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 1. USTROJSTVO RADA 

 

 Dječji vrtić "Crvenkapica" Ilok javna je ustanova koja u okviru svoje djelatnosti ranog i predškolskog 

odgoja i obrazovanja, Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i Državnog pedagoškog 

standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, ostvaruje programe kojima, u skladu sa humanističko - 

razvojnom koncepcijom, potiče razvoj i integrirano učenje djece predškolske dobi, razvoj dječjih 

kompetencija, poštivanje različitosti; osigurava njegu i skrb za djecu predškolskog uzrasta. 

Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece i drugim potrebama 

obitelji. Dječji vrtić Crvenkapica u pedagoškoj 2020./2021. godini svoju djelatnost ostvarivao je u 

trima objektima sa ukupno 7 odgojno-obrazovnih skupina. Djelatnost dječjeg vrtića provodila se u 

matičnom objektu u Iloku te područnim objektima u Bapskoj  i Tovarniku . Općina Tovarnik je u 

protekloj kalendarskoj godini , uvidjevši potrebe svojih stanovnika i nedostatku smještajnih 

kapaciteta u vrtiću pokrenula osnivanje vlastitog vrtića te je tako početkom siječnja 2021. potpisan 

sporazum o raskidu ugovora s našim vrtićem i istovremeno počinje s radom vrtić Općine Tovarnik. 

 Upisana djeca bila su 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) – 83 djece 

 - 7-satni programi (3 obroka) - 3 djece- 5-satni programi (2 obroka) – 8 djece; 

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

 - 15 djece u 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 bilo je od 7.30 do 12.30 

sati. Odgojiteljice su se kroz cijelu godinu izmjenjivale u jutarnjem i popodnevnom radnom vremenu, 

a uobičajena jutarnja dežurstva manjeg broja odgojitelja su zbog epidemioloških razloga organizirana 

na dežurstva svih skupina, a tek završetkom proljeća, a poboljšanjem epidemiološke situacije, 

organizirana su dežurstva u trima skupinama i tako bolje prilagođena potrebama roditelja (5-satni i 

7-satni programi).  

 Odgojno obrazovni rad odvijao se s dvama odgojiteljima u svim skupinama, osim u Bapskojgdje je 

bila jedna odgojiteljica, a u skupinama Kockice i Olovčice (od veljače 2021.) uposleni su treći 

odgojitelj i pomoćnik za djecu s teškoćama. Radno vrijeme ostalih djelatnika vrtića je također u 

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

tijekom cijele pedagoške godine prilagodili smo rad naputcima HZJZ RH za dječje vrtiće u vremenu 

epidemije virusa covid-19 te možemo reći da je ova pedagoška godina bila iznimno teška, jer nismo 



bili u mogućnosti provoditi aktivnosti onako kako smo navikli, nije bilo posjeta, izlazaka, svečanosti, 

ali su svi odgojno-obrazovni djelatnici svojom kreativnošću i fleksibilnošću organizirali aktivnosti 

zanimljive i poticajne djeci u zatvorenom obliku rada. 

 Roditeljima su tijekom pedagoške godine bili ponuđeni prilagođeni oblici suradnje: on-line roditeljski 

sastanci, komunikacija putem Viber grupa, individualno telefonski i putem sms poruka te važne 

informacije u kutiću za roditelje. Male sobe dnevnog boravka i veliki broj djece, predstavljao je 

problem u provođenju preporuka HZJZ za rad vrtića i škola. Naime, distanciranje djece nije se moglo 

osigurati što zbog premalog prostora što zbog prirode ponašanja djece kojima je dodir, bliskost, 

zagrljaj jako važan element odrastanja. 

 Tijekom mjeseca srpnja i kolovoza primjenjivala se ljetna organizacija rada te je bio velik broj djece 

koja su tijekom ljeta pohađala dječji vrtić i to je zadnjih nekoliko godina sve veći broj. Odgojiteljice 

su radile s iznimno velikim brojem djece jer se nastojalo omogućiti svim odgojiteljima korištenje 

godišnjeg odmora. Prema vođenim evidencijama vidljivo je da puno djece nije koristilo godišnji 

odmor te naša razmišljanja idu u smjeru težnje da se iduće pedagoške godine organizira kolektivni 

godišnji odmor, kako bi i djelatnici i djeca odmorili od svakodnevice, a sve u dogovoru i planiranju 

zajedno s roditeljima i usklađeno s njihovim godišnjim odmorima. 

 

 PROGRAM PREDŠKOLE 

 

 Program predškole organiziran je i proveden za djecu u godini prije polaska u školu: 

  - Ilok 17 i 9 (uključenih u redoviti program) djece 

 - Bapska 7 

 Program predškole trajao je od 1. listopada 2020. do 31. svibnja 2021. u Iloku za djecu uključenu u 

redovan program, a za djecu koja su pohađala samo program predškole od 2. studenog 2020. do 31. 

svibnja 2021. 

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

Knezović integriran u odgojnoj skupini Kockice.  

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

 - 12 odgojiteljica (neodređeno radno vrijeme) 

 - 2 odgojiteljice (određeno radno vrijeme) - 1 učiteljica razredne nastave (rad s djetetom s teškoćama 

u razvoju i program predškole) 

 - 1 ravnateljica 

 - 1 pedagog 

 - 7 pomoćno-tehnički poslovi 

 Računovodstvo vrtića odvija se u sklopu računovodstva Grada Iloka te je veliki dio posla pripreme 



računovodstvene dokumentacije i svi tajnički poslovi prebačen na ravnateljicu koja nije kvalificirana 

za taj rad, posebno kad je riječ o administrativno- tajničkim poslovima.  

 Ravnateljica Jasna Markovinović s rodiljnog dopusta vraća se na rad u siječnju 2021. a do njenog 

povratka mijenja ju odgojiteljica Željka Božinović. 

