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I. USTROJ
Dječji vrtić Osijek je javna ustanova čiji je osnivač Grad Osijek te obavlja djelatnost
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu od navršenih 6 mjeseci života do polaska
u školu. Predstavlja ga i zastupa ravnateljica, stručni tim čine četiri pedagoga, psihologinja,
stručna suradnica edukacijsko-rehabilitacijskog profila i zdravstvena voditeljica. U sastavu
Razvojno-pedagoške djelatnosti još su dvije suradnice za glazbenu kulturu.
U sastavu Dječjeg vrtića Osijek nalaze se i Centralna kuhinja za pripremu i dostavu
hrane vrtićima i jaslicama zatim knjigovodstveno-računovodstvena, opća i kadrovska i
tehnička djelatnost.
Dječji vrtić Osijek podijeljen je na ukupno 5 Centra sa sveukupno 28 podcentara. Grad
Osijek financira djelatnost u 25 podcentara. Podcentar Zvončić financira općina Čepin, dok
program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini pred polazak u školu u Vuki i
Vladislavcima financiraju njihove općine.
Slijedi prikaz podjele Dječjeg vrtića Osijek na Centre i podcentre.
Centar 1
Podcentar
Maslačak
Nevičica
Krijesnica
Kosjenka
Jabuka
Vrapčić
Ukupno

Adresa
Velaluška bb
Opatijska 68a
Korčulanska 3
Kralja P. Svačića 36a
Vij. I. Česmičkog 7a
V. Mačeka 10, Tenja
6

Broj skupina
6
4
5
4
6
1
26

Broj djece
133
83
117
72
128
22
555

Adresa
Gacka 1a
Sjenjak 8
Vijenac lipa bb
Gacka 1b
Grada Vukovara 2a,
Čepin
5

Broj skupina
8
6
2
3
7

Broj djece
210
159
50
52
171

26

642

Centar 2
Podcentar
Pčelica
Sjenčica
Kockica
Tratinčica
Zvončić
Ukupno

Centar 3
Podcentar
Mak
Stribor
Bambi
Jaglenac
Ivančica
Ribica
Ukupno

Adresa
Vij. Murse 8
Vij. I. Meštrovića 7
P. E. Savojskog 4,
Podravlje
Krstova 99a
I. Tijardovića 4
Osječka 64, Sarvaš
6

Broj skupina
8
7
1

Broj djece
184
164
21

5
3
1
25

98
51
28
546

Adresa
I. Kršnjavoga 29
P. Pejačevića 21
Vij. A. Cesarca 15a
Zagrebačka 10
Lorenza Jӓgera 16
5

Broj skupina
7
5
6
4
5
27

Broj djece
170
133
140
98
117
658

Adresa
Kolodvorska 61a
Bele Bartoka 55a
Marka Marulića 18a
J. J. Strossmayera 145
Milka Cepelića 1
Kralja Tomislava 75
6

Broj skupina
6
5
8
3
1
1
24

Broj djece
155
120
197
51
8
16
547

Centar 4
Podcentar
Potočnica
Bubamara
Latica
Radost
Vedri dani
Ukupno

Centar 5
Podcentar
Sunčica
Jelenko
Josipovac
Cvrčak
Vuka
Vladislavci
Ukupno

Ukupan broj djece u Dječjem vrtiću Osijek

2.948

Ukupan broj odgojno obrazovnih skupina

128

Zbog smanjenog broja djece u ljetnim mjesecima kao i korištenja godišnjeg odmora
djelatnika dežurni podcentri ljeti bili su u srpnju: Sunčica, Jelenko, Vedri dani, Mak, Jabuka,
Maslačak, Pčelica, Josipovac i Zvončić, tijekom kolovoza dežurni vrtići su bili: Sunčica,
Jelenko, Vedri dani, Jaglenac, Sjenčica, Krijesnica, Pčelica, Josipovac i Zvončić. Dežuran
podcentar s radnim vremenom do 21 sat bila je Sunčica. Dežuran podcentar za rad subotom
bio je podcentar Vedri dani. Tijekom mjeseca srpnja usluge Dječjeg vrtića Osijek koristilo je
1.119 djece, a tijekom mjeseca kolovoza njih svega 669. Izmjenom Pravila o uvjetima i
načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa jaslica i vrtića Dječjeg vrtića Osijek, roditelji
su bili oslobođeni plaćanja usluge ukoliko dijete nije koristilo usluge vrtića tijekom mjeseca
srpnja i kolovoza. Ovom izmjenom vidljiv je kao i prošle pedagoške godine, tako smanjen
broj prisutnosti djece u ljetnim mjesecima. Tako je prošle pedagoške godine od ukupno 2.870
djece u prosjeku njih 916 koristilo usluge vrtića tijekom ljeta što je iznosilo 32 posto, ove
pedagoške godine je od ukupno 2.948 djeteta tu uslugu koristilo 894 djece odnosno 30 posto.

1. Programi odgoja i naobrazbe s obzirom na trajanje i sadržaj
Dječji vrtić Osijek realizirao je tijekom 2018./2019. sljedeće programe odgoja i naobrazbe
s obzirom na trajanje:


cjelodnevne (7 – 10 sati) koji je koristilo 2.449 djece



poludnevni s ručkom (4 – 6 sati) koji je koristilo 370 djece



poludnevni bez ručka (4-6 sati) koji je koristilo 129 dijete

S obzirom na sadržaj ostvarili smo sljedeće programe:
1.1.Redoviti programi
Program

Broj djece

Broj skupina

Djeca u dobi od 6 mjeseci do 3 godine

454

25

Djeca u dobi od 3 godine do polaska u školu

2.464

100

UKUPNO

2.918

125

Tijekom godine broj djece se mijenjao. Najčešći je razlog ispisa tijekom godine bio prestanak
radnog odnosa roditelja, preseljenje ili bolest djeteta.

1.2. Program javnih potreba
1.2.1. Program predškole
Program predškole koji financiraju općine Vuka i Vladislavci u trajanju od 500 sati
organiziran je u dvije skupine:
Podcentar

Broj skupina

Broj djece

Vladislavci

1 odgojna skupina

16 djece

Vuka

1 odgojna skupina

8 djece

UKUPNO

2 odgojne skupine

24 djece

Kraći Program predškole u trajanju od 250 sati realiziran je od 4. veljače do 4.travnja
2019. na četiri lokacije:
1) Podcentar Josipovac – jedna odgojna skupina (12 djece)
2) Podcentar Radost – jedna odgojna skupina (19 djece)
3) Podcentar Maslačak – jedna odgojna skupina (25 djece)
4) Podcentar Zvončić – jedna odgojna skupina (30 djece)
Kraći program predškole pohađalo je ukupno 86 djece. U četiri odgojne skupine
program predškole provodile su odgojiteljice u prijepodnevnom terminu. Sva djeca uključena
u program predškole dobila su, prema preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja, potvrde
o pohađanju programa predškole te su im osigurane radne liste.

1.2.2. Programi za djecu s teškoćama u razvoju
Program za djecu s višestrukim teškoćama u razvoju realiziran je u jednoj odgojnoj
skupinu s ukupno 6 djece u podcentru Kosjenka.

1.3. Posebni programi
1.3.1. Programi ranog učenja stranog jezika
Cjelodnevni dvojezični program engleskog jezika organiziran je u

podcentrima

Sunčica, Pčelica, Mak, Potočnica, Krijesnica i Kosjenka. Ukupno je ovim programom bilo
obuhvaćeno 168 djece u dobi od 3 do 6 godina.
U podcentru Stribor ponuđen je dvojezični program na njemačkom jeziku. Ukupno je
u program na njemačkom jeziku bilo uključeno 21 dijete.
Kraći program ranog učenja stranog jezika održavao se u organizaciji Pučkog
otvorenog učilišta iz Osijeka u poslijepodnevnim satima. Program stranog jezika pohađalo je
326 djece u 16 podcentara.
1.3.2. Program odgoja za okoliš i održivi razvoj
Ekološki program i program odgoja za održivi razvoj, provodio se u podcentru Mak.
Programom je bilo obuhvaćeno 184 djece.
1.3.3. Vjerski program
Programom vjerskog odgoja kao integrirani dio odgojno-obrazovnog rada, provodio
se u podcentrima Jelenko, Jaglenac, Josipovac i Zvončić te je obuhvaćao 102 djece.
1.3.4. Ostali posebni programi
U svrhu obogaćivanja odgojno obrazovnog rada dodatno su u podcentrima Dječjeg
vrtića Osijek organizirane igraonice i radionice prema interesu djece i roditelja. U suradnji s
vanjskim suradnicima, organizirani su sljedeće radionice koje su doprinijele obogaćivanju
odgojno obrazovne ponude polaznika i polaznica Dječjeg vrtića Osijek:

Vrsta radionice
igraonice
Sportska

/ Organizator

Podcentar

Sportska akademija Sunčica
Vuderkid
Potočnica
Pčelica
Petra Sebešić
Jelenko
Inova gym
Zvončić

Broj djece
12
40
40
35
30

XXL fitness
Plesni studio Kick
Plesna

Plesni studio Shine

Radost
Nevičica
Sjenčica
Mak
Sunčica
Jaglenac

15
11
23
13
10
9

U organizaciji odgojiteljica ostvareni su sljedeći programi:
Vrsta radionice/igraonice
Sportska

Folklorna

Likovna

Dramska

Podcentar
Maslačak
Sjenčica
Latica
Jabuka
Stribor
Vuka
Maslačak
Krijesnica
Sjenčica
Sunčica
Jelenko
Vedri dani
Kosjenka
Vuka

Broj djece
19
18
140
26
19
8
10
12
10
16
13
20
7
8

1.4. Alternativni odgojno – obrazovni program prema koncepciji Marije
Montessori
Program za rad prema koncepciji Marije Montessori je napisan u suradnji s stručnim
suradnicama Dječjeg vrtića Osijek i odgojiteljicama osposobljenima za rad prema koncepciji
Marije Montessori te je isti verificiran. Na redovnim upisima za pedagošku godinu 2019./20.
program je predstavljen roditeljima na roditeljskom sastanku te su se djeca u dobi od 3 do 6
godina mogla upisivati u odgojnu skupinu prema koncepciji Marije Montessori u podcentru
Radost.

