Djeca su pokazala sve što su naučila u vrtiću, 

najprije lijepo i odgovorno ponašanje, a zatim i recitacije, brojalice, igrokaze, pjesmice, plesove… 

 

PROGRAM ZAVRŠNE PRIREDBE: 

1. HRVATSKA HIMNA – LIJEPA NAŠA DOMOVINO 

2. UVODNI POZDRAVNI GOVOR – zamjenica ravnateljice gospođa Željka Božinović 

3. DRAGE RUKE – brojalica (sva djeca) 

4. ISPRED NAŠE KUĆICE – pjesmica (sva djeca) 

5. DOBAR DAN, MIŠ I MAČKA – igrokaz (Marina i Andrea) 

6. VESELJAK – pjesmica (sva djeca) 

7. BUBAMARA – recitacija (sva djeca) 

8. MALI PLES – ples (sva djeca) 

9. PUŽ NA RASKRIŽJU – igrokaz (Tena i Antonija) 

10. SEMAFOR – pjesmica (sva djeca) 

11. MASLAČAK – recitacija (Nikola i Ivka) 

12. MOLBA GLJIVE MUHARE – ples (sva djeca) 

13. ČETIRI NAJVAŽNIJE MALE RIJEČI – recitacija (sva djeca) 

14. POČETAK ŠKOLE – recitacija (Antonija, Tena, Nikola, Viktorija) 

15. HOKI-POKI – ples (sva djeca) 

 

- Nakon završetka programa, odgojiteljica Slađana Grbeša podijelila je djeci Diplome, 

fotografije i prigodne darove. 

- Gradonačelnica grada Iloka, gospođa Marina Budimir, pozdravila je sve nazočne i djeci 

poželjela sretan polazak i dobar uspjeh u školi, a zatim im podijelila darove. 

- Počastili smo se i družili uz kolače, grickalice i sokove koje su roditelji pripremili. 
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5. OBRAZOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 

 

Stručno usavršavanje djelatnika sastavni je dio rada i obveza radnika, potrebno za uspješno odvijanje 

rada u predškolskoj ustanovi. 

Oblici permanentnog usavršavanja su: 

 

Individualno usavršavanje 

 

Svaki odgojitelj vodio je evidenciju obrađenih sadržaja. Na raspolaganju odgojiteljima bila je 

priručna knjižnica u vrtiću. U ovoj pedagoškoj godini obrađena je sljedeća stručna literatura: 

 

• Dječji vrtić: zajednica koja uči: mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja/Edita Slunjski 

• Izvan okvira: kvalitativni iskoraci u shvaćanju i oblikovanju predškolskog kurikuluma/Edita 

Slunjski i suradnici 

• Izvan okvira 2: promjena: od kompetentnog pojedinca i ustanove do kompetentne zajednice 

učenja/Edita Slunjski i suradnici 

• Integrirani predškolski kurikulum: rad djece na projektima/Edita Slunjski 

• Malo dijete - veliki istraživač/Anka Došen Dobud 

• Odgoj i obrazovanje u dječjem vrtiću/Anka Došen Dobud 

• Predškola: vodič za voditelje i roditelje/Anka Došen Dobud 

• Kurikulum za vrtiće: razvojno-primjereni program za djecu od 3 do 6 godina/Kirsten A. 

Hansen, Roxane K. Kaufmann, Kate Burke Walsh; prijevod Renata Mikulec 

• Odgajatelj kao refleksivni praktičar/Mirjana Šagud 

• Vrtić po mjeri djeteta: kako procjenjivati kvalitetu u ustanovi ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja: priručnik za odgojitelje i roditelje/Maja Ljubetić 

• Življenje djece u vrtiću: novi pristupi u shvaćanju, istraživanju i organiziranju odgojno-

obrazovnog procesa u dječjim vrtićima/Arjana Miljak 

• Vaše kompetentno dijete: prema novim temeljnim vrijednostima obitelji/Jesper Juul 