 Upravno vijeće Vrtića djelovalo je u sastavu:  

 Anica Ljubić – predstavnica Osnivača, predsjednica 

 Zrinka Čobanković, predstavnica roditelja, potpredsjednica,  

 Sanja Barbarić, zamjena 

 Anita Kraljević, predstavnica Osnivača 

 Marina Marko, predstavnica Osnivača 

 Maja Tomić , 

 Zbog korištenja porodiljnog dopusta gđe. Anice Ljubić, odlukom Grada, do njenog povratka 

imenovana je gđa. Ana Palinkaš. Članovi Upravnog vijeća sudjelovali su na 10 sjednica u ovoj 

pedagoškoj godini.  

 

 2. 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 predškolce, potrošni i likovni materijal 

 - nova stručna literatura za odgojiteljice 

 - malo novih igračaka 

 - ormari za osobne stvari odgojitelja s ključem. 

 

 Suradnja s roditeljima bila je dobra s obzirom na epidemiološke uvjete, roditelji su donosili materijale 

za aktivnosti, 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 pedagoške godine sudjelovali smo u izradi projekta za rekonstrukciju prostora jaslica, a čiju 

realizaciju očekujemo u novoj pedagoškoj godini.  

 

 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. 

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

Olovčice je zbog oboljenja djeteta iz skupine morala u samoizolaciju. Roditelji su pravovremeno 

obavješteni o novonastaloj situaciji.  

 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 

 - 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. 

 

 4. 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. 

(I 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 

• centar pošte 

• centar majstora 

• centar trgovine, centar liječnika 

• centar maskiranja 

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

sluh; svijetlost; kukci 

• centar odmora; centar osame 

• centar taktilne osjetljivosti 

• centar recikliranja 

• vjerski centar 

• Navijački centar: posteri nogometaša, dresovi, sportski časopisi 

 

 

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; 

- 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. 

 

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. 

 



 

Posjete i svečanosti organizirane u prostorima vrtića – Ilok i Bapska: 

 

Rujan je mjesec radosti polaska u vrtić i ponovnog susreta i druženja s prijateljima. 

Početkom nove pedagoške godine ulazimo u novouređenu 

sobu s velikim natpisom dobrodošlice i imenima djece na 

ulaznim vratima. Ubrzo za našim dolaskom ulazi i jesen 

sa svjim raznovrsnim, sočnim plodovima. Radujemo se 

grožđu, beremo ga, kušamo ga, učimo o grožđu, plodov, 

ima i jeseni kroz priče, pjesme i recitacije „Jesen u vino-

gradu“, „Čvorak“, „Tko gdje spava“ te pjesme „Jesen je“, 

„Nestalo je ljeta“, „Jesen“ i „Medo Miško“, brojalice 

„Vrana“, „Roda“... 

Izrađujemo voćnu salatu; donosimo voće od kuće i gu-

limo, sjeckamo, miješamo... A što bi jesen bila bez žutog 

lišća, ježa i gljivice? - slikanje, rezanje, bojanje, ljeplje-

nje... Dok još jesenje sunce grije, u pijesku pravimo 

kućicu za ježića, kućicu za ptice. Velika kutija začas pos-

taje JEŽEVA KUĆICA obljepljena lišćem, likom, listovima.  

 

Čudna zbivanja, čudne zgode 

Modne revije se vode... 

Medonja Medić u tili čas 

Vodi reviju na sav glas. 

Razne maske i kostimi 

Moćni, strašni i neki fini... 

Prolaze pistom cijeli dan 

Svi su veseli, nitko nije sam. 

Radost i veselje, 

Karnevalske želje... 

Danas je šareni dan 

Vedar i kostimiran. 

 

 

 



 

Tjedan zdravlja u srednjoj odgojnoj skupini „Kockice“ (22.2. – 26.2.2021.) 

 

Svakodnevna briga o sebi i svome zdravlju potaknula nas je na promišljanje što možemo napraviti za 

sebe i svoje bližnje da bi bili i ostali zdravi, te potaknuti novonastalom situacijom vezanom za covid-

19, odlučili smo pobliže upoznati važnost liječnika i njihovog zanimanja oformljavanjem našeg cen-

tra liječnika kojeg su djeca svakodnevno obogaćivala donošenjem u suradnji s roditeljima potrošnog 

materijala praznih kutijica od lijekova, bočica od sirupa, gaza, injekcija, maski… te su ostvarili u 

poticajnom okruženju simboličku igru, igru uloga liječnika, medicinskih sestara i pacijenata i na taj 

način širili su spoznaju o važnosti i brizi o pravovremenom čuvanju zdravlja. Aktivnosti smo proširili 

razgovorom o jačanju našeg imuniteta, te smo izradili piramidu zdrave hrane, te smo se upustili i u 

radno-praktičnu aktivnost pravljenja zdravih napitaka od limuna i naranči, na taj je način svako dijete 

imalo priliku istražiti svojstva ovih namirnica svim osjetilima, mirisanjem, kušanjem, te cijeđenjem 

i nakraju konzumiranjem gotovog napitka, dječji osmjesi govore sve!      

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrijeme iščekivanja Uskrsa u PO Bapska prolazi u veselom i kreativnom ozračju. 

Brojnim aktivnostima pripremamo se za najveći kršćanski blagdan, a otkrivajući proljetno buđenje 

otkrivamo i tajne života i rađanja. 

Tijekom aktivnosti kod djece se potiče suradnja, zajedništvo, pomaganje, suosjećanje, ljubav, sigur-

nost i povjerenje, što je posebno važno u ovo korizmeno vrijeme. 

Djecu tako pripremamo na aktivno sudjelovanje u važnim događanjima i blagdanima, što je itekako 

važno u očuvanju i njegovanju običaja i tradicije kraja u kojem živimo. 