1.5. Upisi djece u dječji vrtić
Tijekom pedagoške godine 2018./2019. stručni tim je obavljao upise izvan redovnog
svibanjskog upisnog roka u podcentrima i odgojnim skupinama u kojima je bilo slobodnog
mjesta.
I ove pedagoške godine organizirali smo predupise od 15. 04. 2019. do 26. 04. 2019.
za djecu koja će 1. rujna 2019. krenuti u predškolsku ustanovu. Roditelji su predavali
popunjeni Zahtjev za upis, Inicijalni upitnik i ostalu potrebnu dokumentaciju u Upravnu
zgradu Dječjeg vrtića gdje se dogovaralo vrijeme za individualni razgovor s djetetom i
roditeljima. Upisi su bili od 06. 05. 2019. do 24. 05. 2019. u prijepodnevnim i
poslijepodnevnim satima. Upise su vršili stručni suradnici pedagozi uz pomoć i savjet ostalih
stručnih suradnika (psiholog i zdravstveni voditelj). Cilj je inicijalnog razgovora upoznavanje
psihofizičkog razvoja djeteta na temelju procjena roditelja, priložene dokumentacije i
zapažanja stručnih suradnika o ponašanju djeteta tijekom razgovora, kako bi se pronašao
primjereni oblik uključivanja u dječji vrtić. Postavljanjem sve potrebne upisne dokumentacije
na vrtićku mrežnu stranicu željeli smo roditeljima omogućiti pravovremeno prikupljanje i
ispisivanje obrazaca potrebnih za upis kako bi sam upisni postupak prošao bez nepotrebnih
čekanja. Također, prilikom samog upisnog postupka povećali smo broj poslijepodnevnih
termina s obzirom da je posljednjih godina uočena veća potreba roditelja za obavljanjem
upisnih aktivnosti u poslijepodnevnim satima. Nadalje, prilikom dolaska na predupise i
upisne razgovore za roditelje su bili pripremljeni informativni letci s popisom svih podcentara
Dječjeg vrtića Osijek i njihovim posebnostima, izrađeni su i letci za sve posebne programe
kao i za alternativni program prema koncepciji Marije Montessori, na ovaj smo način roditelje
željeli pobliže upoznati s raznolikošću odgojno obrazovne ponude Dječjeg vrtić Osijek te im
pomoći u odabiru željenog podcentra i programa.
Na ovogodišnjim upisima ponuđene su četiri nove skupine u podcentrima Krijesnica,
Stribor, Ivančica i Vrapčić s desetosatnim programom. Zahvaljujući tome mogli smo ponuditi
mjesto svim obiteljima sa dva zaposlena roditelja u podcentru najbližem njihovom mjestu
stanovanja odnosno u objektu netom udaljenom od njihova najbližeg podcentra. Obiteljima s
jednim zaposlenim roditeljem ponudili smo podcentre u kojima je bilo slobodnih kapaciteta
koje su mogli prihvatiti ili se odlučiti na listu čekanja. Također, reorganizacijom kadrova smo
roditeljima ponudili jasličke skupine u podcentru Mak i Nevičica kako bi se djeci omogućio
kontinuitet boravka u poznatom okruženju i s istim odgojiteljicama od upisa u jasličke

skupine do polaska u školu. Nadalje u podcentru Ivančica otvorena je vrtićka skupina iz istog
razloga. Također je u podcentru Latica uvedena jedna desetosatna grupa koja je prethodnu
pedagošku godinu bila šestosatna. Na redovnim upisima za nadolazeću pedagošku godinu
roditeljima je ponuđen upisi i u mješovitu vrtićku skupinu prema koncepciji Marije
Montessori, roditelji su bili upoznati s ciljevima programa na posebno organiziranom
roditeljskom sastanku uoči dolaska na upisni razgovor. Također, ove godine smo nastojali
poštovati mjesto prebivališta roditelja s odabranim podcentrom. Za djecu koja pune godinu
dana iza 1. rujna također smo omogućili upis te garanciju dobivanja vrtićkog mjesta
plaćanjem rezervacije do djetetovog navršavanja godine dana odnosno polaska u jaslice.
Tijekom upisnih razgovora uočena je potreba otvaranja dodatne jasličke skupine na
prostoru gradske četvrti Gornji grad s obzirom da je broj djece oba zaposlena roditelja
premašivao postojeći upisni kapacitet. Stoga je tijekom ljetnih mjeseci započeta adaptacija
slobodnog prostora u podcentru Bubamara kako bi se omogućilo otvaranje dodatne jasličke
skupine za djecu kojima je zbog nepostojanja kapaciteta na području Gornjeg grada ponuđen
alternativni objekt.
Tijekom ove pedagoške godine sagrađen je novi podcentar Višnjevac u koji je upisano
130 djece. Na ovim upisnim razgovorima roditeljima je ponuđen upis u dvije jasličke i četiri
vrtićke skupine od kojih je jedna s posebnim programom engleskog jezika, a jedna s
posebnim programom vjerskog odgoja.
Za roditelje novoupisane djece organiziran je u svakom podcentru roditeljski sastanak
14. lipnja 2019., na kojima smo ih upoznali s organizacijom rada u vrtiću te postupcima
kojima mogu olakšati prilagodbu djeteta na vrtić kako tijekom ljeta tako i pri samom dolasku
u vrtić u rujnu. Uoči početka pedagoške godine,

(30. kolovoza 2019.) roditeljima je

omogućen dolazak s djetetom u upisani podcentar u poslijepodnevnim satima radi razgovora s
odgojiteljicama djeteta i dogovora o mogućnostima i uvjetima prilagodbe na dječji vrtić kako
bi se roditelji što aktivnije uključili u proces odvajanja djeteta i bolje upoznali sve segmente
dnevnog ritma u dječjem vrtiću. Prema iskazima odgojiteljica i stručne službe, susretu u
vrtiću prije samog početka pedagoške godine odazvao se veći broj roditelja i djece. Ove
pedagoške godine smanjili smo broj upisane djece po skupini u prosjeku za dva do tri djeteta.
Od ukupno 850 novoupisanih, susretu odgojiteljica, djece i roditelja prisustvovalo je 708
djece s jednim ili oba roditelja. Uoči prošle pedagoške godine na istom je sastanku od ukupno
934 novoupisanih prisustvovalo 551 dijete s roditeljima, stoga je vidljiv veliki porast

prisutnosti što nam potvrđuje vrijednost i korisnost ovakvog oblika suradnje za roditelje i
djecu kao i dobre temelje za razvijanje partnerskih odnosa dječjeg vrtića i roditeljskog doma.

2. Radno vrijeme dječjeg vrtića
Svi podcentri radili su od 5,30 do 17,00 sati te prema radnim potrebama roditelja.
Podcentar Potočnica imao je produženo radno vrijeme do 21,00 sat, a dežurni vrtić subotom
bio je podcentar Stribor.
3.Broj zaposlenika
Slijedi prikaz broj djelatnika koji su sudjelovali u ostvarivanju godišnjeg plana i
programa za 2018./2019. pedagošku godinu

STRUČNO-PEDAGOŠKI POSLOVI
1. Ravnateljica

1

2. Stručni suradnik – pedagog

4

3. Stručna suradnica – psihologinja

1

4. Stručna suradnica – edukacijska – rehabilitatorica*

1

5. Zdravstvena voditeljica

1

6. Suradnica za glazbenu kulturu

2

7. Odgojiteljica
8. Medicinska sestra
UKUPNO

249
8
266

*edukacijska rehabilitatorica bila je zaposlena do 28.2.2019.
PRAVNI, ADMINISTRATIVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI
1. Tajnica

1

2. Voditeljica financijsko računovodstvene službe

1

3. Računovodstveno-administrativni referenti

10

UKUPNO

12

POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI
1. Tehnički referent

2

2. Stručno-zanatski radnik

8

3. Krojačica

1

4. Vozač

3

5. Glavni kuhar

1

6. Kuhar

5

7. Pomoćni kuhar

4

8. Skladištar

1

9. Servirka

28

10. Spremačica

64

11. Dostavljačica

1

UKUPNO

118

UKUPNO

396

Pomoćno
tehnički poslovi
28%
Stručno
pedagoški
poslovi 69%
Pravni,
administrativni i
računovodstveni
poslovi
3%

U ostvarenju Plana i programa sudjelovalo je i 10 odgojiteljica i 1 psihologinja na stručnom
osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. S njima je sklopljen Ugovor u suradnji
sa Zavodom za zapošljavanje.

3.1.Bolovanja zaposlenika
S obzirom na veliki broj bolovanja, odgojno – obrazovni rad provodio se
organiziranjem međusmjena te zapošljavanjem osoblja na određeno radno vrijeme.

Broj osoba (tehničko osoblje) na
bolovanju dužem od dva tjedna
Rujan 2018.
Listopad 2018.
Studeni 2018.
Prosinac 2018.
Siječanj 2019.
Veljača 2019.
Ožujak 2019.
Travanj 2019.
Svibanj 2019.
Lipanj 2019.
Srpanj 2019.
Kolovoz 2019.