• Odgoj u jaslicama: priručnik za odgojitelje i stručne suradnike/Snježana Nenadić 

• Zabrinjava me moje dijete: ponašanja djece od 2. do 6. godine/Nevenka Čuturić 

• Dijete: tajna djetinjstva/Maria Montessori 

• Teorija u praksi: priručnik za profesionalni razvoj odgajatelja/autorice Dawn Tankersley 

• Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi: priručnik za odgojitelje, roditelje 

i sve koji odgajaju djecu predškolske dobi/Branka Starc 

• Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima najmlađe djece/Ninoslava 
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Pećnik i Branka Starc 

• Tragovima dječjih stopa: kako bolje razumjeti dijete?: kako mu pomoći da razumije sebe i 

druge?: kako ga poticati na samostalno i suradničko učenje?/Edita Slunjski 

• Optimistično dijete: provjereni program za prevenciju i trajnu zaštitu djece od 

depresije/Martin Seligman 

• Odgajam li dobro svoje dijete?: savjeti za roditelje/Gordana Buljan Flander, Ana Karlović 

• Zlostavljanje i zanemarivanje djece/Gordana Buljan-Flander, Dubravka Kocijan-Hercigonja 

• Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta/Lawrence E. Shapiro 

• Djeca-odgoj i obrazovanje-održivi razvoj: u potrazi za novim perspektivama razvoja odgoja i 

obrazovanja djece za održivi razvoj/Vinka Uzelac, Jurka Lepičnik-Vodopivec, Dunja Anđić 

• Darovito je, što ću s njim?: priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske 

dobi/Jasna Cvetković Lay, Ana Sekulić Majurec 

• Ja hoću i mogu više: priručnik za odgoj darovite djece od 3 do 8 godina/Jasna Cvetković – 

Lay 

• Priručnik za odgojitelje,Vlatka Krajačić 

• Igra na danski način-Kako igrom odgojiti uravnoteženu otpornu i zdravu djecu,Iben 

Dissing Sandahl 

• Priručnik za odgojitelje i stručne suradnike u predš.ustanovama, Josipa Bašić, Boris 

Hudina, Antonija Žižak 

• Danski odgoj djece-Što najsretniji ljudi na svijetu znaju o oodgoju samopouzdane i 

sposobne djece, Jessica Joelle Alexander, Iben Dissing Sandahl 

 

 

 

Intenzivno smo radili na stručnom jačanju za samostalnu i kompetentnu prezentaciju vlastitih 

postignuća u odgojno-obrazovnom radu: 

- preuzimali odgovornost za poboljšanje kvalitete rada cijelog vrtića; 

- razvijali introspekciju i konstruktivnu kritiku vlastitog rada, ali i rada cijelog tima u svrhu 

poboljšanja odgojno-obrazovnog rada. 

 

Odgajateljice su imale obvezu individualnog stručnog usavršavanja, prateći popularnu pedagošku 

periodiku i časopise, obrađujući stručnu literaturu iz područja predškolskog odgoja i razvojne 

psihologije. Tijekom godine nastojali smo odgajateljice upućivati na organizirane stručne aktive na 

nivou Grada, Županije i one koje organizira Agencija za odgoj i obrazovanje (prema katalogu stručnih 

skupova). Jednom mjesečno odgajateljice su se sastajale, gdje se razmatrala tekuća problematika, 
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dogovarale aktivnosti na nivou vrtića i provodila stručna usavršavanja. U programu stručnog 

usavršavanja na nivou vrtića  održavale su se komunikacijske radionice za odgajatelje i zajednički 

obrađivala stručna tematika vezana za odgoj predškolske djece. 