Sve planirane i ponuđene aktivnosti privlače velik interes djece, a posebno se vesele kada radovima 

uredimo prostore našeg vrtića. 

Veliko uzbuđenje nas čeka tek idući tjedan kada krećemo u potragu za uskršnjim jajima. 

 

 



Svuda u svijetu, pa tako i u našem vrtiću, 22. travnja obilježavamo Dan planeta Zemlje. 

Tijekom cijele godine u vrtiću nastojimo razvijati svijest o važnosti brige za okoliš. Svjesni svojih 

eko dužnosti Dan planeta Zemlje obilježili smo sadnjom cvijeća koje nam je dnirala Srednja škola 

ILOK. 

Ovom aktivnošću iskazujemo koliko nam znači naš prekrasan planet jer upravo sadnja cvijeća i bi-

ljaka od neprocjenjive je važnosti za čovjeka i prirodu. Okoliš nam je sada obogaćen prekrasnim 

cvjetićima o kojima ćemo se brinuti tijekom cijele godine. 

Zahvaljujemo Srednjoj školi ILOK i ravnatelju Željku Prskalu što nam je omogućio da ukrasimo naš 

vrtić te njegujemo i potičemo na ljubav, brigu i odgovorno ponašanje prema prirodi pa tako i prema 

cvijeću. 

 

"Nije dovoljno samo živjeti!" - reče leptir, "Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cvi-

jeća!" - HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

 



DV Ilok intenzivno se uključio u aktivnosti povodom Svjetskog dana zdravlja. 

U provedenim aktivnostima naglasak je bio na području tjelesnog razvoja: razgibavali su svoje tijelo 

jutarnjom tjelovježbom – oponašanje životinja, razvijali kreativnost proizvodeći zvukove plesom uz 

glazbu – tijeloglazba, istraživali tko je ulovio balon s mrkvom – zeko hvata balon s mrkvom, kretali 

se preko prepreka od različitog, pedagoški neoblikovanog materijala , prolazili poligon, razgibavali 

mišiće lica i usta imitiranjem – „balon” (napuhati lice: a, e, i, o, u; namjestiti usta za izgovor glasova), 

„ograda” (stisnuti zube), „osmijeh” (usta se smiješe), „pušemo svjećice” (skupiti usne)... 

 

 



U našem vrtiću predškola je počela s radom 2. 11.2020. i trajala je do 31.5.2021. godine. U program 

predškole bilo je uključeno 17 djece. Uz poštovanje svih epidemioloških mjera i odgovorno ponašanje 

uspješno smo ostvarili sve postavljene ciljeve. Kroz igru i zanimljive, raznolike aktivnosti najprije 

smo se upoznali međusobno, a zatim smo upoznali prostor u kojem boravimo već nekoliko mjeseci. 

Naučili smo pravila lijepog ponašanja i kulturnog ophođenja. Igrali smo se, pjevali, plesali, crtali, 

slikali,... veselili se svakom novom susretu s prijateljima i dolasku u vrtić. 

Sada smo spremni za polazak u školu i jedva čekamo jesen. 

 



• Posjet policajaca – povodom obilježavanja Dana policije, suradnja s roditeljima A.K. i  A. B., 

kratko predstavljanje obilježja policajca, sigurnost u prometu. 

 

• Svečanost u čast dana majki, obitelji i domovine – održano na dvorištu vrtića uz poštivanje 

covid mjera, predstavljanje kratkog programa i druženje djece, roditelja i odgojitelja- Okup-

ljanje djece, roditelja, braće i sestara, baka i djedova, te gostiju uz glazbenu podlogu grupe 

Dalmatino „Croatia“, te priprema djece za svečanost uz polaganje cvijeća ispred kipa Gospe. 

 



 

Posjete ostvarene izvan prostora vrtića: 

  

 

Putujemo vlakićem do izletišta „Principovac“, punimo naše košarice i naše male ruke vrijedno beru 

grožđe. Bojamo, kaširamo i izrađujemo JESENJI VLAK te ukrašavamo garderobu, sobu, hodnik. 

Jesenji vlakić punimo plodovima; kaširamo grožđe, jabuke, kruške... 

Nakon posjete ILOČKIM PODRUMIMA (stari podrum) upoznajemo podrum gdje se čuva vino. 

Šetamo kroz park, skupljamo šišarke, žireve, suho lišće; tražimo i prepoznajemo jesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HAI! – Hrvatske autentične igračke je projekt nastao u suradnji Arhitektonskog fakulteta – Studij di-

zajna s udrugom Povuci za kulturu, s ciljem koncipiranja i dizajna didaktičkih igračaka koje potiču 

interaktivno iskustvo igre, a inspirirane su hrvatskom baštinom. 

Didaktički materijal namijenjen je djeci predškolske dobi koja kroz igru usvajaju razvojne vještine te 

ujedno upoznaju hrvatsku baštinu. 

Djeca iz skupine Olovčice sudjelovala su 15.06.2021. na radionici u organizaciji Muzeja grada Iloka. 

Upoznali su se sa igrom Čičulin, Pagus, Znatiželjna nit te kreirali svatko svoju haljinicu za Zvutku. 

Konvencija o pravima djeteta (2001), članak 29.:...kroz obrazovanje treba uputiti dijete na poticanje 

kulturnog identiteta, jezika i vrjednota države u kojoj živi. 

 

 

 



• Posjet Crkvi i  župniku vezano za temu „Bog je ljubav“, „Isus nas voli“, primanje blagoslova, 

upoznavanje samostana. 

 

• Posjet pekarnici „Totaj“- upoznavanje zanimanja pekar, povodom Dana kruha. 

 

• Posjet Gradskoj knjižnici i čitaonici Ilok povodom mjeseca Hrvatske knjige. 