12
11
12
13
13
16
17
14
18
14
15
13

Broj osoba (odgojiteljice i stručna
služba) na bolovanju dužem od dva
tjedna
27
29
28
26
27
27
29
23
19
22
26
25

II. MATERIJALNI UVJETI
Rujan – prosinac 2018.
Izvršeni poslovi ličenja cjelokupnog objekta Zvončić u Čepinu
Sanacija igrala: Vedri Dani, Zvončić, Potočnica, Mak, Jaglenac, Bubamara, Jelenko,
Krijesnica i Pčelica
Podcentar Radost-sanacija krovnog odvoda, podcentar Stribor- sanacija vertikalnih spojeva
krovne odvodnje
Podcentar Jaglenac- izrađena pristupna rampa za osobe s invaliditetom, renoviranje
domarskog stana
Podcentar Stribor- uređenje dvorišta
Podcentar Sjenčica- izvršena ugradnja radijatora
Podcentar Mak i Bambi-sanacija radijatora u sanitarnim čvorovima objekta

Bojanje i sanacija zidova : Mak, Ivančica, Nevičica, Kosjenka, Maslačak, Stribor, Pčelica,
Tratinčica, Kockica i Bambi.
Ugradnja igrala:
Pješčanik s poklopcem za zatvaranje: Josipovac, Nevičica, Stribor, Cvrčak, Ivančica
Tobogan s mrežom i vratilom: Ivančica, Cvrčak, Bambi
Klackalice: Ivančica, cvrčak, Bambi
Kombinirana igralo: Ivančica, Cvrčak, Bambi
Opremanje objekata sa: 40 stolaca, 85 ležaljki, 100 prostirki
Izvršena nabava zaštitne radne odjeće i obuće za djelatnike Dječjeg vrtića Osijek
Podcentar Latica- izvršene su manje mjere energetske uštede kroz projekt „Impuls“. Izvršeni
su elektrotehnički i strojarski radovi:
1. Izmjena rasvjetnih tijela u cijelom objektu;
2. Na svakom postojećem ogrjevnom tijelu postavljen je termostatski radijatorski ventil sa
predregulacijom i izvršena je izmjena radijatorskg navijka
3. Postavljanje granskih regulacijskih ventila

2019. Siječanj – Rujan

Opremanje Centralne kuhinje rashladnim vitrinama i viličarem
Uređivanje i postavljanje novih sanitarnih čvorova u podcentru Ivančica
Postavljanje novih ogrjevnih tijela u podcentru Ivančica
Postavljanje novog sustava videonadzora u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića Osijek
Iskop i postavljanje novog platoa antistresne podloge u podcentru Mak
Uređenje dvorišta podcentra Stribor
Postavljanje klima uređaja (podcentri Pčelica,Nevičica, Mak, Kockica...)
Nabava novog teretnog vozila za potrebe Stručno-zanatske službe
Opremanje kuhinje novom nagibnom električnom tavom

Opremanje objekata inox posuđem
Nabava višenamjenskog stroja za košnju trave
Izrada Glavnog projekta za adaptaciju podcentru Bubamara
Opremanje Upravne zgrade Nas Backup sustavom
Opremanje objekata perilicama, štednjakom, strojem za nareske, usisavačem i samostojećim
hladnjacima
Rekonstrukcija sustava vodovodnih cijevi na kompleksu Mačkamama
Adaptacija potkrovlja podcentru Bubamara
Cloud nadzor vozila
Izrada kuhinje za podcentar Višnjevac
Opremanje objekata Dječjeg vrtića Osijek didaktičkom opremom
Opremanje objekata Dječjeg vrtića Osijek s namještajem
Izrada komarnika na podcentar Višnjevac
Podcentar Ivančica- izgradnja dvije terase, brušenje i lakiranje parketa u sobama i zbornici
objekta, izmjena električnih instalacija, ličenje zidova i postavljanje harmo pregrada
Brušenje parketa dvorane i postavljanje harmo pregrada u podcentru Pčelica
Uređenje atrija podcentru Stribor
Uređenje dvorane podcentar Nevičica
Podcentar Tratinčica – sanacija krova
Podcentar Sunčica- sanacija holova i hodnika
Sanacija igrala u objektima Dječjeg vrtića Osijek

III. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIGA ZA NJIHOVO
ZDRAVLJE

Njega i skrb za tjelesni rast djece kao i briga za njihovo zdravlje temeljena je na
provođenju Programa mjera zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim
vrtićima, te Godišnjim planom i programom odgojno – obrazovnog rada za pedagošku godinu
2018./2019. Rad na njezi te skrb za tjelesni rast i razvoj djece kao i briga za njihovo zdravlje
u Dječjem vrtiću Osijek je zadovoljavajući.

Odgojitelji su u svom svakodnevnom radu s djecom nastojali:


Razvijati pravilne kulturno – higijenske navike



Osamostaljivati djecu kod konzumacije svih obroka



Redovito boraviti na otvorenom ukoliko su vremenski uvjeti povoljni



Zadovoljiti sve prirodne oblike kretanja u različitim situacijama,



Usvojiti zdrav način življenja i navike nužne za očuvanje vlastitog i tuđeg
zdravlja i života



Povećati otpornost organizma prema nepovoljnim vanjskim uvjetima

Tijekom ove pedagoške godine podcentri Mak, Vrapčić i Sunčica uključeni su u
provođenje projekta Real For All kojim će se modernizirati javno zdravstvena služba u regiji
te će se značajno poboljšati kvaliteta i primjena informacija koje pruža projekt: uvođenje
praćenja alergena u zraku u stvarnom vremenu, razvijanje modela za predviđanje i stvaranje
zajedničke platforme za trenutnu dostupnost tim podacima.
Dječji vrtić Osijek sudjelovao je u provođenju Pilot projekta nadziranog četkanja zubi
u vrtićima i školama. Projekt se provodio u podcentru Mak u dvije odgojne skupine (51
dijete) u periodu od 4.3.2019. do 15.6.2019. Pilot projekt provodi Hrvatski zavod za javno
zdravstvo i Ministarstvo zdravstva uz podršku Pravobraniteljice za djecu i Ministarstva
znanosti i obrazovanja. Svrha Projekta je uspostaviti dobru praksu oralne higijene u ranom
djetinjstvu koja treba postati sastavni dio uobičajene dnevne higijene.

3.1. Pravilna prehrana
Prilikom sastavljanja jelovnika vodili smo se Prehrambenim standardima za planiranje
prehrane djece u dječjem vrtiću (Vučemilović, Vujić-Šisler, Zagreb 2007). Prehrambeni
standardi razrađuju preporuke o dnevnom unosu energije po obrocima u ovisnosti o dobi
djeteta. Temeljeno na tim preporukama, kreiran je i ukupan broj obroka u ovisnosti o duljini
boravka djeteta u dječjem vrtiću te određen udio preporučenog dnevnog unosa nutrijenata,
energije i vode koje treba zadovoljiti tijekom boravka djece u dječjem vrtiću. U vidu
osiguravanja pravilne prehrane djeci je svakodnevno posluživano svježe voće. Prehrana djece
organizirana je centralizirano. Redovito je nadzirana ispravnost prispjele robe, priprema i
raspodjela hrane te ispravnost radne i osobne higijene osoblja koje sudjeluje u pripremi,
podjeli i transportu hrane. Kontrola i analiza jelovnika od strane Zavoda za javno zdravstvo

Osječko baranjske županije bila je redovita, sukladno zakonskoj regulativi. Rezultati
ispitivanja mikrobiološke čistoće, bakteriološke ispravnosti uzorka gotove hrane i kalorijske
vrijednosti udovoljavaju navedenim standardima. U Dječjem vrtiću Osijek

provodi se

HACCP sustav i vodi njime propisana dokumentacije. Kontrolu HACCAP sustava jednom
godišnje provodi Zavod za javno zdravstvo Osječko baranjske županije.
U suradnji s roditeljima i centralnom kuhinjom, prilagođen je jelovnik za djecu koja
imaju ograničenja u prehrani ili alergije na određene namirnice. Ove pedagoške godine prema
dostavljenoj medicinskoj dokumentaciji imali smo dvadeset i šestero (26) djece sa posebnim
potrebama u prehrani (celijakija ili alergija na određene namirnice). Svoj navedenoj djeci je
zdravstvena voditeljica prilagodila tjedni jelovnik u suradnji sa roditeljima i

osobljem

kuhinje. Također, uvedene su nove namirnice u jelovnik, a to su : poriluk, ječam, slanutak i
raženi kruh kako bi se djeci omogućili raznovrsniji obroci.
3.2. Praćenje zdravstvenog statusa djeteta
Na inicijalnom razgovoru sa roditeljima i djetetom prilikom upisa u dječji vrtić stručni
tim prikupljanja podataka o zdravstvenom stanju i životnim navikama djeteta. Sukladno
priloženoj medicinskoj dokumentaciji tijekom ove pedagoške godine sto sedamdeset i osam
(178) djece polaznika Dječjeg vrtića imalo je zdravstvenih problema.
ZDRAVSTVENE TEŠKOĆE
Alergije
Dermatitis
Astma
Ferbrilne konvulzije
Epilepsija
Dijabetes
Celijakija
Bolesti srca
Nešto drugo: operacija krajnika, operacija
glave
UKUPNO

