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1.USTROJSTVO RADA 
 

Dječji vrtić Ivankovo je javna predškolska ustanova čija je osnovna djelatnost njega, odgoj i 

obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi. U cilju što kvalitetnijeg zbrinjavanja djece 

i provođenja ciljeva organizacija rada Dječjeg vrtića Ivankovo raspoređena je na tri Područna 

objekta: 

- Područni objekt Maslačak, Vatrogasna 2, Ivankovo ( stari obnovljeni objekt u kojem su 

smještene jedna odgojno-obrazovna skupina od 1-3 godine, jedna od 3-7 godina i kraći 

program predškole) 

- Područni objekt Izvor, Rojičani 85a, Ivankovo ( otvoren 21. kolovoza 2020., u kojem 

su smještene dvije odgojno-obrazovne skupine 1-3 godine i tri skupine 3-7 godina) 

- Područni objekt Pčelica, J.J .Strossmayera 19a, Retkovci ( otvoren 3.7.2020., u kojem 

su smještene dvije odgojno-obrazovne skupine 3-7 godina). 

Pedagoška godina započela je 6. rujna 2021. godine. Odgojno-obrazovni rad s djecom provodio 

se u devet odgojno-obrazovnih skupina redovitog vrtićkog programa. Kao što je i spomenuto 

skupine su mješovite i broje 181 dijete. 

Roditeljima je bio ponuđen i kraći program predškole u Područnom objektu Maslačak koji se 

ove godine provodio u jednoj skupini, utorkom i četvrtkom od 8h do 12h. Skupina je brojala 

26-ero djece. Prijevoz djece iz Retkovaca i Prkovaca organizira je i financirao osnivač Vrtića. 

Tijekom pedagoške 2021./2022. godine u Dječjem vrtiću Ivankovo ukupno su radila 28 

djelatnika: ravnateljica, 23 odgojiteljice, administrativno-računovodstveni djelatnik, 2 kuhara i 

spremačica. 

Dana 8. veljače 2022. godine odgojiteljica Dubravka Glavašić odlazi u punu starosnu mirovinu. 

Ugovor o radu na neodređeno ima 15 odgojiteljica, a ugovor na određeno puno radno vrijeme 

ima 8 odgojiteljica. 

 

Tablica 1. Status zaposlenih u pedagoškoj 2021./2022. godini 

R.br. Ime i prezime  Stručna 

sprema 

Radno mjesto Radni status 

1. Rosana Knežević VSS ravnateljica Određeno, mandatno 

razdoblje od 1. 5. 2020. 

do 30. 4. 2024. 

2.  Jasna Puljić VSS odgojiteljica Neodređeno radno 

vrijeme 

3. Katica Ilić VŠS odgojiteljica Neodređeno radno 

vrijeme 
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4. Jelica Katić VŠS odgojiteljica Neodređeno radno 

vrijeme 

5. Ružica Marić SSS odgojiteljica Neodređeno radno 

vrijeme 

6. Melita Gašpić VSS odgojiteljica  Neodređeno radno 

vrijeme 

7.  Dina Barešić VSS odgojiteljica Neodređeno radno 

vrijeme 

8. Iva Šuker  VSS odgojiteljica Neodređeno radno 

vrijeme 

9.  Branka Jozić VSS odgojiteljica Neodređeno radno 

vrijeme 

10.  Tea Antunović VŠS odgojiteljica Neodređeno radno 

vrijeme 

11. Mirta Filić VŠS odgojiteljica Neodređeno radno 

vrijeme 

12. Katarina Čagalj VŠS odgojiteljica Neodređeno radno 

vrijeme 

13. Antonia Lovrić VŠS odgojiteljica Neodređeno radno 

vrijeme 

14. Marina Šimunić  VŠS odgojiteljica Neodređeno radno 

vrijeme 

15. Veronika Turkalj VŠS odgojiteljica Neodređeno radno 

vrijeme 

16. Dubravka Glavašić VŠS odgojiteljica Neodređeno radno 

vrijeme, 8. veljače 

2022. odlazi u mirovinu 

17. Tatjana Antunović VŠS odgojiteljica Određeno radno 

vrijeme, ugovor od 1. 9. 

2021. do 31. 8. 2022. 

18.  Gabrijela Ivanko VSS odgojiteljica Određeno radno 

vrijeme, ugovor od 1.9. 

2021. do 31. 8. 2022. 

19.  Nikolina Vrdoljak  VSS odgojiteljica- 

pripravnica 

Određeno radno 

vrijeme, ugovor na 

godinu dana – 

pripravnica (20. 11. 

2020. – 19. 11. 2021.), 

ugovor od 23. 11. 2021. 

do 31. 8. 2022. 

20. Ivona Jelić VŠS odgojiteljica- 

pripravnica 

Određeno radno 

vrijeme, ugovor na 
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godinu dana - 

pripravnica (1. 11. 

2021. – 31. 10. 2022.), 

ugovor od 4. 1. 2022. 

do 31. 8. 2022. 

21. Anita Klarić VŠS odgojiteljica Određeno radno 

vrijeme, ugovor do 

povratka odgojiteljice s 

bolovanja do 1. 10. 

2021., ugovor do 60 

dana od 13. 10. 2021. 

do 4. 11. 2021, ugovor 

od 5. 11. 2021. do 31. 

8. 2022. 

22. Lucija Ivanko VŠS odgojiteljica- 

pripravnica 

Određeno radno 

vrijeme na godinu 

dana- pripravnica ( 1. 4. 

2021. do 31. 3. 2022.), 

ugovor do 60 dana, od 

1. 4. 2022. do 29. 4. 

2022. 

23. Antonija Jeličić VŠS odgojiteljica-

pripravnica 

Određeno radno 

vrijeme na godinu 

dana- pripravnica (2. 

11. 2021 do 1. 11. 

2022.) 

24.  Ivana Raguž VŠS odgojiteljica Određeno radno 

vrijeme, ugovor do 60 

dana od 1. 3. 2022. do 

7. 4. 2022., ugovor do 

povratka odgojiteljice s 

bolovanja od 8. 4. 2022. 

25. Mirjana Vranić SSS administrativno-

računovodstveni 

djelatnik 

Neodređeno radno 

vrijeme 

26. Nikolina Mrdeša SSS kuharica Neodređeno radno 

vrijeme 

27. Marko Jelušić SSS kuhar Neodređeno radno 

vrijeme 

28. Mira Šimić SSS spremačica Neodređeno radno 

vrijeme 
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Sukladno Državnom pedagoškom standardu NN 83/01, odgojiteljice imaju 27,5 sati 

tjedno neposrednog rada, a preostalo vrijeme, 13 sati, predviđeno je za ostale poslove. Ostali 

zaposlenici imaju 8 sati dnevno, odnosno 40 sati tjedno (tablica 2). 

 

Tablica 2. Struktura 40-satnog radnog tjedna odgojitelja 

 

Neposredan 

rad 

Planiranje, 

programiranje 

i priprema 

sredstava za 

rad 

Suradnja s 

roditeljima 

Stručno 

usavršavanje 

Dnevni 

odmor 

Ukupno  

27,5 h  5 h 1,5 h 3,5 h 2,5 h 40h 

 

1.2.Realizacija programa 

 

Rad u Dječjem vrtiću Ivankovo u pedagoškoj 2021./2022. godini organiziran je u devet 

mješovitih odgojno-obrazovnih skupina redovitog vrtićkog programa, smještajnog kapaciteta 

za 181 dijete. Roditeljima su bili ponuđeni cjelodnevni (10-satni), poludnevni (5-satni) boravak 

djece, kao i boravak djece s teškoćama u razvoju (4-satni). Odlukom Osnivača, Općina 

Ivankovo, Vrtić je i u ovoj pedagoškoj godini bio besplatan za svu djecu.  

Od 5. listopada 2021. u Područnom objektu Maslačak počeo se provoditi kraći program 

predškole za djecu koja nisu uključena u redoviti program vrtića, a školski su obveznici u 

2022./2023. godini. Organizirana je jedna skupina s ukupno 26-ero djece (20-ero iz Ivankova – 

jedan dječak iz Ukrajine i 6-ero iz Retkovaca i Prkovaca). 