 

• Posjet ugostiteljskom objektu „Prestige“ – upoznavanje zanimanja konobar, roditelj na rad-

nome mjestu, suradnja s roditeljem M.P. 

 

• Posjet Iločim podrumima – zanimanje konobar – majka na radnom mjestu, povodom Majči-

nog dan, suradnja s roditeljem M.G. 

 

• Posjet Crkvi- ususret Uskrsu- nošenje Križa dobrote, djeca su kroz Korizmu činila dobra djela 

koja su u obliku cvjetića lijepila na križ. 

 

• Odlazak u trgovinu Boso – vraćanje povratne ambalaže koju smo prikupljali povodom Dana 

planete Zemlje. 

 

• Posjet Turskoj skeli – sudjelovanje na radionici Akademije zemlje i ruku, izrada ćerpiča u 

suradnji sa stručnim timom- pedagoginja i ravnateljica. 

 

• Šetnja do Hotela Dunav, odlazak na sladoled. 

 

• Gradski park u Iloku (godišnja doba-promjene u prirodi, biljke i životinje, tjelesne aktivno-

sti…) 

 

• Stara jezgra grada Iloka (kulturno-povijesni spomenici) 

 

• Muzej grada Iloka (vanjski prostor) 

 

• Prometnice u okruženju vrtića (snalaženje u prometu, put od kuće do vrtića…) 



 

Svečanosti izvan prostora vrtića: 

 

Izrađujemo slike „Grožđe“, razglednice Iloka, kasice, vazice, podmetače s motivima grožđa, jeseni i 

berbe. Pripremamo se za štand i prodajnu izložbu povodom obilježavanja tradicionalne berbe grožđa 

u Iloku. Sudjelujemo u crtanju „Najveći grozd“. Sudjelujemo u dječjem programu. 

 

 

• Povodom manifestacije Iločka berba grožđa – „Crtanje najljepšeg grozda“ u staroj jezgri 

grada – crtanje kredama u boji po betonu. 



Predstave  tijekom pedagoške godine: 

 

Igrokaz tete Maje i Dubravke „Medo i zec“ obradovao je i nasmijao mališane iz naše i ostalih skupina. 

Družimo se, igramo, pjevamo, crtamo, bojamo, recitiramo i svaki dan grlimo svoje prijatelje. 

Bitno da je osmijeh uvijek na licu i vesela pjesma u sobi. A ima u vrtiću i puno posla; sijeci, lijepi, 

trgaj, gužvaj, bojaj, sastavi, rastavi... 

Nikad nam nije dosadno i nikad dovoljno igre. 

 

 

 

 



 

Projekti ostvareni tijekom pedagoške godine: 

NA RAZINI ODGOJNE SKUPINE:  

KOCKICE 

„Godišnja doba u našoj skupini“ 

„Jesen u mom kraju“ 

Cilj: približiti djeci šarenilo jeseni kroz neposredni doživljaj prirode, promatranjem, uočavanjem, 

šetnjom, prikupljanjem jesenskih plodova, prirodne promjene... 

Postignuća: usvajanje pojma godišnjeg doba, blagodati jeseni, kutić jeseni, izrada jesenskim 

plodovima. 

„Proljeće- priroda se budi - preobrazba“ 

Cilj: probuditi kod djece svijest i interes o novom životu, buđenju, životnom ciklusu prirode, 

uočavanje listanja, zelenila, grad u novom ruhu nakon duge zime... 

Postignuća: usvjanje godišnjeg doba, sličnosti i razlike s ostalim godišnjim dobima, promjene u 

prirodi, praktične aktivnosti – sadnja lukovica, cvijeća, praćenje, zaliijevanje, kutić proljeća „Dan 

planeta Zemlje“- Cilj: osvijestiti važnost očuvanja okoliša, razvrstavanje otpada, recikliranje, briga o 

našem planetu - Postignuća: u suradnji s roditeljima organizirali smo akciju prikupljanja povratne 

ambalaže koju smo odložili u reciklažni aparat, a izradom papirka i plastirka približili smo djeci svrhu 

razvrstavanja otpada. 

 

JEŽIĆI – Zdravlje, Farma 

Obrada određene teme u skupini: 

Rujan – Proces prilagodbe 

Listopad-Zašto čitati djeci 

Prosinac – Što darovati djetetu 

Siječanj – Boravak djece na zraku  

Travanj – Očuvanje Zemlje, Pet znakova da odgajate razmaženo dijete 

Svibanj – Razvojne karakteristike (3-4, 4-5god) 

Lipanj – Zdravstvena zaštita djece u vrtićima, I djeca trebaju godišnji odmor 

• Edukativni posteri i kratki edukativni (informativni) sadržaji u pisanom obliku – info kutić za 

roditelje 

 

LEPTIRIĆI 

1. ''Škole za Afriku'': upoznavati druge i drugačije, poticati empatiju i želju da pomognemo 

2. ''Sigurne škole i vrtići'': brinuti o svome zdravlju i zdravlju drugih 



3. ''Naša mala knjižnica'': poticati ljubav prema knjizi razvijati predčitalačke sposobnosti 

PO BAPSKA 

1. „Mala knjižnica“: poticati ljubav prema knjizi, bogatiti rječnik te razvijati predčitalačke 

sposobnosti  

2. „Nogomet“: potaknuti svjetskim nogometnim prvenstvom 

 

 

PROJEKTI OSTVAREN NA RAZINI OBJEKTA: 

 

Projekt "Škole za Afriku" 

 

I ove pedagoške godine, odgojne skupine "Olovčice" i "Bapska" 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". 

 

PRVI NACIONALNI „TJEDAN ZDRAVLJA U VRTIĆU“ 

 

Cilj: aktivno i svakodnevno promicnjevažnosti brige o zdravlju. 