 

5. 1. Kolektivno usavršavanje izvan vrtića 

 

Provodi se putem stručnih skupova, seminara i radionica na kojima smo ove godine prisustvovali 

prema mogućnostima. Prisustvovali smo međužupanijskim stručnim skupovima sa sljedećim 

temama: 

 

• Stručno-metodička priprema odgojitelja pripravnika za polaganje stručnog ispita (voditelji: 

viša savjetnica za predškolski odgoj Luja Zamečnik  i dr.sc. Vesnica Mlinarević) 

• Stvaranje preduvjeta za uspješno ostvarivanje programa ranog učenja stranog jezika (voditelj:  

viša savjetnica za predškolski odgoj Luja Zamečnik) 

• Planiranje i dokumentiranje odgojno-obrazovnog procesa u dječjem vrtiću – metode, postupci 

i tehnike dokumentiranja i vrednovanja u vjerskom odgoju (voditelji:  viša savjetnica za predškolski 

odgoj Luja Zamečnik i Jasna Puljić, prof.) 

• Stručni skup "Uvođenje u rad i stručno osposobljavanje odgojitelja pripravnika" 

• Stručni skup za odgojitelje u vjeri Kateheze Dobrog Pastira 

 

5. 2. Kolektivno usavršavanje unutar vrtića 

 

Odvijalo se na sjednicama Odgojiteljskih vijeća, a obrađene teme (od kojih ćemo neke 

prezentirati u sljedećoj pedagoškoj godini zbog Covida 19)  na Odgojiteljskim vijećima su: 

 

• Usamljenost 

• Implementacija dječjih prava u neposredni rad 

• Igra u jasličkoj dobi 

• Komunikacija i timski rad 

• Vrijeme privikavanja 

• Kultura vrtića 

• Poticanje istraživanja kod djece jasličke dobi kroz prostorne, materijalne i sadržajno 

organizacijske uvjete rada 

• Samorefleksija i refleksija 
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Trenutci na koje smo posebno ponosni: 

 

SVJETSKI DAN UČITELJA 

Povodom svjetskog dana učitelja 4. listopada 2019. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 

najbolji odgojitelji, učitelji i profesori promovirani su u zvanja mentora i savjetnika. 

Ponosni smo što je toga dana promovirana u zvanje odgojitelja savjetnika i naša odgojiteljica 

Blaženka Crvenković. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIJA KNJIGE 

U četvrtak 27. veljače 2020. godine u dvorani Gradske knjižnice i čitaonice Ilok održana je promocija 

knjige "Čudnovate zgode", autorice i ilustratorice Dubravke Širka. U knjizi se nalaze brojne pjesme 

i priče o životinjama, njihovim zgodama i nezgodama. 

Nakladnik knjige je Gradska knjižnica i čitaonica Ilok uz sunakladnika Dječji vrtić "Crvenkapica". 

Izdavanje knjige financirali su Županija Vukovarsko-srijemska i Grad Ilok.  
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6. SURADNJA S RODITELJIMA 

 

Dječji vrtić Crvenkapica posebno njeguje suradnju s roditeljima i taj rad sve više usmjerava ka 

razvijanju partnerstva s roditeljima. Bitne zadaće koje smo se trudili ostvariti: 

- pružiti potporu, pobuditi povjerenje roditelja u Ustanovu 

- obogatiti kvalitetu komunikacije na relaciji Vrtić-obitelj 

- pojačati informiranje i učiniti ga sadržajnijim, privlačnijim, poticajnijim i podržavajućim 

- poticati roditelje na sudjelovanje u aktivnostima u Vrtiću 

 

6. 1. OSTVARENI OBLICI SURADNJE S RODITELJIMA:   

 

- tjedni plan rada; 

- svakodnevni, informativni razgovori odgajatelja s roditeljima u vrijeme dolaska i odlaska djece iz 

vrtića; 

- tematski roditeljski sastanci (cijepljenje djece, razvojne karakteristike djeteta, govor petogodišnjaka, 

priprema djece za školu, dijete i igra, karakteristike dobno mješovite skupine); 