 

Tablica 3. Obuhvat i broj djece po programima  

Programi  Broj skupina Broj djece 

Redoviti vrtićki programi  9 181 

Kraći program predškole 1 26 

UKUPNO 10 207 

 

 

2.NJEGA I SKRB ZA RAST I RAZVOJ 
 

2.1.Prehrana  

Prehrana  djece  organizirana  je tako da se obroci pripremaju u PO Izvor u glavnoj 

kuhinji. Obroci se odvoze u ostale PO u posudama za transport hrane gdje ih osoba koja radi u 

kuhinji poslužuje djeci. Hrana i posuđe su pod nadzorom Veterinarskog zavoda. Jelovnik se 
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prilagođava potrebama djece i mogućnostima pripreme u skladu sa zakonitostima zdrave 

prehrane i zahtjevima HACCP-a.  

U cjelodnevnom programu djeca imaju četiri obroka, a u poludnevnom tri. Jelovnik se 

obnavlja i prilagođuje njihovim potrebama. Hrana je zdrava i raznovrsna, priprema se prema 

Programu zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece i dječjim vrtićima (NN 

105/02, 55/06, 121/07). U PO Izvor starijoj djeci se hrana poslužuje u blagovaonici, a djeci 

jasličkog uzrasta u sobi dnevnog boravka (SDB). U PO Maslačak i PO Pčelica hrana se 

poslužuje u SDB-a. Obroke serviraju odgojiteljice koje potiču djecu na samostalnost 

posluživanja (ovisno o njihovoj dobi). 

 

2.2.Dnevni odmor 

 

Dnevni odmor djece organiziran je u svih devet soba dnevnog boravka. Dnevni odmor 

djece traje od 12.30 do 14.30 h. Odgojiteljice svakodnevno spuštaju i podižu krevete. Kreveti 

su plastični, samim tim i perivi, što zadovoljava higijenske standarde. Svako dijete ima svoj 

krevetić s posteljinom, a kreveti se lako slažu jedan na drugi.  

Posteljina se redovito mijenja i održava, a za odvoz na pranje i peglanje u Vinkovce zaduženo 

je Komunalno društvo Ivankovo.  

 

2.3.Antropometrijska mjerenja 

 

Antropometrijska mjerenja (težina i visina  djece) obavljena su dva puta tijekom 

pedagoške 2021./2022. u svakoj odgojno-obrazovnoj skupini. 

 

 

2.4.Bolesti i ozlijede 

 

U pedagoškoj  2021./2022. godini bile su dvije veće ozljede  (PO Izvor, skupina Tigrići, 

lom ruke; PO Pčelica, skupina Ribice, posjekotina čela-šivanje). Djeca su pravovremeno 

zbrinuta i vraćena u Vrtić nakon preporuka liječnika. U zimskom i proljetnom periodu bilo je 

viroza i upala grla praćenih povišenom temperaturom. 

 

 

2.5.Boravak djece na zraku i u dvorani 

 

Redovita tjelesna aktivnost je jako važna za pravilan rast, razvoj i zdravstveno stanje 

djece. Imajući to u vidu, djeci omogućavamo svakodnevno kretanje na svježem zraku; ako je 

vrijeme povoljno, borave u dvorištu vrtića, ako je vlažno i bez padalina, odvode se u kraće 

šetnje, a ako su  nepovoljni vremenski uvjeti, borave u sportskoj dvorani. 

PO Izvor ima vlastitu sportsku dvoranu (igraonicu), u koju svakodnevno odvodimo 

djecu. PO Maslačak u neposrednoj blizini ima sportsku dvoranu u vlasništvu Općine Ivankovo 

koju odgojiteljice mogu koristiti svakodnevno u dopodnevnim satima. 
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2.6.Olimpijski dječji festival 

 

Svjesni smo da razvijanjem i zadovoljavanjem potrebe za kretanjem i tjelesnom 

aktivnošću pozitivno utječemo na zdravlje djece, no unatoč svim naporima u nekim slučajevima 

u tomu smo ograničeni. Nakon dvije godine stanke održan je  tradicionalni olimpijski festival 

dječjih vrtića u Vinkovcima poznat pod nazivom Dječja olimpijada, na kojem je sudjelovao i 

naš vrtić s 40 djece, 20 dječaka i 20 djevojčica.  

Cilj festivala je da djeca uživaju i da se uče korektnom i fer ponašanju na sportskom 

terenu. Djeca dobiju olimpijsku majicu, kape, diplome i medalje za sudjelovanje. Olimpijski 

festival  je u organizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora, Zajednice sportskih udruga grada 

Vinkovaca i Vukovarsko srijemske županije. 

 

3.MATERIJALNI UVIJETI 
 

Prostori Područnih objekata namjenski su uređeni za obavljanje djelatnosti 

predškolskog odgoja i obrazovanja. Iz Državno pedagoškog standarda predškolskog odgoja i 

naobrazbe zadovoljeni su gotovo svi higijensko tehnički propisi, a ravnatelj je izradio 

sigurnosno-zaštitni i preventivni program, protokol postupanja u mogućim rizičnim 

situacijama.  

Prostorno i materijalno okruženje u velikoj mjeri utječe na kognitivni, socijalni, 

emocionalni i tjelesni razvoj djece, stoga sve činimo da bude pripremljeno po mjeri djeteta. 

Takva okolina nudi djeci različite razvojno primjerene materijale, zadatke i situacije koji kod 

djece potiču razvoj kroz samostalno i grupno istraživanje. Cilj našeg djelovanja je stvaranje 

sigurnih prostornih i materijalnih uvjeta kroz održavanje, obnavljanje i obogaćivanje postojećeg 

okruženja, stvaranje poticajnog okruženja za kontinuirano učenje djece i odraslih. 

Prostori Vrtića u odgojno obrazovnom radu tijekom pedagoške godine 2021./2022. su slijedeći: 

 

PO Izvor; pet soba dnevnog boravka opremljenih suvremenim didaktičkim igračaka, 

materijalima i namještajem, pet dječjih garderoba, pet sanitarnih čvorava za djecu, glavna 

kuhinja, ured ravnateljice, ured administrativnog-djelatnika, soba za odgojitelja, sportska 

dvorana, dva sanitarna čvora za djelatnike i stranke, jedan sanitarni čvor za osobe s 

invaliditetom, kotlovnica 

 

PO Maslačak; tri sobe dnevnog boravka opremljene suvremenim didaktičkim 

igračkama, materijalima i namještajem, zajednička dječja garderoba, 4 sanitarna čvora za djecu, 

kuhinja, soba za odgojitelje, spremište za odgojitelje, spremište za spremačicu, spremište za 

kuhinju, kotlovnica, sanitarni čvor za djelatnike 

 

PO Pčelica; dvije sobe dnevnog boravka opremljene suvremenim didaktičkim igračaka, 

materijalom i namještajem, dvije dječje garderobe, četiri sanitarna čvora za djecu, kuhinja, soba 
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za odgojitelje, sanitarni čvor za djelatnike, sanitarni čvor za stranke, spremište za kuhinju, 

kotlovnica. 

 

Sve unutarnje prostorije u Područnim objektima povezane su hodnicima. Vanjske 

prostore Područnih objekta čine ograđena dvorišta u kojima su postavljene sprave za igranje 

(tobogani, klackalice, ljuljačke, pješčanici). Zbog zaštite sigurnosti djece, zaposlenika i drugih 

koji se nađu u vrtiću u vanjskom prostoru vrtića postavljen je i  sustav video nadzora. 

U protekloj pedagoškoj 2021./2022. godini trudili smo se što racionalnije postupati sa 

sredstvima dodijeljenim iz proračuna Općine Ivankovo za redovan rad vrtića, iako su nam se 

kao i proteklih godina pojavili neki nepredviđeni troškovi (komplikacije u trudnoći, učestala 

bolovanja, prekovremeni sati). Od dodijeljenih sredstava redovito smo nabavljati hranu i 

potrošni materijal (uredski materijal, materijal za likovne radionice i svakodnevno provođenje 

aktivnosti. 