MUŠKO
53
9
1
7
2
1
3
2
78

ŽENSKO
34
21
5
8
1
2
2
1

UKUPNO
87
30
6
15
3
2
3
3
3

74

152

Briga za zdravlje djece bila je jedna od važnih zadaća zdravstvene voditeljice. Osobitu
pozornost obratili smo djeci s kroničnim bolestima i nekim drugim zdravstvenim smetnjama
koje bi mogle utjecati na cjelokupni razvoj djeteta. Zdravstvena voditeljica u suradnji s
odgojiteljicama kontinuirano prati i analzira pobol i ozljede djece. Tijekom ove pedagoške

godine prevladavale su bolesti respiratornog sustava i probavnog trakta, a u većini podcentara
kao i prethodnih godina bilo je djece oboljele od vodenih kozica što je uobičajeno za tu dob.
POBOLI
Zarazne bolesti
Bolesti uha
Respiratorne bolesti
Bolesti probavnog trakta
Bolesti oka
Ostalo, šarlah, šesta bolest, viroze,
krajnici, dječje gliste
UKUPNO
OZLJEDE (prema protokolima)
Lakše ozljede
Teže ozljede
UKUPNO

MUŠKO
86
73
154
115
63
16

ŽENSKO
64
66
137
110
46
16

UKUPNO
150
139
291
225
109
32

507

439

946

8
1
9

7

15
1
16

7

Tijekom ove pedagoške godine evedintirano je 16 ozljeda za koje je bila potrebna
lječnička intervencija. Nema značajnog odstupanja u broju ozljeda u odnosu na prethodnu
pedagošku godinu.
Odgojitelji su provodili antropometrijska mjerenja na početku i na kraju pedagoške
godine u svakoj odgojnoj skupini. Podaci se unose u tablicu, za svaku skupinu zasebno.
3.3. Sanitarno-higijensko održavanja dječjeg vrtića
Osiguravanje i unaprjeđivanje higijene unutarnjih i vanjskih prostora provodi se
svakodnevnim praćenjem i provođenjem čišćenja i dezinfekcije unutarnjih i vanjskih prostora
vrtića u kojem borave djeca.
Sanitarno-higijenski uvjeti radne i životne sredine i ove pedagoške godine odgovaraju
Pravilniku o održavanju higijene u vrtiću. U prilog tome nam govori analiza mikrobiološke
čistoće objekta kao i redoviti sanitarni nadzor. Veterinarska stanica Osijek „VETAM d.o.o“
dva puta godišnje u svim podcentrima provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
sukladno zakonskim regulativama i po potrebi. Kontrola mikrobiološke čistoće vrši se putem
Zavoda za javno zdravstvo Osječko baranjske županije dva puta godišnje. Služba za
zdravstvenu ekologiju, Odjel za ispitivanje vode i zraka, jednom godišnje kontrolira i ispituje

kakvoću vode u svim podcentrima i centralnoj kuhinji. Ove pedagoške godine sva pristigla
izvješća su sukladna zakonskim propisima.
Po zakonskoj osnovi organiziran je tečaj za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj
ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica za
trideset (30) djelatnika (osoblje Centralne kuhinje i servirke iz podcentara Dječjeg vrtića).
Zdravstveni pregledi radnika i dalje se redovito obavljaju jednom godišnje u suradnji sa
Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.
3.4. Djeca s teškoćama u razvoju
Tijekom 2018./2019. godine uključili smo u vrtićke programe svu djecu s teškoćama u
razvoju koja su se javila u vrijeme redovnih upisa, a djecu koja su se javljala tijekom
pedagoške godine uključivali smo prema mogućnostima.
Vidljivo je kako nam svake godine broj djece s teškoćama raste u redovnim odgojnoobrazovnim skupinama.

3.4.1. Redoviti programi - integracija/inkluzija
U redovite skupine bilo je uključeno četrdeset (40) djece koja imaju utvrđen stupanj i
vrstu teškoće po propisima iz socijalne skrbi. Osim toga osamdeset djece (80) ima
dokumentaciju o postojanju razvojnih teškoća, a odgojitelji kao i sama djeca trebaju podršku
za vrijeme boravka u vrtiću. Osim navedene djece, tijekom ove pedagoške godine, na zahtjev
odgojitelja ili roditelja psiholog i rehabilitator obavili su uvid u svakodnevno funkcioniranje i
obrasce ponašanja za oko trideset i petero (35) djece zbog sumnji na atipičnosti u razvoju,
teškoća u ponašanju te različitih teškoća prolaznog karaktera.

BROJ DJECE S TEŠKOĆAMA
Djeca s teškoćama koja imaju
dokumentaciju
Djeca kod koje postoji sumnja na teškoće
u razvoju (nemaju dokumentaciju)
UKUPNO

MUŠKO
80

ŽENSKO
40

UKUPNO
120

18

3

21

98

43

141

Slijedi prikaz broja djece s obzirom na vrstu razvojnih teškoća.

RAZVOJNE TEŠKOĆE
Oštećenja vida
Oštećenja sluha
Motoričke teškoće
Snižene intelektualne sposobnosti
Poremećaji iz spektra autizma
Višestruke teškoće
Down sy.
Govorne teškoće
Zdravstvene teškoće
Tjelesni invaliditet
UKUPNO

MUŠKO
3
1
6
2
14
14
4
30
4
1
79

ŽENSKO
2
6
3
5
8
2
9
6
41

UKUPNO
5
1
12
5
19
22
6
39
10
1
120

Petnaestero (15) djece u redovitim odgojno-obrazovnim skupinama kroz gradski
projekt Asistent u nastavi, imalo je podršku osobnog asistenta za vrijeme svog boravka u
vrtiću.
Odgojitelji i stručni suradnici primjećuju porast broja djece s govorno-jezičnim
poteškoćama, neki od njih su uključeni u logopedski tretman u specijaliziranim ustanovama, a
kod dijela djece odgojitelji i stručni suradnici su tijekom individualnih razgovora ukazali
roditeljima na postojanje odstupanja u govorno jezičnom razvoju te ih upućivali na procjenu.
GOVORNO-JEZIČNE TEŠKOĆE
Djeca koja su uključena u logopedsku
terapiju
Djeca koja su bila na pregledu i sada
čekaju na logopedsku terapiju
Djeca s odstupanjima u jezičnogovornom razvoju koja nisu bila na
pregledu/terapiji
UKUPNO

MUŠKO
112

ŽENSKO
53

UKUPNO
165

27

13

40

69

28

97

208

94

302

Tijekom pedagoške godine stručne suradnice obilaze objekte i prate djecu s teškoćama
i onu djecu za koju se uoče atipičnosti u razvoju te s odgojiteljicama dogovaraju
najprimjerenije načine odgojno obrazovnog rada za svako dijete. Sukladno organizacijskim
(ne)mogućnostima (jedan psiholog, jedan edukacijski rehabilitator koji je otišao u tijeku
pedagoške godine), a prema Državnim pedagoškim standardima stručni suradnici obavljaju
neposredan odgojno obrazovni rad s djecom, odgojiteljima i roditeljima.

Na inicijativu odgojitelja, roditelja ili stručnih suradnika tijekom pedagoške godine
održavaju se razgovori stručnog tima s roditeljima na kojima se roditelje informira o napretku
djeteta, daju se smjernice za rad s djetetom u obiteljskom okruženju, informira ih se o
uočenim teškoćama kod djeteta te po potrebi upućuje na daljnje preglede stručnjaka, predlaže
im se promjena programa boravka djeteta u Dječjem vrtiću, i sl.
Prema Državnom pedagoškom standardu vidljivo je da na ovoliki broj djece, odgojnih
skupina i objekata treba biti minimalno još 4 edukacijska rehabilitatora i 4 psihologa. U
skladu s tim je jasno da nam najranjivija skupina djece ostaje zakinuta za podršku koja im je
Zakonom propisana.
3.4.2. Programi javnih potreba – skupina djece s teškoćama u razvoju
U skupini koja se nalazi u podcentru Kosjenka (djelomična integracija), bilo je
uključeno šestero (6) djece s teškoćama, kronološke dobi 3-7 godina. S njima je u skupini
medicinska sestra i odgojiteljica.
3.4.3. Djeca koja žive u posebnim obiteljskim prilikama
U posljednje vrijeme nameće nam se još nekoliko potreba djece koja nastaju zbog
posebnih obiteljskih prilika. Svrstali smo ih u sljedeće kategorije:
POSEBNE OBITELJSKE PRILIKE
Jednoroditeljska obitelj
Razvod roditelja
Smrt roditelja
Posvojena djeca
Udomljena djeca
Sigurna kuća
Obitelj u tretmanu CZSS
Teški socio-materijalni uvjeti
UKUPNO

MUŠKO
41
32
6
1
3
3
1
87

ŽENSKO
24
22
4
1
1
1
53

UKUPNO
65
54
10
1
4
1
4
1
140

IV. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD
4.1. Materijalni uvjeti rada
Shvaćajući važnost prostornog konteksta u odgojno – obrazovnom radu i ove godine
smo radili na restrukturiranju i obogaćivanju prostora s ciljem zadovoljavanja dječjih potreba

i interesa. Korištenje predsoblja kao prostora za igru je već ustaljena praksa, ali hodnici kao
mjesto druženja i igre djece traže uvijek novi i dodatni angažman odgojiteljica glede
osiguranja sigurnosnih i materijalnih uvjeta za igru.
Centri aktivnosti koji su bili zastupljeni u prostoru rada odgojiteljica:
1. centar predčitalačkih aktivnosti

12. centar pošte

2. centar matematičkih aktivnosti

13. centar majstora

3. centar glazbenih sktivnosti

14. centar trgovine

4. centar likovnih aktivnosti

15. centar liječnika

5. centar tjelesnih aktivnosti

16. centar maskiranja

6.

centar

manipulativnih

17. istraživački centar – voda

i

društvenih igara

18. istraživački centar - pijesak i

7. centar dramskih igara

rasipni materijali

8. centar građenja

19. istraživački centar – biljke

9. centar prometa

20. istraživački centar - zvuk

10. centar obiteljskih igara

21. centar odmora

11. centar frizera

22. centar osame

Osim klasičnih centara, postojali su i centri koji su nastajali i gasili se u skladu s
aktualnim događanjima i blagdanima, interesima i potrebama djece te afinitetima
odgojiteljica. U skladu s time odgojiteljice su koristile i sljedeće Centre u svome radu:


Mali znanstvenici



Centar svemira



Istraživački centar – hokus-pokus



Centar svjetlosti



Centar senzornog istraživanja



Morski centar



Istraživački centar – svijetlo/sijena



Centar geografije



Centar Tržnica



Glazbeni vremeplov



Centar male škole



Centar plesa pisanja,



Centar pekara



Centar Egipta,



Centar modni kreator



Centar folklora i narodnih običaja



Centar sjeverni pol



Centar za masažu



Centar farma (domaće životinje)



Centar Put oko svijeta



Centar mjerenja i uspoređivanja



Centar gline,

količinskih i dužinskih odnosa



Centar razvrstavanja otpada( papir,
plastika, staklo)





Centar Dental Health

presavijanja papira



Centar My little garden



Centar prašuma



Centar kamenih kompozicija/Rock



Centar kampiranje



Centar bare, močvare i njihovi



Centar motorike šake i prstiju

stanovnici



Centar stolara



Vrt dinosaura,



Centar Poduzetnik



Indijansko selo



Centar: Danas se osjećam



Centar akromatskih boja „crno –



Centar veterinarske ambulante

bijeli svijet“



Centar ekologije i zaštite okoliša



Centar

Origami

–radionica

by rock

Centar Restoran

Iako dio odgojiteljica koristi prostor hodnika za formiranje centara potrebno ih je dodatno
poticati na njegovo korištenje kao prostora igre, obogaćivanje poticajnim materijalima te
uključivanje tih centara u svakodnevno odgojno – obrazovno planiranje.
4.2. Realizacija odgojno- obrazovnog rada
Zadaće odgojno – obrazovnog rada za pedagošku godinu 2018./2019. bile su
usklađene s polazištima, vrijednostima, načelima i ciljevima Nacionalnog kurikuluma za rani
i predškolski odgoj i obrazovanje. Kurikulum Dječjeg vrtića Osijek događa se paralelno s
razvojem novih vrijednosti, razumijevanja i znanja odgojiteljica Dječjeg vrtića, a za što im je
osiguran kontinuirani profesionalni razvoj. Odgojno-obrazovni rad realiziran je uz redoviti
program i s posebnim programima, nastojali smo obogaćivati dječje iskustvo i proširivati
spoznaju sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim sadržajima, odlascima na sportska
događanja, izlete i organiziranjem radionica.
4.2.1. Integracija zaštitnih i razvojnih programa u odgojno – obrazovni rad
4.2.1.1. Program povećanja mjera sigurnosti djece i odraslih u dječjem vrtiću
Stvaranje primjerenog i sigurnog okruženja preduvjet je razvoja osjećaja sigurnosti i
kod djece i kod odraslih. Stoga nam je to bila zadaća tijekom cijele pedagoške godine koju
smo realizirali kroz kontinuiranu primjenu Mjera povećanja sigurnosti i protokola postupanja
u kriznim situacijama.
Mjere povećanja sigurnosti obuhvaćaju sljedeće situacije:


Prijem i predaja djeteta



Roditelj ne dolazi po dijete nakon dežurstva



Roditelj čije psihofizičko stanje ugrožava sigurnost djeteta



Protokol postupanja kod razvedenih roditelja



Sigurnost djece u sobi dnevnog boravka



Vrijeme dnevnog odmora u vrtiću



Korištenje igrališta



Postupci i mjere nadzora kretanja osoba u objektu



Postupci u slučaju provale



Postupci kod šetnji, posjeta, izleta, zimovanja, ljetovanja djece



Mjere kod prijevoza djece automobilom za potrebe programa i procesa

Krizne situacije obuhvaćaju sljedeće:


Nestanak djeteta



Protokol postupanja kada je dijete bolesno



Ozljede djeteta (lakše, teže i teške)

Mjere postupanja u slučaju nasilja obuhvaćaju sljedeće situacije:


Postupanje u slučaju nasilja u obitelji djece



Zanemarivanje djeteta



Postupanju u slučaju nasilja među djecom



Postupanju u slučaju sukoba s roditeljima i/ili međusobnog sukoba roditelja

Odgojitelji su se pridržavali sigurnosnih mjera, pravovremeno identificirali potencijalno
rizične i rizične situacije te primjereno reagirali i pridržavali se protokola postupanja.
4.2.1.2. Program odgoja i obrazovanja za ljudska prava
Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava kontinuirano je
implementiran u svim aspektima odgojno – obrazovnog rada i života djeteta u vrtiću kroz:
svakodnevne životne situacije, planski stvorene situacije i aktivnosti vezane uz različite
aspekte prava. Tijekom godine primjenjivani su sklopovi aktivnosti iz područja prava djece,
građanskog odgoja, humanih vrijednosti, tolerancije različitosti te suvremene spoznaje iz
područja poticanja osobnih i socijalnih kompetencija.
Realizirani su projekti iz područja prava djeteta:


Pravo na obitelj



Gledaj, to sam ja



Imam prava, ali i obveze



Maska skriva i otkriva



Pravila se ne bojimo



Moj tajni prijatelj



Prometna preventiva-odgovornost i



Nenasilno rješavanje sukoba

sigurnost



Pravila, pravednost, odgovornost



Ja kao dio skupine



Kuglica sreće



Od knjižnice do male scenske igre



Moje tijelo



Istraživačke aktivnosti djece u



Uredu je biti drugačiji, a opet isti

procesu razvoja znanstvene



Znakovni jezik kroz pjesmu

pismenosti



Ja odlučujem



Obitelj-moja najveća sreća

Planiranim poticajima obilježili su se sljedeći datumi važni za promicanje ljudskih prava i
prava djeteta.
Datum
22.9. Europski dan bez automobila

03 - 9.10. Dječji tjedan

03.10. Međunarodni dječji dan
01.10. Međunarodni dan starijih osoba
16. 11. Međunarodni dan tolerancije
17. 11. Dan prijevremeno rođene djece
20.11. Dan prava djeteta

23.11. Svjetski humanitarni dan

Sadržaj/Aktivnosti obilježavanja
Hodajmo zajedno, izlet u Drvengrad,
- ,Dođi biciklom u vrtić“
- Utrka romobilima
- natjecateljske igre i poligon za bicikle,
romobile i koturaljke
-razgovor o djeci svijeta-sličnosti i razlike,
dječjim pravima, posjet igraonici u Dječjoj
knjižnici
projekt – „Pravila se ne bojimo“
Posjet bake djeteta iz skupine, posjet Domu
starijih osoba
Kimbo- dijalog sa scenskom lutkom
odijevanje u ljubičasto i spoznajne
aktivnosti na temu: druženje s „palčićima“
Razgovor o dječjim pravima: pravo na igru,
pravo na učenje…
„Ovakav sam samo ja, ne postoje ista dva“
slikovnice o dječjim pravima,
„ Prava preživljavanja: hrana, smještaj,
stanovanje, zdravlje“
„Razvojna prava: obitelj, odgoj i
obrazovanje“
„Djeca nose svjetove na dlanu“
Konvencija o pravima djeteta, naša prava,
slikovnice: Najljepše je biti dijete
-„Kućica dobrih djela“,

04.12. Međunarodni dan invalida
27.

2.

Dan

ružičastih

majica

vršnjačkog nasilja)
21.3. Dan sindroma Down
2. 4. Dan svjesnosti o autizmu
18.05. Međunarodni dan obitelji

-Darivanje igračaka
- akcija: Plastičnim čepovima do skupih
lijekova
Svečanost u prostorijama Saveza invalida
(protiv odijevanje u ružičasto i spoznajne aktivnosti
na temu
Obilježavanje na trgu Ante Starčevića,
projekt 'Lijepo je biti različit'
Elmer šareni slon, različitost je dobra
Pričaonica „Moja obitelj“
Likovna aktivnost - Članovi obitelji

Dječji vrtić Osijek ostvaruje višegodišnju suradnju sa Savezom organizacija invalida
Osječko-baranjske županije stoga već tradicionalno djeca našega vrtića uveličavaju njihovu
svečanost povodom Međunarodnog dana invalida kao i svake godine u prostorijama Saveza
nastupala su djeca podcentra Latica.
4.2.1.3. Program odgoja za okoliš i održivi razvoj
Nacionalni programa odgoja i obrazovanja za okoliš i održivi razvoj primjenjivao se i
odvijao kroz planski stvorene situacije te kao integralni dio svih odgojnih područja ili kao rad
na grupnim ili zajedničkim projektima. Verificirani Program odgoja za održivi razvoj provodi
se u podcentru Mak. Aktivnosti i sadržaji slijedili su interes i inicijativu djece te aktualnosti u
užem i širem okruženju. Primjerenim aktivnostima obilježili smo sljedeće datume:
Datum
14.9. Međunarodni dan prašuma

18.9. Dan hrvatskih voda

Sadržaj/Aktivnosti obilježavanja
Centar prašume: razgovor, enciklopedije,
likovne aktivnosti, slušamo zvukove
prašume, proizvodimo zvukove kiše,
životinje iz prašume
Eko patrola; štednja vode, eksperimenti
-Šetnja obalom Drave
-aktivnosti vezane za važnost i štednju vode
-Prikupljanje različitih uzoraka vode,
-Predmeti zarobljeni u ledu,
-Što pluta ,što tone,
- Voda – istraživanje leda: slikanje ledom,
oslobađanje životinja iz leda, pokusi