Postignuća: kroz praktične aktivnosti usvajati zdrave navike na svim razvojnim područjima. 

 

Sudjelovanje na natjecanjima i natječajima tijekom pedagoške godine: 

 

• Zeleni koraci – europe direct „Pruži Zemlji ruku“, „Planet Zemlja u mojim rukama“ 

- Ostvaren uspjeh, inicijali djeteta: N.B., M.P. 

 

 

 

 



 

Program završnog druženja s roditeljima (za odgojiteljice skupina čija djeca kreću u školu u rujnu):   

 

PROGRAM ZAVRŠNE SVEČANOSTI: program PREDŠKOLE 

 

1. HRVATSKA HIMNA – LIJEPA NAŠA DOMOVINO 

2. POZDRAVNI GOVOR – ravnateljica Jasna Markovinović, odgojiteljica Slađana Grbeša 

3. JESEN – pjesmica (sva djeca uz pratnju na harmonici) 

4. KIŠA PADA – brojalica (sva djeca) 

5. MALI PLES – ples (sva djeca) 

6. ČETIRI NAJVAŽNIJE MALE RIJEČI – recitacija (A.K., K.D., P.Č.) 

7. PADAJ, PADAJ  SNJEŽIĆU – ples i pjesma (sva djeca) 

8. MASLAČAK – recitacija (P.K.O., P.T.) 

9. NA MEKANOJ TRAVICI – pjesmica (sva djeca uz pratnju na harmonici) 

10. DRAGE RUKE – brojalica (sva djeca) 

11. ISPRED NAŠE KUĆICE – pjesmica (sva djeca uz pratnju na harmonici) 

12. ČEMU SLUŽE RODITELJI – recitacija (P.K.O., K.D., A.K., M.H., A.M., E.P., A.T., L.E., P.Č.) 

13. HOKI-POKI – ples (sva djeca) 

14. NAUČENA SLOVA – recitacija (P.Č., K.D., E.P.) 

15. LUDI ZEMLJOTRES – ples (sva djeca) 

16. PLESNA HALJINA ŽUTOG MASLAČKA – igrokaz 



 

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 

 

Rad na ppt prezentaciji: Vrtić na daljinu 

- Igraonica u progonstvu 

- Folklorna igraonica               

- Vrtić izvan vrtića 

Rad na prezentaciji projekta:  ''Sigurne škole i vrtići'' 

- Vrtić izvan vrtića – izlaganje na Regionalnoj i Državnoj smotri 

- Naša mala knjižnica 

Rad na članku za publikaciju: Projekt ''Mali jesenski sajam'' – prihvaćen za objavljivanje u 18.br. 

''Vukovarsko-srijemskog učitelja'': Projekt ''Vrtić izvan vrtića'' 

(odgojiteljica savjetnica B.C.) 

 

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: 

• Cvetković-Lay, J., Sekulić-Majurec A., Darovito je, što ću s njim?, Alinea, Zagreb, 2008. 

• Čudina-Obradović, M. (2003). Igrom do čitanja: Igre i aktivnosti za razvijanje vještina čitanja. 

Zagreb: Školska knjiga.  

• Petrović-Sočo, B. (1997). Dijete, odgajatelj i slikovnica: akcijsko istraživanje. Zagreb: Alinea. 

• Starc, B., Čudina-Obradović, M., Pleša, A., Profaca, B., Letica, M., (2004). Osobine i 

psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Zagreb: Golden marketing Tehnička knjiga. 

• Slunjski, E. (2012).Tragovima dječjih stopa. Profil Zagreb.(poglavlje 5. Dokumentiranje 

procesa učenja djece tijekom projekta)  

• Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta RH (2014). Dostupno na http://public.mzos.hr 

• Miljak, A. Življenje djece u vrtiću : novi pristupi u shvaćanju, istraživanju i organiziranju 

odgojnoobrazovnog procesa u dječjim vrtićima. Zagreb: SM naklada, 2009. 

• Slunjski, E. I suradnici, (2015). Izvan okvira: kvalitativni iskoraci u shvaćanju i oblikovanju 

http://public.mzos.hr/


predškolskog kurikuluma. Zagreb: Element d.o.o. 

• Hoblaj A./Šimunović M. (ur.), Pustite malene k meni. Nacionalni skup o vjerskom odgoju 

djece predškolske dobi u izvan obiteljskim uvjetima, NKU HBK - Kratis, Zagreb 1999.   

• Hoblaj, A., Od zrna do kruha. Priručnik za odgojitelje i vjeroučitelje uz Dane kruha, Školska 

knjiga, Zagreb, 1995.  

• Hoblaj, A., Otkrivajmo i upoznajmo svijet zajedno, Glas Koncila, Zagreb 2000. 

• Slunjski, E. (2013), Kako djetetu pomoći da...bude uspješno i razvija samopouzdanje, Zagreb, 

Element d.o.o. 

• Slunjski, E. (2013), Kako djetetu pomoći da...upozna svoje emocije (i nauči njima upravljati), 

Zagreb, Element d.o.o. 

• Marković, N. I sur. (2021), Od prvog koraka do maratona! Pragmin obiteljski priručnik, 

Zagreb, Pragma 

• Zabrinjava me moje dijete: ponašanja djece od 2 – 6 godine, Zagreb, Školska knjiga 

• Šagud, M.(2002.),Odgajatelj u dječjoj igri, Zagreb, Školske novine 

• Od jaslica do škole, Vodič za lakši proces prilagodbe na jaslice,vrtić i školu - grupa autora, 

Zagreb 2018. 