U Područnim objektima je bilo manjih tehničkih kvarova koje smo odmah, u suradnji s 

Općinom Ivankovo i Komunalnim društvom Ivankovo, otklonili. 

 

Tablica 4. Financiranje vrtića u pedagoškoj godini 2021./2022. prema pozicijama 

 

R.br. 

 

RASHODI 

 

 

IZNOS 

1. Plaće za zaposlene 2.327.047,19 

2. Ostali rashodi za zaposlene (božićnica, jubilarna nagrada, 

regres) 

68.000,00 

3. Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 293.511,35 

4. Dnevnice za službena putovanja u zemlji 300,00 

5. Stručno usavršavanje zaposlenika 4.087,50 

6 Nak.za kor. priv. auta u službene svrhe 1.088,22 

7. Ost. mat. za potrebe red. poslovanja, uredski mat., i ost. mat. 

rashodi 

25.569,22 

8. Materijal i sirovine(namirnice)       191.572,20 

9. Energija (trošak električne energije) 7.696,05 

10. Službena radna i zaštitna odjeća i obuća 6.552,00 

11. Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.787,89 

12. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 333.968,29 

13. Komunalne usluge (trošak opskbe vodom) 13.128,09 

14. Zdravstvene i veterinarske usluge 11.140,00 

15. Premije osiguranja 3.800,00 

16. Reprezentacija 413,00 

17. Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.377,60 

18. Darovi 5.826,00 

19. Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj 6.000,00 
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20. Tečajevi i stručni ispiti 3.500,00 

21. Literatura  942,50 

22. Materijal i sredstva za čišćenje 849,11 

23. Plin 29.716,48 

24. Poštarina 1.012,10 

25. Deratizacija i dezinsekcija 1.687,50 

26. Dimnjačarske i ekološke usluge 162,50 

27. Ostale usluge 500,00 

28. Naknada za prijevoz na posao i sa posla 64.713,42 

29. Otpremnine 42.770,81 

30. Ugovor o djelu 24.345,80 

31. Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja invalida 8.937,50 

32. Sitni inventar 16.253,11 

33. Materijal za dječje radove 12.884,49 

34. Računalne usluge 3.700,00 

35. Tisak (usluge promidžbe i informiranja) 1.500,00 

36. Sitni inventar 18.901,67 

 UKUPNO: 3.582.012,40 kn 

 

 

3.1.Nedostaci  

 

Kao nedostatak u pedagoškoj 2021./2022. godini ponovno je uočen manjak odgojitelja. 

Razlog toga je veliki kolektiv (25 djelatnika) i učestalo bolovanje djelatnika. Zapošljavanje još 

jednog odgojitelja/pripravnika uvelike bi nam olakšalo organizaciju rada, a bila bi nam i 

dodatna pomoć u jasličkim skupinama i skupinama s djecom s teškoćama. 

Nedostaci u PO Pčelica i dalje su prozori koji nemaju rolete, a koje su neophodne za 

popodnevni odmor djece. I u ovoj pedagoškoj godini odgojiteljice su se snalazile lijepljenjem 

hamer papira na prozore kako bi se prostorije zamračile za vrijeme popodnevnog odmora djece 

i djeca zaštitila od vrućine za ljetnih mjeseci, što ne bi trebalo biti trajno rješenje jer se hamer 

uslijed vrućine odljepljuje. Što se klimatizacije tiče, ove godine je to riješeno te su u vrtiću 

postavljena tri klima uređaja (dva u sobe dnevnog boravka i jedan u kuhinju).  

U PO Izvor uočeni su problemi s vlagom koja se pojavila u kotlovnici i u SDB 1 

(jaslice). 

U PO Maslačak treba popraviti rolete i prozore, klima uređaj u SDB 3 (jaslice)  te 

zaštititi cijevi od radijatora kako se djeca ne bi ozlijedila. 

Što se tiče cjelokupnog rada s odgojiteljima, s Osnivačem, Općinom Ivankovo, 

Komunalnim društvom Ivankovo, Upravnim vijećem Dječjeg vrtića Ivankovo, tehničkim 

osobljem, napose s domarom gosp. Markom Šimunovićem, uspostavljena je pozitivna radna 

atmosfera u odgojno-obrazovnom procesu. Osiguran je bio i sav potreban materijal za 

kvalitetan odgojno-obrazovni rad i život u vrtiću, odnosno odgojno-obrazovnoj ustanovi. 

 



Godišnje izvješće odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića Ivankovo 
 

11 
 

4.ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 
 

 

Odgojno-obrazovni rad se temeljio na godišnjem, orijentacijskom, odnosno 

tromjesečnom i tjednom planu rada. Svakodnevno se pisala pedagoška dokumentacija, a tjedno 

i tromjesečno vrednovanje rada. Odgojiteljice su  tromjesečno pisale izvješća o radu skupina 

koje vode. 

Odgojno obrazovni rad proveden je kroz projekte u skladu s Nacionalnim kurikulumom 

ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i temeljio se na Godišnjem planu i programu za 

2021./2022. godinu. Vodilo se računa o razvijanju ključnih kompetencija te o osobnoj 

emocionalnoj i tjelesnoj dobrobiti djece. 

Obogaćivanjem centara aktivnosti raznovrsnim i poticajnim materijalima zadovoljavalo se     dječje 

interese i učenje s istraživačkim karakterom. 

Tijekom ove pedagoške godine u redovan rad vrtića bilo je uključeno 5-ero djece s teškoćama 

u razvoju.  

 

4.1.Formiranje skupina 

 

Tablica 5. Područni objekt Maslačak, Ivankovo 

 

R. br. Odgojno – obrazovna skupina Broj djece 

1.  Bambići  ( od 1 do 3 godine) 15 

2.  Leptirići ( od 3 do 7 godina) 

 

NAPOMENA: u skupini je dvoje djece s 

teškoćama u razvoju ( jedno dijete teže 

teškoće, jedno dijete lakše teškoće) 

16 

3.  Jabučice ( djeca u godini prije polaska u školu) 26 

UKUPNO   57 

 

 

Tablica 6. Područni objekt Izvor, Ivankovo 

 

R. br. Odgojno-obrazovna skupina Broj djece 

1.  Tratinčice ( od 1 do 3 godine) 16 

2.  Krijesnice ( od 1 do 3 godine) 15 

3.  Tintilinići ( od 3 do 7 godina) 

 

NAPOMENA: u skupini je jedno dijete s 

teškoćama u razvoju ( teže teškoće) 

21 

4.  Žabice ( od 3 do 7 godina) 

 

25 
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NAPOMENA: u skupini je jedno dijete s 

teškoćama u razvoju ( teže teškoće) 

5.  Tigrići ( od 3 do 7 godina) 25 

UKUPNO  102 

 

 

Tablica 7. Područni objekt Pčelica, Retkovci 

 

R. br. Odgojno- obrazovna skupina Broj djece 

1.  Balončići  24 

2.  Ribice  24 

UKUPNO  48 
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5.IZVJEŠĆA  ODGOJITELJICA O ODGOJNO-OBRAZOVNOM RADU PO 

SKUPINAMA ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU 
 

5.1.Područni objekt Maslačak 

 

Odgojno-obrazovna skupina „Bambići“, odgojiteljice Mirta Filić i Tatjana Antunović 

Jaslička odgojno – obrazovna skupina „Bambići“  uzrasta od 1 -3 godine, ove godine 

broji 15-ero djece, od kojih je njih 6-ero od prošle godine, a 9-ero je novoupisane djece.  U 

skupini je 7 djevojčica i 8 dječaka. U ovoj godini promijenili smo sobu dnevnog boravka. Veći 

prostor pridonio je tomu da se djeca osjećaju bolje i sigurnije te su imala i više mjesta za igru i 

rad. 

Tijekom godine prateći dječji interes planirali smo i provodile aktivnosti . Na početku 

su to bile većinom pjesmice, priče i slikovnice koje su djeci poznate. Kada god bi nam 

vremenski uvjeti omogućili, išli smo u šetnje i boravili na dvorištu vrtića kako bi zadovoljili 

potrebu djece za kretanjem. Organizirali smo i razne posjete i izlaske s djecom. Često smo znali 

ići u PO Izvor na druženje. 