- komunikacijski roditeljski sastanci, radionice (obitelj i odgoj, odvikavanje od pelena, emocionalna 

inteligencija, čitanje djetetu rane dobi, zna li dijete što ja hoću, utjecaj medija na odgoj djece, 

poštivanje pravila, poticanje kreativnosti kod djece, na putu prema toleranciji i suradnji, zrelost djece 

za polazak u školu, roditelj i njegova slika o djetetu, televizija – smetnja ili pomoć u odgoju;   

- zajedničke radionice djece, roditelja i odgajatelja (Božić, Uskrs, Dan obitelji, Majčin dan, Dan očeva 

– od kojih su neke zbog novonastale epidemiološke situacije održane online);   

- uključivanje roditelja u neposredan odgojno-obrazovni rad (izrada didaktičkog materijala s 

roditeljima, matematička priča);   

- suradnja pri prikupljanju neoblikovanog materijala i drugih materijala i sredstava za aktivnosti; 

- druženja: završna svečanost – sportske igre djece, roditelja i odgajatelja, božićna priredba, posjet 

obitelji 

- individualni razgovori s roditeljima (s ravnateljicom, pedagoginjom): psihološke osobine djece 

predškolske dobi, savjetodavni susreti (kako pripremiti dijete za vrtić/školu u obitelji) 
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SAUNDSORY TERAPIJA 

 

8. siječnja 2020. godine u suradnji s udrugom Vukovarski leptirići provedena je edukacija za roditelje 

i odgojitelje na temu Saundsory terapija, program glazbe i pokreta za mozak i tijelo na kojoj su 

sudjelovale sve odgojiteljice i nekoliko roditelja. 

 

Cilj projekta Soundsory terapije je pomoći djeci s teškoćama u razvoju u njihovoj senzornoj 

integraciji, a samim time i jačanjem njihovih kognitivnih funkcija. 
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7. SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA 

 

7. 1. Suradnja tijekom godine s ciljem obogaćivanja djetetovog života i iskustva te oblik suradnje: 

 

• Grad Ilok - Radionica za djecu u sklopu Iločkog polumaratona; nastup na Svečanoj sjednici u 

povodu Dana Grada Iloka; maškarana povorka kroz grad  

• Muzej Grada Iloka: Interaktivna izloža ''Ostavština Grigora Viteza'' 

• Gradska knjižnica i čitaonica: Jesenska kreativna radionica; kreativna radionica Valentinovo; 

učlanjenje u knjižnicu; povremeni posjeti tijekom šetnji 

• Dom zdravlja: posjet medicinske sestre 

• Udruga ''Tesla'': sudjelovanje na sajmu (štand ''Mali jesenski sajam'') 

• PP Ilok: pokazna vježba u povodu Dana hrvatske policije 

• Moto klub Ilok: posjet Moto Mrazova  

• O.Š. - HAK- ova škola Djeca u prometu 

• Župni ured: blagoslov kruha i peciva 

• Gradsko društvo Crvenog križa: Program privikavanja na vodu (plivanje) 

• ''Kom-Ilok'' d.o.o.: Akcija ''Posadi drvo, ne budi panj'' 

• Radio Ilok - obavijest o radu Vrtića u vrijeme pandemije COVID-19, projekt “Vrtić na 

daljinu” 

• Udruga kineziologa Grada vukovara: Projekt ''Svi za jednog, sport za sve'' (plivanje) 

• Udruga ''Cuccium'': Ilok: nastup na božićnom sajmu ''Božić u Iloku'' 

• Općina Tovarnik 

• O.Š. A.G. Matoš, Tovarnik 

• O.Š. Ilača-Banovci, Ilača 

• PP Tovarnik 

• Župni ured Tovarnik 

 

7. 2. Suradnja s ciljem profesionalnog usavršavanja 

 