• Renz-Poster, H., Huther,G. (2017.), Kako danas djeca rastu, Jastrebarsko, Naklada Slap 

• Đuranović, M., Klasnić, I. (2020.), Dijete, odgoj i obitelj, Zagreb, Učiteljski fakultet 

• Mendeš, B. (2020.), Prema suvremenom dječjem vrtiću, Zagreb, Hrvatska sveučilišna 

naknada 

• Mendeš, B.(2020.) Dijete u svijetu igre, Zagreb, Golden marketing 

• Jurčević Lozančić, Anka: Socijalne kompetencije u ranome djetinjstvu, Zagreb, Učiteljski 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. 

• Mackonochie, Alison: Dječji ispadi bijesa i ružno ponašanje, Barcelona, Mozaik knjga, 2006. 

• Petermann, F., Petermann, U.: Trening s agresivnom djecom, Jastrebarsko, Naklada Slap, 

2010. 

• Raundalen, Magne: Agresivnost, Zagreb, Udruženje „Djeca prva“, 1998. 

• Vučinić, Željka: Vježbam – rastem, Zagreb, Medicinska naklada, 2019. 

• Miljak, A.: Humanis+čki pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja, Zagreb, Persona,1996.  

Miljak, A.: Razvojni kurikulum ranog odgoja, Zagreb, Mali profesor d.o.o., 2015. 

• Slunjski, E.: Dječji vr+ć zajednica koja uči, Zagreb, Spektar Media, 2008. 

• Petrović-Sočo, Biserka: Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje –  holistički pristup, 

Zagreb, „Mali profesor“ d.o.o., 2007. 

• Slunjski, Edita: Stvaranje predškolskog kurikuluma u vrtiću –  organizaciji koja uči,Zagreb, 



„Mali profesor“ d.o.o., 2006. 

• Karabatić Z. (2006) Socijalna interakcija djece u mješovitim skupinama vrtića. Dijete, vrtić, 

obitelj: Časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima, 

13(43):2-11. 

• Juričić E. (2006) Bogatstvo različitosti u mješovitim skupinama. Dijete, vrtić, obitelj: Časopis 

za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima, 13 (43):16- 17. 

• Kako do vrtića za sve, Kako do vrtića za sve? | UNICEF Hrvatska  

• Kefelja, M (2019) Participacija djece u svakodnevnim aktivnostima u dječjem vrtiću, 

Diplomski rad, PDF (uniri.hr) 
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obitelj: Časopis za odgoj i naobrazbu predškolske djece namijenjen stručnjacima i roditeljima, 

21(79): 32- 34. 

• Roje Đapić M. i sur. (2020) Mala djeca pred malim ekranima: Hrvatska u odnosu na Europu 

i svijet. Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju, 161(12): 

45-61. 

• Robotić P. (2015) Zamke virtualnog svijeta: zaštita djece i mladih na internetu i prevencija 

ovisnosti. Journal of Applied Health Sciences=Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti, 

1(2): 81-96. 

• Žic Ralić A. i E. Šifner (2014) Obilježja vršnjačke interakcije i iskustvo vršnjačkog nasilja 

kod djece i mladih s ADHD-om. Ljetopis socijalnog rada, 21(3): 453-484. 



• Dječji vrtić Marjan: Dijete i glazba: dobrobiti glazbe u razvoju djeteta, DIJETE I GLAZBA: 

DOBROBITI GLAZBE U RAZVOJU DJETETA | Dječji vrtić Marjan (vrtic-marjan.hr) 

• Kolić T. (2019) Utjecaj glazbe na cjeloviti razvoj predškolskog djeteta, Završni rad, view 

(nsk.hr) 

• Sindik J. (2019) Kineziološki programi u dječjim vrtićima kao sredstvo očuvanja djetetova 

zdravlja i poticanja razvoja. Medica Jadertina, 39(1-2): 19-28. 

• Tomac Z. i sur. (2015) Tjelesna aktivnost djece tijekom redovnog boravka u predškolskoj 

ustanovi. Medica Jadertina, 45(3-4): 97-104. 

• Vuković I. (2016) Inkluzija osoba s poteškoćama u razvoju u zajednici, Završni rad, 1 (unist.hr) 

• Maleš D. i sur. (2017) Pravo djeteta na odgoj i obrazovanje: teorije, politike i prakse. Zbornik 

radova. Zagreb: Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta. 

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, 

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. 

 

 

• Predavanja na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru (online), 

odgojiteljica S.G. 

- Inovacije u predškolskom odgoju 

- Tematsko planiranje 

- Dječji vrtić – “Živi organizam” –zajednica koja uči 

- Predškolske dječje ustanove i briga za zdravlje djece 

- Specijalni dječji vrtić 

- Predškolska dob – razdoblje “upijajućeg uma” 



- Rani dječji govor 

- Kako razumjeti dijete? (načelo ugode, načelo korisnosti i načelo ispravnosti) 

-  Važnost slikovnice za razvoj dječjeg govora 

- Poteškoće u razvoju govora (omisija, supstitucija, distorzija, mucanje, brzopletost u 

govoru, tepanje, dislalia) 

- Predškolske dječje ustanove I organizacija rada u njima 

- Način komunikacije djeteta sa svojom okolinom od rođenja do polaska u školu 

-  Važnost igre za razvoj govora i cjeloviti dječji razvoj 

- Dijete i bajka 

Rad na članku za publikaciju: Projekt ''Mali jesenski sajam'' – prihvaćen za objavljivanje u 18.br. 

''Vukovarsko-srijemskog učitelja'' – odgojiteljice Ž.B. i B.C. 

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 (online) sa sljedećim 

temama: 

• edukacija „Zarolaj Klikere“: osnove kreativnosti, priroda kreativnog procesa,  

poticanje kreativnog mišljenja, didaktika i igra – odgojiteljice A.G. i L.M. te pedagoginja J.R. 

• Stručni skup u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem: Zaštita migranata, priprema za 

izvanredne situacije i predstavljanje projekta Sigurnije škole i vrtići, na ZOOM platformi – 

odgojiteljice A.G, pedagoginja J.R. 