 Na kraju pedagoške godine zajedno s odgojiteljicama iz PO Izvor organizirali smo i 

završnu svečanost jasličkih skupina. 

 

Odgojno- obrazovna skupina „Leptirići“, odgojiteljice Katica Ilić, Ružica Marić i Ivana Raguž 

U odgojno - obrazovnu skupinu „Leptirići“ upisano je 16-ero djece (skupinu pohađa i 

jedno dijete s teškoćama u razvoju). Većina djece je ranije išla u vrtić te je razdoblje prilagodbe 

prošlo jako dobro.  

Tijekom godine provodili smo razne aktivnosti i projekte, te obilježavali važne datume. 

Dio aktivnosti smo dogovarali na razini našeg Područnog objekta a dio na razini Vrtića. Jednom 

mjesečno slavili smo rođendane djece koja su rođena u tekućem mjesecu te smo na taj način 

zadovoljavali njihovu potrebu za pripadanjem i zajedništvom. 

 Na kraju godine uočili smo koliko su zapravo djeca napredovala u svim razvojnim 

područjima. Djeca su postala emocionalno osvještenija, imenuju svoje i tuđe osjećaje, znaju ih 

prepoznati, lakše reagiraju. Napredovala su u komunikaciji, obogatila su svoj rječnik novim 

riječima, slažu kvalitetnije rečenice. Suradnja s roditeljima je zadovoljavajuća, vrlo su 

suradljivi, postavljaju pitanja, daju nam podršku i verbaliziraju svoje zadovoljstvo  radom vrtića 

i nas odgojiteljica. 

 

Kraći program predškole „Jabučice“, odgojiteljica Jasna Puljić 

U predškoli je u početku bilo upisano 24 djece, a dodatnim upisima tijekom godine, 
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imali smo 26   djece. Sredinom svibnja stigao nam je u skupinu dječak iz Ukrajine, koji nas je 

obogatio u svakom pogledu. 

Budući da je predškola bila organizirana dva puta tjedno po četiri sata, trudila sam se da 

izmjenom dinamičnih i mirnih aktivnosti, djeca imaju neposredan rad organiziran kao u 

redovitom vrtiću.  

Svakodnevna rutina se sastojala od sljedećih aktivnosti: igra u centrima aktivnosti, 

užina, krug prijateljstva u hodniku, odlazak u dvorište sportsku dvoranu ili šetnju, priprema za 

odlazak kući. Izvanredno smo imali posjetu pekari, školi, voćnjaku Borinci i Gradskoj knjižnici 

i čitaonici Vinkovci. 

Postavili smo zajedno na početku pravila skupine za svaki prostor i sve vrste aktivnosti. 

Cilj mi je bio pripremiti ih na način rada koji ih čeka u školi, te da podizanjem ruke traže riječ 

i izraze svoje potrebe. Nisam cijeli dan na tome inzistirala, ali u našem razgovoru u krugu jesam. 

Suradnja je bila vrlo dobra, imali smo dva roditeljska sastanka, svima je ponuđen individualni 

sastanak, pola ih je iskoristilo tu mogućnost. Putem viber grupe, svakodnevno su dobivali foto 

i pisano izvješće o aktivnostima, sadržaje, obavijesti. 

 

5.2.Područni objekt Izvor 

 

Odgojno-obrazovna skupina „Tratinčice“, odgojiteljice Nikolina Vrdoljak i Gabrijela Ivanko 

Jaslička odgojno – obrazovna skupina „Tratinčice“ ove godine broji 16- ero djece 

uzrasta od 1 – 3 godine života od čega je 5 djevojčica i 11 dječaka. Do prosinca 2021. skupina 

broji 15-ero djece, u siječnju 2022. naknadno se upisuje dječak N. P. (3), koji je već pohađao 

našu odgojno – obrazovnu skupinu prošle pedagoške godine te nas je sada 16-ero. U skupini 

imamo 10-ero pelenaša i 6-ero djece koja koriste toalet, samostalno nakon 3 mjeseca pohađanja 

vrtića (oblačenje, svlačenje, obavljanje nužde, higijena). 

U skupini pričaju i razgovaraju većinom sva djeca, neki govore tečno i čisto, neki se 

teže razumiju, pa nam objašnjavaju mimikama i gestama. Nakon dva tjedna sva djeca ostaju na 

popodnevnom odmoru, nismo imali većih poteškoća s privikavanjem djece na odmor i spavanje 

u vrtiću.  Skupina je živahna, složna. Imamo grupu dječaka koji se stalno zajedno igraju i 

svakodnevno stvaraju i smišljaju nove i maštovite igre (L.D., N.P., L.S. i P.A.) – vole se igrati 

svi zajedno, ali često dođe do sukoba.  

U skupini boravi djevojčica L.A. (TUR, teškoće s vidom). Djevojčica je slabovidna i 

smeta joj promjena svjetlosti. Teže se prilagodila na djecu i odgojiteljice. Nakon nekog vremena 

upoznala je raspored prostora i zapamtila ga pa se tako snalazi u prostoru. Nema većih 

poteškoća u kretanju. Krajem pedagoške godine dolazi nadzor iz CZSO gdje D. obavlja 

individualan rad s djevojčicom.  Suradnja s roditeljima se odvija putem zajedničke Viber grupe. 

Roditelji ulaze u vrtić od početka pedagoške godine te dovode djecu pred njihovu odgojno- 

obrazovnu skupinu pa i na taj način ostvarujemo komunikaciju sa njima i razmjenjujemo važne 

informacije vezane o njihovom djetetu.  
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Tijekom godine često smo izmjenjivali raspored centara aktivnosti u sobi, 

izbacivali/dodavali centre aktivnosti te bogatili postojeće raznim materijalima što je kod djece 

potaklo maštovitu i kreativnu igru.  

Na kraju pedagoške godine ostaje 4 djece pelenaša (L.N., I.R., L.J., D.P.) – najmlađa 

djeca u skupini. Ostali su se pred kraj godine vrlo brzo i lako odviknuli od pelena i samostalno 

koriste toalet bez većih poteškoća. U stariju odgojno – obrazovnu skupinu prelazi 11 - ero djece, 

dok 5 - ero ostaje u jaslicama (E.C., L.N., D.P., I.R., L.J.) 

 

Odgojno-obrazovna skupina „Krijesnice“, odgojiteljice Tea Perić i Marina Šimunić 

Pedagoška godina započela je s radom 6. rujna 2021. godine, sa 15-ero upisane djece u 

dobi od 1 do 3 godine. Skupina je brojila 6 djevojčica i 9 dječaka. Krajem studenog jedna 

djevojčica, C.J. , se ispisala, a u skupinu je upisan još jedan dječak, B.Š. , s 1. siječnja 2022.  U 

samom početku bilo je 10-ero pelenaša. Do kraja pedagoške godine taj broj se promijenio na 4-

ero djece u pelenama. U vrlo kratkom roku 5-ero djece se odviknulo od pelena ( u roku od 2 

mjeseca, zimski period).  

Suradnja s roditeljima odvijala se putem viber grupe i individualnim razgovorima. Do 

sada smo imali četiri individualna razgovora. To su bile mame Perić, Brkić, Škof i Galić. 

Najviše ih je zanimalo kako se djeca snalaze i ponašaju u skupini. Iz njihovih pitanja se dalo 

iščitati da su i sami primijetili nekakav problem/ nedoumicu te nam ukazuju na isto i traže savjet 

kako to riješiti.  

Tijekom pedagoške godine 2021./ 2022. u nekoliko navrata djeca su izostajala iz vrtića 

zbog samoizolacije/ izolacije, entero viroza te drugih viroza specifične za određeno doba 

godine. U našoj skupini boravile su dvije studentice, Ena i Marinela Milovac, u različitim 

periodima(od 28. ožujka do 1. travnja i od 25. travnja do 29. travnja). Obje su izvanredne 

studentice Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne 

znanosti, prva i druga godina studija. Prema godišnjem planu i programu ostvarili smo sve 

planirane aktivnosti i projekte. Odgojno- obrazovni rad skupine bogatili smo raznovrsnim 

materijalima kao i samo okruženje sobe dnevnog boravka prateći dječji interes.  U početku su 

se djeca najviše individualno igrala. Kako je vrijeme odmicalo, sve više su bile vidljive 

socijalne kompetencije i sve više su vremena povodili u zajedničkoj igri.  