• Gradska knjižnica i čitaonica Ilok -  posudba stručne literature 

• Fakultet za odgojno-obrazovne znanosti Osijek 

• Agencija za odgoj i obrazovanje 

• Dječji vrtić "Sunčev sjaj- Nazaret" 

• UNICEF, seminar za koordinatore programa ''Škole za Afriku'' 
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• Hrvatsko društvo folklornih koreografa i voditelja - stručni skupovi i skupštine  

• Hrvatski pedagoško-književni zbor – pedagoška tribina, Jesenska škola, promocija časopisa, 

skupština 

• Hrvatski sabor kulture – online folklorni seminar 

• ''Akademija zemlje i ruku'' – kreativna radionica 

 

7. 3. Suradnja s ciljem tehničke realizacije planiranih sadržaja 

 

• Fotografiranje djece – pojedinačno i skupine  

• Gradska knjižnica i čitaonica Ilok – posudba  dječje literature (slikovnice i dr.) 

• Šumarija, Ilok – nabavka drvenih oblica za kreativnu radionicu 

• Postavljanje štanda za Adventski sajam 

• Dječje kazalište u Osijeku – predstava, vrijeme dolaska i trajanje 

• Mc Donald's – posjet, vrijeme dolaska, broj i vrsta menija 

• Osječki tramvaj – vrijeme, relacija vožnje božićnim tramvajem 

• ''Iločki podrumi'' – turistički vlakić   

• Radio Ilok – najava ''Malog jesenskog sajma'' i poziv na posjet štandu (obavijest o održavanju 

Adventskog sajma i posjet štandu) 

• Trgovina ''Boso''- prostor za postavljanje štanda 

• S.Š. Ilok – sudjelovanje na Sajmu ''Inventum'' 

• T.O. ''Deni'' – postavljanje u izlog panoa s fotografijama skupine ''Olovčice'' 

• Udruga ''Cuccium'', Ilok: dogovor za nastup djece – datum, vrijeme dolaska, pozornica, 

ozvučenje (produkcija) 
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DONACIJA HEP-A 

 

Na natječaju za Dodjelu donacija Hrvatske elektroprivrede d.d., Dječji vrtić "Crvenkapica" Ilok, 

dobio je 15.000,00 kuna za opremanje dječjeg vrtića. Ovim sredstvima nabavljeno je 8 ormarića, 2 

velika ormara, 1 dječji stol i 20 dječjih stolica, te djeca u vrtiću napokon imaju adekvatan prostor za 

rad i igru. 

Projekt je pripremio Ured za međunarodnu suradnju TINTL. 
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Studentska praksa u DV Crvenkapica 

Pedagoška godina 2019/2020. 

 

Centralni objekt, Trg sv. Ivana Kapistrana 2, Ilok 

 

Dijana Čuljak     

Studentica 2. godine Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u 

Mostaru, u razdoblju od 26.02.-2.03.2020. 

 

Mentor: Blaženka Crvenković 

 

Područni objekt Bapska 

 

Žanet Zaborsky 

Studentica 3. godine izvanrednog sveučilišnog Preddiplomskog studija Ranoga i predškolskog odgoja 

i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku 

u razdoblju od 24.02.-6.03.2020. 

 

Mentor: Željka Božinović 

 

Područni objekt Tovarnik 

 

Antonija Šimunić 

Studentica 1. godine sveučilišnog Diplomskog studija Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja 

na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, u razdoblju od 23.03.-

06.04.2020. 

 

Mentor: Mirjana Zečević 

 

Anamaria Popović 

Studentica 2. godine redovitog sveučilišnog Preddiplomskog studija Ranoga i predškolskog odgoja i 

obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku u 

razdoblju od 16.03.-27.03.2020.  
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IZVJEŠĆE STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA O RADU 

 

Posao stručnog suradnika pedagoga obavljan je prema godišnjem planu i programu koji proizlazi iz 

Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991.) te Nacionalnog okvirnog 

kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015.), a realizirao se u neposrednoj interakciji 

s djecom, roditeljima i odgajateljima, u poslovima na razini stručnog tima i u ostalim poslovima na 

razini Ustanove. 