• Međužupanijski stručni skup Stigmatizacija osoba nastala pojavom bolesti COVID -19 za 

odgojitelje u predškolski ustanovama Brodsko – posavske, Osječko – baranjske, Požeško-slavonske, 

Virovitičko – podravske i Vukovarsko – srijemske županije, na ZOOM platformi – odgojiteljice A.G., 

E.D., pedagoginja J.R. 

• Međužupanijski stručni skup Projekti iz područja Nacionalnoga programa i obrazovanja za 

ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske – regionalna smotra projekata za 

odgojitelje predškolskih ustanova na području Brodsko – posavske, Osječko – baranjske, Požeško – 

slavonske, Virovitičko – podravske i Vukovarsko – srijemske, održan putem MC Teams platforme, 

odgojiteljice A.G., E.D., pedagoginja J.R. 

• Seminar za kordinatore UNICEF-ovog Programa ''Škole za Afriku'', mrežno, ZOOM 

platforma – odgojiteljica B.C. 

• AZOO, Dvodnevni stručni skup ''Kvalitetna komunikacija...'', mrežno, Microsoft Team – 

odgojiteljica B.C., pedagoginja J.R. 

• HSK, Seminar i radionica ''Kostimografija i scenografija'', mrežno, ZOOM platforma – 



odgojiteljica B.C. 

• AZOO i HCK, Dvodnevni stručni skup ''Sigurnije škole i vrtići'', mrežno,                                                   

ZOOM  platforma – odgojiteljica B.C., pedagoginja J.R. 

• AZOO i HCK, Stručni skup ''Stigmatizacija osoba nastala pojavom bolesti COVID-19'', 

mrežno, ZOOM  platforma – odgojiteljica B.C. 

• HSK, Radionica ''Medijska vidljivost kulturnog amaterizma i kako je poboljšati'', mrežno – 

odgojiteljica B.C. 

• AZOO, Regionalna smotra projekata iz područja NPOOLJPDG Vlade RH, Osijek, mrežno, 

platforma Adobe Connect  – predstavljanje projekta VRTIĆ  IZVAN  VRTIĆA – odgojiteljica 

B.C. 

• UNICEF, seminar za provoditelje Programa ''Škole za Afriku'', Zagreb, mrežno, ZOOM 

platforma – odgojiteljica B.C. 

• AZOO, Dvodnevni stručni skup, Priče, bajke, legende, ... Rijeka, mrežno, ZOOM platforma 

– odgojiteljica B.C., pedagoginja J.R. 

• HPKZ, Ogranak VSŽ-e, Predstavljanje Časopisa ''Vukovarsko-srijemski učitelj'', Mrežno, 

ZOOM platforma – odgojiteljica B.C. 

• AZOO, Državna smotra projekata iz područja NPOOLJPDG Vlade RH, Zagreb, mrežno, – 

predstavljanje projekta VRTIĆ IZVAN VRTIĆA, odgojiteljica B.C. 

• HSK, seminar i radionica ''Tradicijska baština VSŽ'', mrežno, ZOOM platforma, odgojiteljica 

B.C. 

• AZOO, Državni stručni skup, Posvojeno dijete, Zagreb, mrežno, ZOOM  Platforma, 

odgojiteljica B.C. 

• AZOO, Dvodnevni stručni skup, Dani predškolskog odgoja, Čakovec, mrežno, ZOOM 

platforma, odgojiteljica B.C. 

 

Kreativna radionica Akademija zemlje i ruku, Ilok, OPG Izvori života                          

 

5. 2. Kolektivno usavršavanje unutar vrtića 

 

Odvijalo se na sjednicama Odgojiteljskih vijeća, a obrađene teme koje su prezentirane na 

Odgojiteljskim vijećima su: 

• Odgojiteljsko vijeće: razmatranje i usvajanje godišnjeg plana i programa rada za 

2020./2021. godinu, Kurikulum, Godišnja zaduženja radnika, događanja, razno 

• Radni aktiv: Agresivno ponašanje - griženje – izlaganje pedagoginje Jelene Rogić 



• Odgojiteljsko vijeće: organizacija rada u dječjem vrtiću „Crvenkapica“, izlaganje 

ravnateljice Jasne Markovinović, praćenje odgojno – obrazovnog rada, događanja, 

razno 



 

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, upitnici za roditelje; 

- tematski roditeljski sastanci (razdoblje prilagodbe, neprimjerena ponašanja djece u vrtiću); 

- komunikacijski roditeljski sastanci, radionice (osvrt na proteklo vrijeme, ljetna organizacija rada, 

riječ roditelja);   

- 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);   

- 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) 

 



 

7. SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA 

 

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

 

• Policijska postaja Ilok – upoznavanje zanimanja, dolazak predavača, druženje 

• Gradska knjižnica i čitaonica Ilok – posuđivanje slikovnica 

• Crkva i župni ured – posjet 

• Pekara Totaj – posjet 

• Ugostiteljski objekt „Prestige“ – mali gosti 

• Trgovina Boso – povrat ambalaže 

• Obiteljsko imanje Zelenika – sudjelovanje na radionici izrade ćerpiča 

• Iločki podrumi – Principovac- vinogradi, branje grožđa 

• Iločki podrumi/ Stari podrumi – ugostiteljski objekt, turistički objekt, restoran, posjet 

• GDCK- zaštita na radu – provođenje vatrogasne vježbe, evakuacija 

• Grad Ilok – događanja imanifestacije koje organizira Grad 

• Srednja škola Ilok; donacija cvijeća – briga za biljni svijet i estetiku 

• Grad Ilok – „Iločki polumaraton“ – radionice za djecu -  odgojiteljice A.G., J.N., S.G. te 

ravnateljica i pedagoginja 

• UNICEF: Program ''Škole za Afriku'' - akcije prikupljanja sredstava za djecu Madagaskara 

• MKS, MZO: Nacionalna strategija za poticanje čitanja ''2021. - Godina čitanja'' – Projekt Naša 

mala knjižnica 

• MZ, HZJZ, DV Drniš i dr.: Nacionalni projekt Živjeti zdravo – Tjedan zdravlja u vrtiću 

 

7. 2. Suradnja s ciljem profesionalnog usavršavanja: 

 

• KLIKERAJ OSIJEK – edukacija „Zarolaj klikere“ višednevno predavanje i radionice 

(odgojiteljice A.G. i L.M. te pedagoginja J.R.) 