4.10.Međunarodni dan zaštite životinja

8.10.Dani kruha – dani zahvalnosti za
plodove zemlje

11.10. Međunarodni dan borbe protiv
prirodnih katastrofa

16.10. Svjetski dan hrane

20.10.Dan jabuka

11.12.Međunarodni dan planina

2.2. Međunarodni dan zaštite močvara

Odlazak u ZOO, udomljavanje žirafe
-utjecaj čovjeka na životinje, kako možemo
pomoći životinjama- što mi kao skupina
možemo napraviti-izrada hranilica za ptice stanarice.
-Što životinje rade u jesen/zimu...
- izrada plakata – životinje svijeta, radionice
-Moj kućni ljubimac
Posjet pekari, izrada i oblikovanje tijesta,
izlaganje pekarskih proizvoda
Likovne aktivnosti o žitaricama, kruhu,
voću,
-„Od zrna do kruha“,
-igra tijestom,
-Dramska igra: „Djed i repa“
- crtanje u brašnu, radno praktične
aktivnosti (postavljanje stolova, stolnjaka,
čišćenje stolova i poda nakon blagovanja)
-slikovnice, prozni i poetski tekstovi o
prirodnim katastrofama
-Vježbamo brzu evakuaciju iz vrtića
-Prirodne pojave – vulkani, potresi,
tsunami, pokusi, senzomotoričke kutije..
-klasifikacija voća i povrća,
-piramida zdrave hrane,
-radno praktične aktivnosti,
- pravljenje voćne salate,
-posjet tržnici,
Kazališna predstava za sve vrtićke skupine:
„Jabuka i crv“,
-natjecateljske igre „Tko će prenijeti
jabuke“, “Ples s jabukama“
-Istraživačka aktivnost: „Koliko vode ima u
jabuci?“
-Zajednički rad: Dijelovi jabuke – plakat
-Likovne aktivnosti
-Priredba za Dan jabuka
-Razgovor, razgledavanje fotografija i
knjiga o planinama, učimo nazive hrvatskih
planina.
-Biljke i životinje planina
-Kopački rit – što sve znamo o njemu,
-Bare i močvare: tko su stanovnici,
-razgledavanje fotografija Kopačkog rita,

5.3.Dan očuvanja energije

14.3.Međunarodni dan rijeka
21.2. Svjetski dan šuma

22.2. Svjetski dan ekologije

22.3. Svjetski dan voda

7.4.Svjetski dan zdravlja

22.4.Dan planeta Zemlje

25.4.Svjetski dan drveta

enciklopedija ptica
-Likovne aktivnosti, istraživačke aktivnosti
- Eko patrola,
- Deset jednostavnih načina za štednju
energije
- Izrađivanje oznaka za štednju vode i
energije te njihovo postavljanje u vrtiću i
kući
Drava, moja rijeka, šetnja do Drave
-posjet izviđača,
-„Važnost šuma i njihovo čuvanje“,
-„Životinje koje žive u šumi, biljke i
insekti“,
-„Video isječak: šume u Hrvatskoj“,
-„Enciklopedije i slike šuma“,
- „Pismo iz Zelengrada“
-projekcija OZON ,
-organski i anorganski otpad,
-radno-praktična aktivnost „Ekološke
torbice“,
-društvena igra eko patrola,
-„Više cvijeća, manje smeća“,
-„Sadnja lukovica i cvijeća“,
-„Briga i njega cvijeća“,
-razvrstavanje otpada
Ukazivanje na racionalno trošenje vode te
aktivnosti s vodom ( što tone, što pluta,
oboji vodu, prelijevanje vode, utrka
brodova)
Likovna-slikanje ledom
Istraživanje – što tone, što pluta
Eko poruke- kako štedim vodu
- Kutak liječnika, simbolička igra liječnika,
- Važnost higijene- pranje ruku, pranje zubi
- Pokus: Što se nalazi na našim rukama?
- posjet roditelja liječnika
Eko poruke, posjet Eko otoku
- Centar istraživanja – Globus/Karta svijeta
-Pričanje priča: Priče iz Zelengrada
-promatranje i uočavanje-planete u svemiru,
uvjeti potrebni za život, Zemlja naš jedini
dom
Recikliranje papira, proučavanje

enciklopedija o različitim vrstama drveća,
šetnja okolicom vrtića i promatranje drvećakora, krošnja, list, slikanje na temu…
26.4.Svjetski dan obnovljivih izvora energije -štednja,
-recikliranje,
-posjeta zelenom eko otoku
-eksperimenti,
-posjet meteorološkoj stanici,
-eko patrola
22.5. Dan biološke raznovrsnosti i Dan -priča „ povrtno kraljevstvo“,
zaštite prirode
-prelistavanje enciklopedije,
-sijemo, sadimo, istraživačke aktivnosti
24.5. Europski dan parkova
-Igre na otvorenom,
1.6. Svjetski dan mlijeka
Radno praktična aktivnost -'pomuzimo
kravu'
5.6. Svjetski dan zaštite okoliša
Igre na zraku i otvorenom prostoru, šetnja
do obližnjih vrtova, promatranje cvijeća,
drveća;
Radno praktična aktivnost – počisti i čuvaj
prirodu
8.6. Svjetski dan oceana
-Posjet Muzeju školjki,
-„Morsko prijateljstvo“
11.6. Dan vrtova
-„Briga i njega oko posađenih biljaka“,
-„Istražujemo i uspoređujemo koje su
promjene nastale u rastu i razvoju biljaka“,
-„Bilježimo zapaženo“

Djeca su kroz životno praktično radne, istraživačke aktivnosti i aktivnosti s kretanjem
uočavali probleme u okolišu koje je izazvao čovjek, jačali su kompetencije u brizi za sebe i
neposredni okoliš, iskustveno su učili o okolišu. Ovo su neki od projekata kroz koje smo
integrirali teme eko odgoja u svakodnevni odgojno-obrazovni rad:


Uvod u ekologiju



Staro u novo



Više cvijeća, manje smeća



Prirodi pomozi, biciklom se vozi



Drvo je prvo



Od sjemenke do cvijeta



Recikliranje papira



Prvi koraci u recikliranju



Eko vrt



Otpad nije smeće



Kompostiranje



Posadimo cvijeće



Eko patrola



Zeleni četvrtak



Zdrava hrana



Voda u svijetu koji nas okružuje



Biljke



Zrak koji udišemo



Kukci



Šume i prašume



Park je mrak (uređenje dvorišta)



Razvrstavanje otpada



Cvijet za ljepši svijet



Recikliramo



Prirodu čuvaj , brani je i pazi



Čuvajmo okoliš



Odgovornost prema okolišu



Naš planet Zemlja



Čuvajmo naš planet



Glas za Zemlje spas



Briga za mali cvijetnjak



Voće u proljeće – jagode



Volimo čisto



Mali i veliki za atrij



Eko eko



Voda izvor života

4.2.2. Posebni programi
Posebni program ranog učenja engleskog jezika provodio se u šest podcentara u
redovnim odgojnim skupinama. U podcentru Mak bio je organiziran za djecu u trećoj godini
života, u podcentru Sunčica za djecu od treće do šeste godine života, u podcentru Potočnica
za djecu u godini pred polazak u školu, u podcentru Kosjenka za djecu u trećoj i četvrtoj
godini života, u podcentru Krijesnica za djecu u petoj godini života, dok su u podcentru
Pčelica dvije skupine ranog učenja engleskoj jezika, od toga je jedna za djecu u trećoj godini
života, a druga za djecu od treće do šeste godine.
U podcentru Stribor provodi se program ranog učenja njemačkog jezika za djecu od
treće godine do polaska u školu.
Osim programa ranog učenja stranoga jezika u Dječjem vrtiću Osijek provode se i
ostali posebni program. Sportski se program provodi u podcentrima Sunčica, Potočnica,
Pčelica, Maslačak, Sjenčica i Latica dva puta tjedno, u nekim podcentrima se provodi u
organizaciji odgojiteljica, a u nekim uz vanjske suradnike. Likovni se program također dva
puta tjedno provodi u podcentrima Maslačak, Krijesnica, Sjenčica, Sunčica, Vedri dani i
Jelenko. U organizaciji vanjskih suradnika provodi se plesna radionica u podcentrima
Nevičica, Sjenčica, Mak, Sunčica i Jaglenac. Program Tradicije i baštine Slavonije i Baranje
(folklor) provodi se u podcentrima Jabuka, Stribor i Vuka. Dramski se program provodi u
podcentrima Kosjenka i Vuka.