 

Odgojno-obrazovna skupina „Tintilinići“, odgojiteljice Jelica Katić i Ivona Jelić  

Mješovita odgojno-obrazovna skupina „Tinitilinići“ broji 20 djece, od toga 8 dječaka i 

12 djevojčica. Dio djece je iz prošlogodišnje skupine „Tintilinići“, a broj novoupisane djece je 

8. U ovoj pedagoškoj godini skupina je imala 9 predškolaca od kojih se troje u lipnju ispisalo 

iz vrtića. Tako da je skupina do kraja pedagoške godine brojila 17 djece.  

Već drugu godinu u odgojno-obrazovnoj skupini se nalazi dječak P.B. (TUR). Na njega 

je ostanak u istoj skupini utjecao jako dobro te on nije imao nikakvu prilagodbu. Poznat prostor, 
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poznata djeca, odgojiteljice poticaj su za dobru integraciju i cjelokupan razvoj dječaka. Što je 

veći i što je stariji, dječak se sve više opušta među svojim prijateljima. Djeca iz skupine se 

prema njemu odnose zaštitnički i žele mu pomoću u svakodnevnim situacijama. Njegov 

napredak se vidi u govoru koji je postao sve razgovjetniji i sposoban je izraziti svoje želje koje 

treba trenutno ostvariti.  

Suradnja s roditeljima se i dalje odvija preko zajedničke Viber grupe „Tintilinići“. Od 

ožujka ove godine, roditelji dovode svoju djecu pred njihovu odgojno-obrazovnu skupinu i na 

taj način lakše ostvarujemo komunikaciju s njima i razmjenjujemo važne informacije vezane o 

njihovom djetetu.  

Odgojno-obrazovni rad skupine bogatimo raznovrsnim prostorno materijalnim 

okruženjem u SDB nastojeći pratiti interes djece i učiniti da njihova igra bude što kreativnija. 

Prostorno materijalno okruženje je promjenjivo i nastojimo uvrstiti što zanimljivije sadržaje 

koji se često baziraju na neoblikovanim materijalima. A to smo sve postigli kroz razne projekte 

i sklopove aktivnosti koje smo obrađivali ove pedagoške godine. 

 Djeca su se kroz ovu pedagošku godinu još više povezala, stvarala jednu ugodnu i 

poticajnu obiteljsku atmosferu. Važno je djecu pažljivo slušati, promatrati i temeljem njihovih 

interesa omogućiti svakom djetetu da ima aktivnu ulogu u procesu vlastitog učenja. Dobrobit 

posebno mješovite skupine je da djeca kroz zajedničku igru utječu jedni na druge i tako potiču 

svoj cjelokupan razvoj.  

 

Odgojno-obrazovna skupina „Žabice“, odgojiteljice Iva Šuker i Branka Jozić 

Naša skupina je mješovito odgojno obrazovna skupina od 3 do 7 godina i brojala je 25 

djece, od toga 13 dječaka i 12 djevojčica. Sedmero djece je predškolske dobi, a 18 djece mlađe 

dobi.  Veliki broj djece, čak njih 14, prošlu pedagošku godinu išlo je u našu skupinu, 9 djece je 

u prethodnoj pedagoškoj godini išlo u jasličku skupinu a dvoje djece nikada do sada nije 

pohađalo vrtić.  

Period adaptacije je zbog toga prošao vrlo brzo za cijelu skupinu. Imamo jedno dijete s 

teškoćama u razvoju čija nas je mama  prije početka rada upoznala s njegovim teškoćama, 

mogućnostima i potrebama. Dječak je vrlo samostalan, sve svoje osnovne potrebe može odraditi 

sam, ali ne priča. Brzo smo se počeli sporazumijevati bez riječi i to nam nije predstavljalo 

problem u komunikaciji.  

U prvoj polovici pedagoške godine zbog epidemioloških mjera roditelji nisu mogli 

ulaziti u ustanovu pa su odgojiteljice bile zadužene za preuzimanje djece i njihov odlazak kući. 

Napravile smo Viber grupu radi lakše komunikacije s roditeljima te smo ih tako obavještavali 

o svim događajima i odgojno obrazovnom radu. Odgojno-obrazovni rad temeljio se na 

Godišnjem planu i programu, prema kojem su realizirani projekti i aktivnosti  u skupini. Održali 

smo tri zajedničke predstave odgojiteljica PO Izvor - Tri snjegovića, Crvenkapica, Umišljena 

mišica. 
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U skupini je pripravnica Nikolina Vrdoljak 10.11.2021. godine odradila polaganje 

stručnog dijela ispita na temu Moje tijelo. Pripravnica Lucija Ivanko održala je dvije ogledne 

aktivnosti, prvu 21.12.2021. godine na temu Jesen i drugu 18.3.2022. godine na temu Farma. 

Tijekom ove pedagoške godine u našoj skupini bile su četiri studentice.  

Djeca predškolske dobi su svibnju imala testiranja za upis u prvi razred. Od njih sedam 

na jesen ih šest kreće u školu. Dječaku s teškoćama u razvoju odgođena je škola te će još jednu 

godinu pohađati vrtić. Pedagošku godinu završavamo sa 20 djece jer se 5 djece se ranije ispisalo 

i prestalo pohađati vrtić. 

 

Odgojno-obrazovna skupina „Tigrići“, odgojiteljice Melita Gašpić i Antonija Jeličić 

Nova pedagoška godina krenula je sa već uhodanim epidemiološkim mjerama kojih 

smo se trudili pridržavati. Odgojno - obrazovna skupina Tigrići imala je 25 djece u dobi od 3 

do 7 godina.  

Adaptacija djece - u skupini su se našla djece iz prošlogodišnje skupine, njih 14, i 11 

nove djece (to su djeca koja su iz jaslica prešla u mješovitu grupu i nekoliko novoupisane 

djece). Dječja najvažnija aktivnost, slobodna igra, u adaptacijskom periodu bila je vrlo 

intenzivna, naročito u dvorištu vrtića i u dvorani. Većina novoupisane djeca imala je 

adaptacijsku krizu, koja je prošla     bez većih poteškoća.  

Odgojno - obrazovni rad provodio se kroz razne projekte. Neki od njih trajali su kraći 

period (oko dva tjedna), dok su neki bili djeci primamljiviji pa smo se njima bavili mjesec, 

dva.  

U skupini smo imali polaganje stručnog dijela ispita odgojiteljice pripravnice Ivone 

Jelić s temom Kako priča putuje. Ivona Jelić završila je pripravnički staž 31.10.2022. i u 

skupinu nam je došla nova odgojiteljicu pripravnicu Antoniju Jeličić, koja je tijekom stažiranja 

provela tri ogledne aktivnosti: Prometna avantura, Priča o džungli i  Šarenilo boja. Tijekom 

godine u našoj skupini bilo je pet studentica.  

Predškolci su u svibnju prošli testiranja za upis u prvi razred. Od njih osam, petero na 

jesen odlazi u prvi razred, ostalih troje (na inicijativu roditelja) nastavljaju boravak u vrtić. 

Pedagošku godinu završavamo sa 20 djece (petero djece se ispisalo u periodu od 1.6.2022. do 

danas. 

 

5.3.Područni objekt Pčelica 

 

Odgojno-obrazovna skupina „Balončići“, odgojiteljice Antonia Lovrić i Anita Klarić 

Mješovita odgojno obrazovna skupina Balončići broji 24. djece, od toga 10 dječaka i 14 

djevojčica. U ovoj pedagoškoj godini skupina je imala 6 predškolaca, od kojih se troje ispisalo 

tijekom lipnja i srpnja. Suradnja s roditeljima je izvrsna, odvija se putem viber grupe ili na 

dolasku i odlasku djece iz vrtića. Također smo imali i dva individualna na razgovora, na zahtjev 

roditelja. Kod jednog djeteta zbog prehrane, a kod drugog zbog djetetove prilagodbe u skupini.  
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Od ožujka roditelji mogu slobodno ulaziti u vrtić tako da nam je još bolja suradnja, jer 

mogu nesmetano uvesti svoju djecu, provjeriti stanje robe u ormariću, papučice za preobuku te 

vidjeti sve dječje radove po našem vrtiću.  