• Gradska knjižnica i čitaonica Ilok – posudba stručne literature 

• Agencija za odgoj i obrazovanje – sudjelovanje na seminarima putem internet platform 

• AZOO: online Stručni skupovi, Regionalna smotra projekata – izlaganje, Državna smotra 

projekata – izlaganje  

• HSK: online seminari i radionice 

• HCK: online Stručni seminar 

• UNICEF: online seminar za koordinatore provođenja Programa ''Škole za Afriku'' 



 

7. 3. Suradnja s ciljem tehničke realizacije planiranih sadržaja: 

 

• GDCK – zaštita na radu – provođenje vatrogasne vježbe, upravljanje vatrogasnim aparatom 

• Grad Ilok: postavljanje štanda na javnu površinu 

• Radio Ilok:  

• a) gostovanje o provođenju UNICEF-ovog  Programa ''Škole za Afriku'' i najava Adventskog 

sajma – odgojiteljica B.C. 

b) obavijest o sudjelovanju na Regionalnoj i prolaz na Državnu smotru projekata iz područja 

NPOOLJPDG Vlade RH – odgojiteljica B.C. 

• Gradska knjižnica i čitaonica Ilok: u sklopu Nacionalne strategije razvoja čitanja sudjelovanje 

u Programu ''Čitajući rastemo'' i besplatno učlanjenje u povodu Dana hrvatske knjige i Noći 

knjige… 



 

8. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU RAVNATELJA 

 

Programiranje  

• izrađen plan i program rada Dječjeg vrtića  

• izrađen plan rada ravnatelja  

• planirane sjednice odgojiteljskih vijeća  

• u suradnji s odgojiteljskim vijećem planirano stručno usavršavanja u ustanovi i izvan nje  

• rađeno na uvođenju odgojitelja pripravnika te izrađen plan i program stažiranja 

 • u suradnji s predsjednicom Upravnog vijeća planirane sjednice 

 

Poslovi organiziranja rada Vrtića  

• organiziran rad tijekom cijele  pedagoške godine  

• organiziran rad u vrijeme pandemije virusa COVID19  

• omogućavanje provođenja mjera zaštite i prevencije zaraze 

Praćenje i valorizacija plana i programa Vrtića  

• praćeno ostvarivanje plana i programa te postavljenih ciljeva  

• praćeno ostvarenje suradnje s roditeljima i drugim vanjskim čimbenicima 

• praćeno izostajanje djece - razlog izostanka 

 

 

Administrativno-upravni poslovi  

• sklopljeni ugovori s korisnicima usluga 

 • sklapani Ugovori o radu 

 • vođenje kadrovske evidencije 

 • izrađen plan korištenja godišnjih odmora  

• praćene primjene zakona - provedbenih propisa, pravilnika i naputaka Ministarstva znanosti, 

obrazovanja i sporta, Ministarstva zdravstva 

 • vođene evidencije o radnicima i radnom vremenu radnika 

 

Financijsko-računovodstveni poslovi 

 

• Svakodnevno praćenje narudžbenica, otpremnica i računa 

 • izrađen Financijski plan Vrtića za 2021. godinu.  

• izrađen završni, kvartalni i šestomjesečni izvještaj o financijskom poslovanju  

• određivanje prioriteta isplata  

• ispunjen upitnik i predana izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2020. godinu, kao i izvješće o 

otklonjenim nedostacima 

Suradnja s važnim ustanovama o suradnja 

• s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta 

• s  Agencijom za odgoj i obrazovanje 

• s Gradom Ilokom i s Općinom Tovarnik 

• suradnja s osnovnim školama s područja Grada Iloka 

• suradnja s ustanovama u Gradu Iloku, 

• suradnja s PU Ilok, 

• Suradnja s dječjim vrtićima: Palčić Tovarnik, Krijesnica Stari Jankovci, Snjeguljica Osijek, 

• Suradnja s HZJZ Vukovarsko-srijemske županije 



 

 

Stručno usavršavanje: 

• Online stručni skupovi u organizaciji AZOO za odgojitelje i ravnatelje 

• Stručni skup Zakoni u vrtiću Eduka savjet 

• Dijete u središtu U organizaciju Učiteljskog fakulteta u Zagrebu 

 



 

9. 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.  

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, 

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 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.  

 

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 

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 (završnih svečanosti, organizaciji izleta, posjeta itd.). 



 

ZAKLJUČAK 

  

 

Gledajući unatrag pedagošku godinu 2020./2021. 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.  

Nadamo se da će nam u novoj pedagoškoj godini, budući da je upisano puno više djece u odnosu na 

one koji ove godine kreću u osnovnu školu (9ero djece izašlo - upisano 52, za sada) biti osiguran 

prostor i ostali uvjeti potrebni za zadovoljavanje svih potreba, u prvom redu naše djece a samim tim 

i roditelja kojima je usluga naše Ustanove prijeko potrebna. 

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 u kojoj djelujemo učinimo bogatijom. 

 

"Ako želite da vam djeca postanu dobri ljudi, 

potrošite na njih duplo više vremena 

i duplo manje novca." 

 

Abigail Van Buren  
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