4.2.3. Programi javnih potreba
Od programa javnih potreba Dječji vrtić Osijek provodio je Program predškole i
Program za djecu s teškoćama u razvoju. Kroz cijelu pedagošku godinu u podcentrima Vuka i
Vladislavci organiziran je program predškole. Za djecu koja ranije nisu bila obuhvaćena
redovnim predškolskim odgojno-obrazovnim programom organiziran je program predškole u
trajanju od 250 sati od 4.veljače do 4. travnja 2019. godine u podcentrima: Josipovac, Radost,
Maslačak i Zvončić. Programom je bilo obuhvaćeno 86 djece.
Program za djecu s teškoćama u razvoju realiziran je u jednoj skupini u podcentru
Kosjenka.
4.2.4. Erasmus + projekt
Posebno ćemo istaknuti i početak provedbe projekta 'Učenje na otvorenom' u dva
podcentra: Nevičici i Josipovcu u trajanju od dvije pedagoške godine kao dio Erasmus +
programa čiji je cilj poboljšanje kvalitete odgoja, poučavanja i učenja od predškolske do
srednjoškolske razine obrazovanja u školama i vrtićima diljem Europe kroz pružanje prilika
za razvijanje profesionalnih vještina i suradnju s partnerima u Europi. Projekt je započeo s
provođenjem 1.rujna 2018. i trajat će do 31.kolovoza 2020.
Projektni tim čine četiri odgojiteljice, Ivana Hazenauer i Monika Šmit iz podcentra
Nevičica, Irena Vajak Rumbak i Marija Zelić iz podcentra Josipovac, stručna suradnica
pedagoginja Ana Mihaljević i ravnateljica Marija Štambuk Čabaj koje su osmislile i izradile
projekt učenja na otvorenom pod svim vremenskim uvjetima koji podrazumijeva
organiziranje aktivnosti koje se inače provode u sobi dnevnog boravka na otvorenom. U
projektu sudjeluju sve odgojne skupine navedenih podcentara. Aktivnosti koje se provode na
otvorenom pružaju
aktivnosti, djeca

raznolikost iskustvenih podražaja, radno-praktičnih i istraživačkih
stječu nova znanja i iskustva o prirodi koja ih okružuje i njezinim

mogućnostima.
Kao dio projektnih aktivnosti u suradnji s Crvenim križem Osijek organiziran je i
trodnevni izlet u Orahovicu, pod nazivom 'Vrtić u prirodi'. U Orahovici je boravilo ukupno
tridesetoro djece iz skupina pred polazak u školu podcentara Nevičica i Josipovac u pratnji
svojih odgojiteljica, pedagoginja i zdravstvene voditeljice. Trodnevni program osmišljen od
strane odgojiteljica i uz podršku stručnih djelatnika Crvenog križa uključivao je ponajviše
aktivnosti boravka na otvorenom: neposredni kontakt s prirodom i doživljavanje okoline
različitim osjetilima, savladavanje kretanja po različitim prirodnim površinama, istraživanje

šume, obilazak lokalnih znamenitosti. Uz sve navedeno ovim trodnevnim boravkom u
Orahovici bez pratnje roditelja poticalo se i dječje osamostaljivanje.
Projekt 'Učenje na otvorenom' je tijekom cijele pedagoške godine bio medijski
popraćen, kako putem mrežne stranice Dječjeg vrtića Osijek, portala eTwinning, lokalnih
medija, ali i putem Hrvatske radio televizije i emisije Dobro jutro Hrvatska koja je uživo
popratila zimske aktivnosti podcentra Josipovac.
4.2.5. Obogaćivanje redovitog programa fakultativnim sadržajima, kazališnim
predstavama, sportskim događanjima, izletima, radionicama
4.2.5.1.Predstave
U skladu s višegodišnjom suradnjom s Dječjim kazalištem Branka Mihaljevića
tijekom ove pedagoške godine organizirano je više posjeta djece svih podcentara na predstave
u dječje kazalište. Odgojiteljice su u suradnji s djelatnicima dječjeg kazališta birale iz
prispjelih kataloga i ponuda predstave koje najbolje odgovaraju dobi i interesu djece.
Osim Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u suradnji s Produkcijom Z, putujućim
kazalištem Dječja čarobna scena iz Zagreba, kazališnom družinom Putujuće kazalište,
Teatrom 2 go, Osnovnom školom Tenja, Umjetničkom akademijom u Osijeku, Gimnastičkim
društvom Žito organizirane su predstave u nekim podcentrima Dječjeg vrtića Osijek, ovisno o
interesu djece.
U manjoj mjeri su bili organizirani i posjeti kinematografima Urania i Cinestar radi
projekcija aktualnih animiranih filmova i upoznavanja s medijskom kulturom.
Slijedi prikaz predstava i kino projekcija koje su djeca gledala tijekom ove pedagoške
godine.
Naziv

Organizator/Izvođač

Tobija
Pliva patka preko Drave
Mi se vuka ne bojimo
Crvenkapica
Predstave

Uspavanka za mišića

Dječje kazalište
Branka Mihaljevića

Božićni kolačić
Pingvini ne znaju napraviti
kolač od sira
Vitez bez konja
Nezaboravak
Složna obitelj
Dobro se dobrim vraća
Pravi prijatelj
Lijepo putovanje Lijepom
našom
Tko sam – što sam

Z produkcija

Tri mačke
Veliko putovanje maloga
puža
Mama, tata i ja
Dječja čarobna scena
Šta ću biti kad odrastem

Paroščić putuje svijetom

Kazališna družina
„Putujuće kazalište“
Osnovna škola Tenja

Majstori

Teatar 2 Go

„Sportska predstava“

Gimnastičko društvo „Žito“

„Imaginacija“

Umjetnička akademija u
Osijeku
Cinestar Portanova

Dva ježa

Kino projekcije

Grinch
Stopalići

Kino Urania

4.2.5.2. Edukativne posjete, izleti, radionice
U edukativnim posjetima i izletima sudjelovala su djeca svih podcenatara ovisno o
interesu. Navedeni fakultativni sadržaji slijedili su planirane aktivnosti pridonosili
ostvarivanju razvojnih zadaća te su obogaćivali aktualna događanja u neposrednom
djetetovom okruženju. Navedene sadržaje podijelili smo na one koji su se odvijali unutar i
izvan dječjeg vrtića.
Navesti ćemo neke od svečanosti, radionice i gostovanja u prostorima podcentara
Dječjeg vrtića Osijek:





Božićna priredba i predstava



Hrvatsko agrometeorološko društvo

odgojitelja za djecu: „Ima li spasa

– edukativna radionica „Požar nije

za Djeda Mraza?“

šala“

Gostovanje sportskog judo kluba



Svečanost povodom Dana jabuka

„Mladost“ Osijek



Božićni humanitarni koncert za

Donošenje Betlehemskog svjetla-

udrugu Moje dijete

Udruga izviđača „Slavonski hrast“.



Olimpijada starih sportova



Jesenka u vrtiću



Biciklijada



Kestenjar u našem vrtiću



Vježbom i plesom do osmijeha i



Svečanosti povodom Dana kruha



Svečanost povodom sv.Nikole



Posjet knjižničarke, gđe Nedić s
Fakulteta za odgojno obrazovne

zdravlja- plesni studio Shine


Posjet gđe.Dubravka Pađen Farkašnastajanje slikovnice



Radionica „Kemija je prava stvar
,može bojat svaku tvar“

znanosti u okviru Mjeseca knjige


Maskenbal u vrtiću



Radionica recikliranja papira



Folklorna svečanost „Kirvaj u



Radionice za izradu ukrasa od

Josipovu“

korisnog otpada



Baka i djeda sa mnom u vrtiću



Radionica „Park je mrak“



Dani otvorenih vrata - „Advent u



Posjet plesne skupine „ Kick“

Kosjenci“



Posjet muške pjevačke skupine



Svečanost povodom Valentinova



Posjet Udruge „Za osmijeh mladih“

„Zrinski“


Roditelji djeci- predstava
„GOSPOĐICA NEĆU“



Obilježavanje svjetskog dana



sporta „Olimpijada u Nevičici“roditelji i djeca



Matematička radionica „Malac
genijalac“



Radionica s roditeljima izrada

Posjet astronauta- Goran

senzomotiričke knjige - „Tiha

Nikolašević

knjiga“

Posjet saksofonisti Arijana i



Oslikavanje poligona društvenih i

Benjamin

motoričkih igara - roditelji i



Posjet vokalnog sastava „Akvarel“

učenici volonteri Isusovačke



Gostovanje balerine- Anja Bašnec

klasične gimnzije Osijek



Gostovanje opernog pjevača-



ukrašavanje bundeva

Krunoslav




Dolazak vozila i tehničara Zavoda

“Bundevgrad“- izrada i



Radionica studentica Ekonomskog

za hitnu medicinsku pomoć

fakulteta u Osijeku: Ja-građanin

Osječko baranjske županije

EU

Lutkarska radionica – Slavica
Benčik

Osim radionica i svečanosti unutar dječjeg vrtića organizirali smo i brojne izlete i posjete
za djecu te smo sudjelovali u nekim svečanostima izvan dječjeg vrtića:


Zološki vrt



Muzej likovnih umjetnosti -

agrobiotehničkih znanosti,

likovna radionica „Iluzija“,

Prehrambenom fakultetu, FZOOZ





Festival znanosti na: Fakultetu

Trg A. Starčevića- obilježavanje



Salaš Fury, Tenja

dana Down sindroma



Posjet seoskom imanju „Acin salaš



Nogometna akademija Krpan Babić



Posjet Muzeju školjki,



Dječji dom Klasje



FERIT sajam



Knjižara Nova



GISKO-u Dječji odjel, Austrijska



Stadion Gradski vrt utakmica

– izlet u Tordince

Osijek – Dinamo

čitaonica


Knjižnica Fakulteta za odgojne i



jabuka

obrazovne znanosti


Meggle

Posjet OPG Cerenko – berba



Udruga „Mogu“



Zlatna greda



Izlet u Drvengrad





Zračna luka



Meteorološka stanica



Izlet u Čepin „Božićna bajka“



Ugostiteljsko turistička škola



Medicinski fakultet Osijek-Festival



Međunarodna kolonija mladih

Izlet u Tvrđavicu - kukuruzni
labirint

znanosti(„Sve boje moje krvi“)

Ernestinovo,



Tržnica – zeleni četvrtak



Dom Ja kao i ti



Pokladna povorka na temu



Voćnjak obitelji Šimunović



Addiko banka



Gradska i sveučilišna knjižnica u

"Energetska učinkovitost"


Gimnastička početnica – posjet
Inova gimu na Zelenom polju

Osijeku



Posjet Centru za kulturu Čepin



Kopački rit



Posjet školi nogometa u Čepinu



Fakultet matematike – radionica
„Robotika“ i „Boje u matematici“,

4.2.5.3. Sportski događaji
Školski sportski savez Grada Osijeka je i tijekom 2018./2019. pedagoške godine
organizirao Program klizanja na Trgu Ante Starčevića i Program navikavanja na vodu na
Gradskim bazenima za svu djecu pred polazak u školu. U programu klizanja sudjelovalo je
458 djece, dok je u programu privikavanja na vodu sudjelovalo njih 595.
Tradicionalni turnir u malom nogometu održan je u podcentru Latica, a njega već niz
godina

vrlo

uspješno

organiziraju

odgojiteljice

iz

spomenutog

podcentra.