Odgojno-obrazovni rad skupine provodimo kroz razne projekte (Pčela, Zima bez 

snijega, Voda) te aktivnosti tijekom čitave godine. Teme radimo po godišnjim dobima, pratimo 

interes djece, SDB prilagođavamo temama te dječjim interesima. 

 SDB svakodnevno upotpunjavamo raznim neoblikovanim materijalima, roditelji i djeca 

također donose od svojih kuća. U SDB često tokom godine mijenjamo namještaj, odnosno naše 

centre aktivnosti. Djeci je to jako interesantno jer uvijek sudjeluju u radu s nama. Djeca su se u 

ovoj pedagoškoj godini lijepo igrala, družila, sprijateljila, svašta naučila i usvojila, posebno ovi 

koji su već dvije godine zajedno.  

U grupi nam je uvijek bilo veselo i razigrano, kao kod kuće. Djeca su osjetila da su u 

svakom trenutku prihvaćena i sigurna, da ih odgojiteljice uvažavaju i žele naučiti raznim 

temama.  

U mješovitim skupinama program se prilagođava svakom djetetu, a tek onda zbirno i 

skupini. Odgojitelji poštuju tipični razvoj djeteta, ali isto tako i svako dijete kao individuu za 

sebe. U mješovitoj skupini djeca su više uzbuđena, motiviranija, željna preuzimanja 

intelektualnog rizika i spremnija doći u vrtić. 

 

Odgojno-obrazovna skupina „Ribice“, odgojiteljice Katarina Čagalj i Veronika Turkalj 

Mješovita odgojno-obrazovna skupina „Ribice“ broji 24 djece, od toga 16 dječaka i 8 

djevojčica. Desetero djece je iz prošlogodišnje skupine „Ribice“, a broj novoupisane djece je 

14. U ovoj pedagoškoj godini skupina je imala 7 predškolaca, od kojih dvoje ponavlja program 

predškole. Predškolci su u svibnju sudjelovali na Olimpijadi i u Cvjetnom korzu za koji su 

pripremili recitaciju. U ožujku se jedan dječak ispisao, a nakon završne svečanosti u sredini 

lipnja do kraja pedagoške godine se ispisalo 7 djece. Tako da je skupina do kraja pedagoške 

godine brojila 16 djece. S početkom rada 6  djece je bilo upisano u cjelodnevni program, a 18 

u cjelodnevni program. S roditeljima postoji dogovor da djeca na cjelodnevnom programu po 

potrebi roditelja ne ostaju na spavanju one dane kad to roditelju treba. U studenom dvoje djece 

prelazi na poludnevni program zbog ne privikavanja na spavanje. A dvoje djece prelazi na 

cjelodnevni program.  

Suradnja s roditeljima se i dalje odvija preko zajedničke Viber grupe „Ribice“. Od 

ožujka ove godine, roditelji mogu ulaziti unutar prostora vrtića i dovoditi svoju djecu pred 

njihovu odgojno-obrazovnu skupinu i na taj način lakše ostvarujemo komunikaciju s njima i 

razmjenjujemo važne informacije vezane o njihovom djetetu.  

 Odgojno-obrazovni rad skupine bogatimo raznovrsnim prostorno materijalnim 

okruženjem u SDB nastojeći pratiti interes djece i učiniti da njihova igra bude što kreativnija. 

Prostorno materijalno okruženje je promjenjivo i nastojimo uvrstiti što zanimljivije sadržaje 
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koji se često baziraju na neoblikovanim materijalima. A to smo sve postigli kroz razne projekte 

i sklopove aktivnosti koje smo obrađivali ove pedagoške godine.  

 Djeca su se kroz ovu pedagošku godinu još više povezala, stvarala jednu ugodnu i 

poticajnu obiteljsku atmosferu. Važno je djecu pažljivo slušati, promatrati i temeljem njihovih 

interesa omogućiti svakom djetetu da ima aktivnu ulogu u procesu vlastitog učenja. Dobrobit 

posebno mješovite skupine je da djeca kroz zajedničku igru utječu jedni na druge i tako potiču 

svoj cjelokupan razvoj. U našoj skupini su je 14 djece prijavljeno za ponovni upis u vrtić, a 10 

ostaje u istoj skupini.  

 

6.REALIZIRANI  PROJEKTI  U PEDAGOŠKOJ 2021./2022 GODINI 
 

Na temelju Godišnjeg plana i programa 2020./2021. u Dječjem vrtiću Ivankovo realizirani su 

slijedeći projekti: 

- Ljudsko tijelo 

- Zdravo je pravo 

- Život buba (kukci) 

- Brojevi i slova 

- Voda 

- Upoznajmo zvukove boje 

- Siguran sam 

- Tko sam ja? 

- Tko spava zimski san? 

- Vinkovačke jeseni 

- Otpad zbrini, zdravije živi! 

- U mom dvorištu 

- Ruka prijateljstva 

- Dinosauri 

- Tajne i zgode nestašne vode 

- Zimska idila 

- Moje selo. 

 

Tablica 8. Važni događaji u pedagoškoj 2021./2022. 

Naziv  Aktivnosti  

Svi sveti  

Dušni dan 

Molitva , likovne aktivnosti 

Dan sjećanja na Vukovar Prigodne priče i pjesme o Vukovaru, likovne aktivnosti, 

paljenje svijeća za žrtve Vukovara ispred Područnih 

objekata 
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Prva nedjelja Došašća Paljenje prve svijeće i molitva 

Sveti Nikola Čišćenje čizmica, fotografiranje, posjet sv. Nikole i 

prigodni darovi za djecu 

Druga nedjelja Došašća Paljenje druge svijeće i molitva 

Sv. Lucija Sijanje božićne pšenice, pjevanje božićnih pjesama 

Treća nedjelja Došašća Paljenje treće svijeće, molitva, postavljanje jaslica  

Uređenje vrtića za Božić Kićenje bora, uređenje prethodnika 

Noć muzeja Izložba starina u vrtiću u suradnji s roditeljima 

Dan crvenih haljina Obilježavanje „Dana crvenih haljina“ kojim se podiže 

svijest o moždanom udaru kod žena 

Valentinovo Predstava za djecu u izvedbi odgojiteljica, ples srdaca 

Maskenbal  Odlazak u maškare u Općinu Ivankovo, predstavljanje 

maski, pokladnice, ples, pjesma 

Dan palačinki Pravljenje palačinki s djecom 

Dan očeva Likovno – kreativne aktivnosti, recitacije 

Svjetski dana osoba s 

Downovim sindromom 

Druženje, ples, pjesma 

Uskrs Prigodne priče i pjesmice o Uskrsu, posjet Uskrsnog zeke 

i podjela darova za djecu, likovno-kreativne aktivnosti 

Dan planeta Zemlje Likovne aktivnosti djece, pjesmice 

Obilježavanje rođendana Ivane 

Brlić - Mažuranić 

Posjet Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci 

Posjet predškolaca OŠ  Posjet predškolaca Osnovnoj školi August Cesarec, 

Ivankovo 

Međunarodni dan obitelji Druženje roditelja, djece, baka, djedova i odgojiteljica u 

vrtiću, ples, pjesma 

Cvjetni korzo  Izrada kostima, koreografija, pjesmice, nastup na 

Cvjetnom korzu u Vinkovcima 

Olimpijski festival dječjih 

vrtića  

Organizacija Hrvatskog olimpijskog odbora, Zajednica 

sportskih udruga grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske 

županije, priprema za odlazak na OFDV, nastup na OFDV 

Završne svečanosti u 

područnim objektima 

Druženje djece, roditelja, odgojiteljica i drugih povodom 

završetka pedagoške godine 

Posjet tvrtki Nevkoš d.o.o. Edukacija o recikliranju i sortiranju otpada, obilazak 

reciklažnog dvorišta 

Gostujuće kazalište Studio 

Suncokret 

Predstava „Zelena priča“ 

Prespavanac predškolaca Druženje, kino u dvorani 

Dječja biciklijada  Poligon, utrka 
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7.SURADNJA S RODITELJIMA 
 

Dječji vrtić treba poštivati kulturu, identitet, jezik, navike i običaje djetetovih roditelja      

i      okolnosti u kojima dijete živi. Roditelji imaju pravo sudjelovanja i planiranja života i rada u 

Dječjem vrtiću i odgojnoj skupini, pri čemu moraju poštivati granice sudjelovanja u odlučivanju  

te uzimati u obzir stručnu autonomiju Dječjeg vrtića. 