 

RAD S DJECOM 

 

Bitan zadatak stručnog suradnika pedagoga jest praćenje psihofizičkog razvoja djeteta kao i poticanje 

njegova cjelovitog razvoja usmjeravajući se na dijete i uvažavajući njegove individualne potrebe, a u 

svrhu doprinosa kvaliteti njegova odrastanja.  

Budući da je u vrtiću Crvenkapica krenuo s radom u siječnju 2020., nastavio je po planu i programu 

rada koji je započeo u vrtiću u kojem je do tada radio. 

Sukladno navedenom, tijekom pedagoške godine pedagog je u suradnji s članovima stručnog tima 

(ravnatelj) provodio inicijalne razgovore s roditeljima novoupisane djece i procjenjivao individualne 

razvojne potrebe djeteta. Boravio je u odgojno-obrazovnim skupinama i ostvarivao kontakt s djecom 

kako bi stekao uvid u njihove potrebe, način razmišljanja, osjećaje i ponašanje u grupi (grupna 

dinamika).  

Nadalje, sa svom djecom u godini pred polazak u školu (djeca u redovitim vrtićkim programima i 

djeca iz programa predškole) učinio je procjenu usvojenosti predškolskih vještina te je izradio 

mišljenja o djeci školskim obveznicima s preporukama za daljnji rad. Na zahtjev roditelja ili 

odgajatelja, pedagog je obavljao razgovor s djecom i uvrstio ih u praćenje te vodio evidenciju i dosjee 

o djeci koja iskazuju posebne potrebe.  

 

SURADNJA S RODITELJIMA 

 

Jedan od ciljeva suradnje s roditeljima jest usklađivanje obiteljskog i vrtićkog djelovanja na djetetov 

razvoj i napredovanje te pružanje podrške roditeljima u razvoju roditeljskih kompetencija, 
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savjetovanje o odgojnim postupcima i postojećim problemima. Tijekom pedagoške godine pedagog 

je provodio individualni savjetodavni rad s roditeljima djece ovisno o problemima i interesima 

roditelja te procjeni odgajatelja. U individualnom savjetodavnom radu pomagalo se roditeljima u 

rješavanju specifičnih teškoća vezanih za razvoj predškolskog djeteta, prevladavanju kriza te razvoju 

pozitivnih roditeljskih vještina (savjetovanje o odgojnim postupcima), a u određenim slučajevima 

roditelji su upućeni na suradnju sa stručnjacima izvan ustanove te im je dana uputa za rad s djetetom 

u obitelji. Pedagog je sudjelovao i na sastancima/razgovorima odgajatelja i roditelja djece s 

teškoćama. Stručni suradnik pedagog svakodnevno je bio na raspolaganju roditeljima u jutarnjem 

terminu te u poslijepodnevnom terminu kad je za to bila potreba. Roditeljima djece školskih 

obveznika iz programa predškole i roditeljima djece polaznika vrtićkog programa pedagog je dao 

pismenu povratnu informaciju kao i preporuke za daljnji rad s djetetom. Pedagog je prisustvovao 

roditeljskim sastancima u većini odgojnih skupina. Tijekom godine pedagog je održao sljedeće 

tematske roditeljske sastanke: 

• "Spremnost za školu, što je to?" (tematski roditeljski sastanak namijenjen roditeljima djece u 

godini pred polazak u školu) 

Pedagog je proveo inicijalne razgovore s roditeljima koji prvi puta upisuju dijete u predškolsku 

ustanovu, a u tu svrhu pripremljen je i tiskani materijal o vrtiću i procesu prilagodbe koji je podijeljen 

roditeljima tijekom inicijalnih razgovora. Tijekom pedagoške godine, pedagog je pripremao 

edukativne materijale za roditelje (stručne članke i letke) s odgojnom tematikom (npr. Kako slušati i 

čuti, Odvikavanje od pelena, Dijete i TV…). 