Uspješna komunikacija je temelj dobre suradnje između odgojitelja i roditelja. Dobra 

suradnja pozitivno utječe na djecu, roditelje i odgojitelje. 

Suradnje s roditeljima u našem Vrtiću realizirane su na razini Vrtića i odgojnih skupina. Nastojalo 

se da roditelji u potpunosti budu informirani o svim temama i događanjima vezanim       za rad 

Vrtića. Suradnja s roditeljima praćena je kontinuirano vođenjem pedagoške  dokumentacije, 

zapisnicima s roditeljskih sastanaka, i dr. 

 

 

Oblici suradnje s roditeljima: 

 

1. Roditeljski sastanci 

• roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece 

• roditeljski sastanak za kraći program predškole 

 

2. Individualni razgovori s roditeljima 

• planirani razgovori s odgojiteljima na inicijativu roditelja ili odgojitelja 

• savjetodavni razgovori s ravnateljicom 

 

3. Kutić za roditelje 

• planirani razgovori s odgojiteljima na inicijativu roditelja ili odgojitelja 

• informativno – edukativni kutić na ulaznim vratima 

 

4. Uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni rad 

• donošenje igračaka, slikovnica, pedagoški neoblikovanog 

materijala, i dr. za                           obogaćivanje dječje igre u odgojnoj skupini 

 

5. Mrežne stranice vrtića 

• WEB stranica Vrtića – predstavljanje vrtića i njegove djelatnosti (organizacija, 

programi), informiranje o trenutnim događanjima, stručni članci, i sl. 

• Facebook stranica Vrtića – novom Facebook stranicom roditeljima je 

omogućeno brzo i jednostavno informiranje o radu Vrtića. 

• Informativne viber grupe na razini skupina. 

 

6.1.Osvrt na suradnju u pedagoškoj 2021./2022. 
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Dječji vrtić Ivankovo kroz različite oblike suradnje potiče aktivno uključivanje roditelja 

u neposredni odgojno-obrazovni rad. 

Obitelj je za dijete, kako je navedeno, od velike važnosti. To su prepoznali i Ujedinjeni 

narodi te su 1989. godinu proglasili Međunarodnom godinom obitelji, a 15.svibnja 1994. 

godine obilježen je po prvi puta Međunarodni dan obitelji pod sloganom ¨Da obiteljski dan ne 

čine stvari, nego srdačni odnosi obitelji i djece¨. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana 

obitelji, PO ¨Izvor¨ zajedno sa djecom i odgojiteljicama pozvalo je sve roditelje, braću, sestre, 

djedove, bake, tete na druženje u dvorište vrtića, 13. svibnja 2022. godine. Velik broj roditelja 

je podržao ovo druženje te su se i sami odazvali kako bi proveli vrijeme sa svojom djeco. Pri 

tome su vidjeli kako svi skupa činimo jednu veliku zajednicu.             

Zadnje dvije godine bili smo zakinuti za događanje, što u našoj Općini što izvan nje, 

zbog COVID 19. No, napokon su se događanja vratila, a mi smo se rado odazvali na svaki 

poziv. Bili smo sudionici Cvjetnog korza u Vinkovcima koji se održao 20. svibnja 2022. godine. 

Predstavili smo se kao žuti suncokreti uz prigodnu recitaciju ̈ Pozdrav suncu¨. Naravno, roditelji 

koji su bili u mogućnosti došli su podržati našu dječicu.  

Dana 24. svibnja 2022. godine sudjelovati smo i na Olimpijskom dječjem festivalu u 

Vinkovcima. Discipline u kojima su djeca sudjelovala su mali nogomet, bacanje loptice, trčanje 

25m, štafeta 4x25m i skok u dalj. Mali sportaši su se u vrtić vratili s medaljama i zahvalnicama. 

A tu je i pehar koji smo dobili za sudjelovanje na OFDV 2022. godine. Našim mališanima ništa 

nije bilo teško i dali su svoj maksimum, a pogotovo jer su dobili podršku s tribina od roditelja 

koji su nas cijelo vrijeme bodrili. 

 

6.2.Roditeljski sastanci u pedagoškoj 2021./2022. 

 

Tablica 8. Popis roditeljskih sastanaka 

R.br. Datum održavanja Tema / sudionici 

1.  31.kolovoza 2021.  u 16.00 h Opservacijski ugovor/ roditelji djece s teškoćama 

u razvoju 

2.  2. rujna 2021. u 16.30 h Organizacija rada vrtića za vrijeme pandemije 

COVID-19, suradnja odgojitelja, roditelja i vrtića 

/ svi roditelji PO Izvor 

3.  3. rujna 2021. u 16.30 h Organizacija rada vrtića za vrijeme pandemije 

COVID-19, suradnja odgojitelja, roditelja i vrtića 

/ roditelji PO Maslačak 

4.  3. rujna 2021. u 18.00 h Organizacija rada vrtića za vrijeme pandemije 

COVID-19, suradnja odgojitelja, roditelja i vrtića 

/ roditelji PO Pčelica 
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5.  28. rujna 2021. u 17.00 h Organizacija i provedba kraćeg programa 

predškole / svi roditelji čija će djeca pohađati 

kraći program predškole 

6.  25. travnja 2022. u 16.30 h  e- Upisi / roditelji PO Izvor 

7.  26. travanj 2022. u 16.30 h  e-Upisi / roditelji PO Maslačak 

8.  26. travnja 2022. u 17.30 h  e-Upisi / roditelji PO Pčelica 

9.  27. travnja 2022. u 16.30 h e-Upisi / sastanak za roditelje čija djeca trenutno 

ne pohađaju vrtić, ali ih  u planiraju prijaviti na 

natječaju 

 

8.SURADNJA SA SVIM ČIMBENICIMA KOJI SUDJELUJU U 

OSTAVRIVANJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA 
 

Ističemo dobru suradnju s Općinom Ivankovo, Osnovnom školom „August Cesarec“  

Ivankovo, Župnim uredom Ivankovo i Komunalnim društvom Ivankovo. Institucije u Općini 

Ivankovo rado prihvaćaju suradnju. 

Kontinuirana je suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i  

obrazovanje, Gradskom knjižnicom i čitaonicom Vinkovci,  i brojnim vrtićima u našoj zemlji, 

posebno u našoj županiji. 

 

9.STRUČNO POVJERENSTVO DJEČJEG VRTIĆA 
 

Zbog pružanja stručne pomoći djeci, odgojiteljicama i roditeljima te adekvatnog 

rješavanja problema koji se mogu pojaviti tijekom pedagoške godini u vrtiću već drugu godinu 

djeluje i Stručnog povjerenstvo. Stručno povjerenstvo, pored ravnatelja,  čine  vanjski 

suradnici: psiholog, pedagog i specijalista obiteljske medicine. 

 Povjerenstvo je i u ovoj godini radilo na poboljšanju uvjeta provođenja odgojno-

obrazovnog rada u skupinama u kojima su bila djeca s teškoćama u razvoju. Pored aktivnosti 

vezanih za rad Stručnog povjerenstva, pedagog je bio i u Povjerenstvu za stažiranje te 

prisustvovao oglednim aktivnostima pripravnica. Za njegov cjelokupan rad izdvojeno je 

24.345,80 kn (sjednice, individualni rad s djecom, boravak u skupini).  