 

SURADNJA S ODGAJATELJIMA 

 

Tijekom protekle pedagoške godine, pedagog je surađivao s odgajateljima pri utvrđivanju i 

zadovoljavanju specifičnih odgojno-obrazovnih potreba djeteta te je bio dostupan odgajateljima za 

konzultacije o djeci, ali i drugoj problematici. Pedagog je vršio uvid u odgojno-obrazovni rad 

odgajatelja i pratio je uvažavanje prava djeteta te je informirao odgajatelje o specifičnim potrebama 

i razvojnim mogućnostima djece. Ostvarivao je uvid u neposredni rad odgajatelja u odgojno-

obrazovnoj skupini razgovarajući pritom s odgajateljima o trenutnim interesima djece, planiranju 

daljnjeg rada na temelju dječjih interesa, mijenjanju i bogaćenju okruženja u kojem djeca borave. 

Također, pratio je ostvarivanje Programa predškole te sudjelovao u istome. Uz članove stručnog 

Povjerenstva za stažiranje pripravnika, pedagog je pratio rad odgajatelja pripravnika tijekom 
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stažiranja, savjetovao ih prilikom pripreme aktivnosti te je sudjelovao u osvrtima na provedene 

ogledne aktivnosti. Također je sudjelovao u organizaciji studentske prakse. Stručni suradnik pedagog 

bio je zadužen za praćenje Kataloga stručnih skupova pri AZOO te za pravovremeno prijavljivanje 

odgajatelja putem web aplikacije ettaedu, kao i za osmišljavanje stručnog usavršavanja za odgajatelje 

unutar ustanove. 

Nadalje, pedagog je pomagao odgajateljima u pripremi materijala za rad te je tijekom pedagoške 

godine surađivao s odgajateljima u prenošenju obavijesti i informacija. Bio je dostupan odgajateljima 

za individualne razgovore s roditeljima po potrebi. Konzultirao se s odgojiteljima o pojedinoj djeci, 

odgojno-obrazovnom radu i drugoj problematici koja se tiče rada u ustanovi (ispitivanje stavova, 

uvjerenja, prijedloga odgojitelja u vezi djece i struke općenito). Pomagao je odgojiteljima u pripremi 

i/ili vođenju roditeljskih sastanaka. Također, informirao je odgojitelje o bitnim osobinama 

novoupisane djece. Kroz timski rad s odgajateljima sudjelovao je u organizaciji aktivnosti, 

manifestacija, projekata tijekom godine (Dana očeva, završnih svečanosti, organizaciji izleta, posjeta 

itd.).  
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ZAKLJUČAK 

  

 

Gledajući unatrag pedagošku godinu 2019./2020. u DV Crvenkapica, unatoč epidemiji koja nas je 

pokušala omesti, sa zadovoljstvom se sjećamo mnogih trenutaka koje smo ostvarili u zajedničkom 

radu i vremenu provedenom s djecom. Nastojali smo omogućiti djeci poticajima bogato okružje u 

kojem ona mogu razvijati svoje vlastite potencijale u najvećoj mogućoj mjeri u okviru vlastitih 

mogućnosti i uvjeta kojima smo određeni. Razumljivo je da je u radu prisutna doza realnosti koja 

kaže da se uvijek može pružiti još više te da je planove moguće realizirati na još kvalitetniji način. S 

tom mišlju završavamo staru i očekujemo novu pedagošku godinu. Ona pred nas stavlja niz novih 

izazova kroz koje ćemo nastojati učiti kako biti još kvalitetniji i koja će nam pružiti mogućnost da 

zajednicu učinimo bogatijom, barem u onom djeliću Svemira kojeg dotičemo zajedno s našom 

djecom. 

 

 