 

10.OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH 

DJELATNIKA 
 

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, odgojitelji su obvezni stručno se 

usavršavati. Dok su u radnom odnosu, odgojitelji mogu napredovati u struci i stjecati položajna      

zvanja mentora i savjetnika.  
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Postupak, način i uvjete za napredovanje u struci i stjecanje položajnih zvanja propisuje 

ministar nadležan za obrazovanje.  

Kako bi se osigurao kontinuitet razvoja vrtića važno je i profesionalno usavršavanje 

odgojitelja i ostalih djelatnika u Vrtiću.  Stručno usavršavanje djelatnika namijenjeno je 

poboljšanju rada, širenju znanja i razvoju stručne kompetentnosti. Važno je za unapređenje 

odgojno-obrazovnog rada te stvaranje kvalitetnog i jedinstvenog kurikuluma ustanove. 

 

10.1.Odgojiteljska vijeća u pedagoškoj 2021./2022. 

 

Tablica 9. Popis odgojiteljskih vijeća 

 

Vrste usavršavanja Datum i mjesto 

Odgojiteljsko vijeće (svi djelatnici Dječjeg 

vrtića Ivankovo) 

1. ruaan 2021. u 8.00 h, u PO Izvor Ivankovo 

Odgojiteljsko vijeće (odgojitelji Dječjeg 

vrtića Ivankovo) 

2. studenog 2021. u 8.00 h, online 

Odgojiteljsko vijeće (odgojitelji Dječjeg 

vrtića Ivankovo) 

14 .prosinaca 2021. u 16.30 h, u PO Izvor, 

Ivankovo 

Odgojiteljsko vijeće (odgojitelji Dječjeg 

vrtića Ivankovo) 

19. travnja 2022. u 16.30 h, u PO Izvor, 

Ivankovo 

Odgojiteljsko vijeće (svi djelatnici Dječjeg 

vrtića Ivankovo) 

15. srpnja 2022. u 16.30 h, u PO Izvor, 

Ivankovo 

 

10.2.Stručna usavršavanja izvan ustanove 

Prema iskazanim interesima i potrebama odgojiteljice i ostali djelatnici ustanove 

prijavljivali su se na edukacije i radionice koje su bile ponuđene od strane AZOO, Udruge 

Magni, Udruge Vukovarski Leptirići, Koho pedagogija i dr.  

 

11.PRIPRAVNIČKI STAŽ 
 

U pedagoškoj 2021./2022. godini, na pripravničkom stažu bila je jedna odgojiteljica – 

pripravnica, Antonija Jeličić. Pripravnici je  Vrtić  omogućio stručno usavršavanje kako bi se 

pripremila za samostalan rad i polaganje stručnog ispita.  

Odgojiteljica – pripravnica u svom radu  pokazala je fleksibilnost, dobru interakciju s 

djecom i  odgojiteljima i ostvarila uspješnu komunikaciju s roditeljima i ostalim sudionicima u 

odgojno-obrazovnom procesu. Prema Programu stažiranja pripravnica Antonija Jeličić odradila 

je tri ogledne aktivnosti pred Povjerenstvom. 
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12.STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA 
 

U protekloj pedagoškoj godini  stručnu pedagošku praksu u našem vrtiću odradilo je 12 

studentica predškolskog odgoja i obrazovanja: Andrea Antunović, Ema Barić, Darija Tonković, 

Katarina Ljoljo, Nina Sertić, Iva Ereš, Mateja Bogović, Ivana Svea Blažević, Sara Soldo, 

Anamarija Plivelić, Iva Ivanko i Marinela Milovac. 

U Vrtiću  je sedam magistrica predškolskog odgoja i ostale kompetentne odgojiteljice 

tako da mogu u potpunosti pomoći studentima u ispunjavanju zadaća koje dobivaju od fakulteta. 

Studentice su sudjelovale u radu svih odgojno-obrazovnih skupina u PO Izvoru te iskazale veliki 

interes i zadovoljstvo obavljenom pedagoškom stručnom praksom. 

 

13.ZADAĆE RAVNATELJICE I STRUČNIH SURADNIKA 
 

Tablica 10. Bitne zadaće ravnateljice 

R.br. Realizacija postavljenih zadaća Vrijeme realizacije 

1.  Organizirala rad Dječjeg vrtića Ivankovo u 

područnim objektima, odgojno-obrazovnim 

skupinama i programima 

9./2021. 

2.  Organizirala rad u kraćem programu predškole  10./2021. 

3.  Pratila odgojno – obrazovni rad u svih skupinama tijekom godine 

4.  Održavala odgojiteljska vijeća tijekom godine 

5.  Osiguravala uvjete za rad Upravnog vijeća, 

Stručnog povjerenstva i Povjerenstva za stažiranje 

tijekom godine 

6.  Sudjelovala na Upravim vijećima tijekom godine 

7.  Sazivala sjednice Stručnog povjerenstva tijekom godine 

8.  Sudjelovala u Povjerenstvu za stažiranje tijekom godine 

9.  Pratila stažiranje i rad odgojitelja pripravnika tijekom godine 

10.  Surađivala s Osnivačem Vrtića – Općinom 

Ivankovo 

tijekom godine 

11.  Organizirala sudjelovanje na Cvjetnom korzu  5./2022. 

12.  Organizirala odlazak na Olimpijski festival dječjih 

vrtića 

5./2022. 

13.  Organizirala biciklijadu u vrtiću 8./2021. 

14.  Pisala mjesečna izvješća o radu vrtiću tijekom godine 

15.  Pisala članke o radu vrtića tijekom godine  

 

Zadaće postavljene planom i programom rada ravnatelja na početku pedagoške 

godine su većim dijelom izvršene, te u novoj pedagoškoj godini nastavljamo raditi na 

kvaliteti odgojno – obrazovnog rada u našoj ustanovi.  
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Tablica 11. Bitne zadaće stručnih suradnika 

 

R.br. Realizacija postavljenih zada Vrijeme realizacije 

1.  Savjetuje i pruža pomoć u odgojno – obrazovnom 

radu 

Tijekom godine 

1.  Sudjeluje u radu s djecom u skupini  

2.  Sudjeluje u individualnom radu s djecom (psiholog) Po potrebi 

3.  Promatranje djece u skupini (naročito djece s 

teškoćama) 

Po potrebi 

4.  Podrška djeci, odgojiteljima i roditeljima u radu Tijekom godine 

5.  Održavanje sjednica Stručnog povjerenstva Tijekom godine 

6.  Priprema izvješća o djeci s teškoćama nakon 

individualnog rada, promatranja djece u skupini 

Po potrebi 

7.  Razgovori s odgojiteljicama (naročito o djeci s 

teškoćama u razvoju) 

Tijekom godine 

8.  Suradnja s Centrom za socijalnu skrb Vinkovci Tijekom godine 

9.  Suradnja s liječnicima obiteljske medicine (naročito 

za djecu s poteškoćama u razvoju) 

Tijekom godine 

10.  Suradnja sa Stručno-razvojnim centrom u Zagrebu Tijekom godine 

11.  Sudjelovanje na oglednim aktivnostima pripravnika 

i pisanje izvješća o radu pripravnika (pedagog) 

Tijekom godine 

12.  Donošenje odluka u svrhu dobrobiti djece Po potrebi 
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14.ZAKLJUČAK 
  

Dječji vrtić Ivankovo u protekloj pedagoškoj godini 2021./2022. osigurao je 

odgovarajuće materijalne i prostorne uvjete za realizaciju svih programa s djecom rane 

i predškolske dobi. I u ovoj pedagoškoj 2021./2022. godini dječji vrtić je imao problema 

s prostorom odnosno nedostatkom kapaciteta, te je 62 djece ostalo ne upisano.  

Vrtić je u protekloj godini pohađalo 181 dijete, od kojih je njih 5-ero bilo s 

teškoćama u razvoju. 

 

Ciljevi  i projekti koji su bili planirani prema Godišnjem planu i programu za 

2021./2022. realizirani su bez znatnih odstupanja. 

 

 

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ivankovo usvojilo je Godišnje izvješće o 

ostvarivanju plana i programa rada odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića Ivankovo 

za pedagošku 2021. /2022. na 22. sjednici održanoj 29. 8. 2022. 

 

 

 