Na

malonogometnom turniru sudjelovali su podcentri Latica, Jaglenac, Pčelica i Nevičica te kao
gosti djeca iz dječjeg vrtića Maslačak iz Bizovca te Dječji vrtić Grlica iz Bilja koji je bio i
pobjednik turnira.
U sklopu sportskih aktivnosti održan je i Uskršnji košarkaški turnir u dvorani Jug II.
Pobjednik turnira bio je podcentar “Latica“, a drugo i treće mjesto osvojili su podcentri
“Jabuka“i „Sunčica“.
U suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom i Zajednicom športskih Udruga Grada
Osijeka, sudjelovali smo na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića u Našicama. Djeca iz svih
slavonskih vrtića bila su vrlo motivirana i dala sve od sebe u različitim atletskim vještinama i

malom nogometu. Na Olimpijskom festivalu boje Dječjeg vrtića Osijek branila su djeca iz
podcentara „Sjenčica“ i „Latica“.
4.2.5.4.Likovne izložbe i natječaji
Tijekom pedagoške godine imali smo prilike sudjelovati na likovnim natječajima i
izložbama kao slijedi:


Obilježavanje DANA NARCISA izlaganjem plakata s dječjim likovnim radovima



Likovni natječaj Hrvatske vatrogasne zajednice



Natječaj za izradu likovnih, literarnih i foto radova djece i mladih predškolskog,
osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta na temu katastrofa i snaga sustava
civilne zaštite Državne uprava za zaštitu i spašavanje



Izložba likovnih radova djeca predškolske dobi u Galeriji Waldinger

Na tradicionalnoj Izložbi likovnih radova djece predškolske dobi u izložbenom
prostoru Waldinger u Tvrđi predstavljeno je oko 400 dječjih likovnih radova iz svih
podcentara Dječjeg vrtića Osijek na temu „Godišnja doba“. Dječji radovi predstavljeni na
izložbi prikaz su dijela likovnog stvaralaštva djece tijekom cijele pedagoške godine. Ove smo
godine za Izložbu dječjih radova surađivali s profesorom Goranom Kujundžićem s Fakulteta
za odgojne i obrazovne znanosti koji je odabrao likovni rad djevojčice Ive Crnković iz
podcentra Maslačak koji je bio istaknut kao naslovni rad Izložbe.
Likovni rad Ene Milošević i Davida Čaklovića iz podcentra Kockica s temom
'Prirodne nepogode' nagrađeni su na Natječaju Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
4.2.6. Glazbeni odgoj
Glazbeni odgoj u dječjem vrtiću sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa i utječe
na razvoj cjelovite osobnosti.
U skladu s tim, dvije stručne suradnice za glazbenu kulturu zaposlene u Dječjem
vrtiću Osijek kroz rad sa 103

vrtićke skupine u 25 vrtića doprinose ostvarenju općeg

odgojnog cilja. Tu prije svega valja spomenuti redovni, svakodnevni rad: rad sa svom djecom,
u svim vrtićkim skupinama, bez obzira na njihove glazbene sposobnosti. Djecu se potiče na
sudjelovanje u glazbenim aktivnostima, u kojima uz glazbene, razvijaju i tjelesne sposobnosti,
samopouzdanje, socijalne i ostale vještine.
Samim time, stručnjakinje za područje glazbe, a kao podrška odgojiteljskim parovima

i s njima u suradnji kroz svoj rad pomažu ostvarenju brojnih dobrobiti za djetetov psihofizički
razvoj.
Kroz redovni rad s djecom:


pobuđivanje i postepeno razvijanje interesa za glazbu kod djece



razvijanje želje za uključivanje djece u glazbene aktivnosti



stvaranje osnove za razvoj, kao i sam razvoj dječjeg sluha i osjećaja za ritam



njegovanje i sistematsko kultiviranje dječjeg glasa



stvaranje osnove za emotivno doživljavanje i interpretiranje glazbe



poticanje djece na osnovne oblike stvaralačkih glazbenih aktivnosti

Sve to provodi se kroz razne metodičko-didaktičke glazbene igre, slušanje glazbe (aktivno
i pasivno), pjevanje (grupno i individualno), ritamske vježbe ( kojima pomažemo i razvoj
motorike kod djece ); potiče se razvoj psihofizičkih sposobnosti, koje ne moraju biti vezane
isključivo za glazbu, ali se razvijaju uz pomoć glazbe, kao i dobro okruženje i pozitivna
energija za vrijeme boravka djeteta u vrtiću.
U sklopu rada s djecom, u pedagoškoj godini ostvareno je:
1. 97 završnih svečanosti u Dječjem vrtiću Osijek u redovnim skupinama
2. 5 završnih svečanosti predškole
3. brojne interne svečanosti ( Jesenke, dani kruha, maskenbali, božićne i uskrsne svečanosti i
dr.)
4. tradicionalne božićne svečanosti za gradsku upravu te umirovljenike Dječjeg vrtića Osijek
5. brojne svečanosti u suradnji s društvenom zajednicom ( Čepinski suncokreti, božićni
sajmovi u Čepinu i Josipovcu, obilježavanja dana mjesnih odbora Tvrđa i Podravlje,
obilježavanje Dana invalida i Dana materinskog jezika (GISKO) , Theaterfestival u
Dječjem kazalištu te suradnja s Grand Circle Fondationom u podcentru Mak.
4.2.6.1. Rad s nadarenom djecom - dječji orkestar – Orrfov instrumentarij
Dječji orkestar već četvrtu godinu okuplja djecu starije vrtićke skupine u podcentru
Jaglenac, a izraženih glazbenih, osobito ritmičkih i ritamskih sposobnosti. Djeca na brojnim
instrumentima Orffovog instrumentarija uvježbavaju sviranje pjesmica i pri tom usvajaju
nova znanja i razvijaju glazbene sposobnosti, kroz igru i zajedništvo.
Razvija se sposobnost skupnog muziciranja, uz razvijanje strpljivosti, te usvajanje

pojma jednakovrijednosti – svih, pa i najmanjih instrumenata, a tako i sve djece, odnosno
ljudi.
Orkestar je nastupio na otvorenju izložbe dječjih likovnih radova u izložbenoj dvorani
Waldinger te je imao svoju završnu svečanost u podcentru Jaglenac.

4.2.6.2. Dječji zbor
Tijekom ove pedagoške godine djelovao je dječji zbor u podcentru Latica. Djeca
odabrana po svojim iznadprosječnim vokalnim i drugim glazbenim sposobnostima. Zbor je
brojio otprilike 30ak djece u dobi od 4 do 7 godina. Nastupio je na malonogometnom turniru
u podcentru Latica i na obilježavanju Dana invalida u MO Tvrđa.

4.2.6.3. Dječji etno susret
Nastavljajući tradiciju Dječjeg slavonskog sijela u podcentru Mak, a sa željom da rad
na očuvanju slavonske tradicijske baštine obuhvati veći broj djece, u veljači smo organizirali
Dječji etno susret. Susret je koncipiran u dva dijela, od kojih je prvi bila scenska izvedba
tradicijskih sadržaja u dvorani Gradske četvrti „Novi Grad“.
Tijekom pedagoške godine djeca su se u svojim vrtićima s radošću upoznavala sa slavonskim
tradicijskim pjesmama, običajima, plesovima i igrama te su njima najdraže dijelove prikazali
publici na etno susretu.
Drugi dio etno susreta bile su radionice za zainteresiranu djecu i njihove roditelje održane u
podcentru Kosjenka te dvorani Gradske četvrti Novi grad. Zainteresiranoj djeci i roditeljima
ponuđene su radionice izrade tradicijskih frizura i licitara te predmeta od šuške i radionice
tradicionalnih igara i slavonskog plesa u kolu.
U realizaciji etno susreta sudjelovalo je 7 skupina djece s 8 odgojiteljica - voditeljica
navedenih radionica.
Etno susretima ostvarena je suradnja s tamburaškim sastavima te gostima iz dječjeg vrtića
„Naša radost„ iz Subotice, koji su isti događaj pohvalili kao lijepu ideju i izvrsnu izvedbu.

4.3. Odgojno-obrazovni rad tijekom ljetnih mjeseci
S obzirom na smanjen broj dolazaka djece u ljetnim mjesecima (srpnju i kolovozu) kao

i odluku osnivača o neplaćanja oba ljetna mjeseca ukoliko dijete ne pohađa dječji vrtić, rad s

djecom u ljetnim mjesecima organiziran je u ukupno dvanaest podcentara Dječjeg vrtića
Osijek. U želji za rasterećenjem podcentara koji su svake godine dežurni tijekom ljetnih
mjeseci i omogućavanjem bolje pripreme za nadolazeću pedagošku godinu dio je podcentara
radio u srpnju, a dio u kolovozu. S obzirom na planiranu energetsku obnovu nekoliko
podcentara tijekom ljetnih mjeseci neki su podcentri bili dežurni oba ljetna mjeseca. Dežurni
podcentri u srpnju i kolovozu bili su Sunčica, Jelenko, Vedri dani, Pčelica, Josipovac i
Zvončić; u srpnju su dežurni podcentri bili Mak, Jabuka i Maslačak, a u kolovozu Jaglenac,
Sjenčica i Krijesnica. I tijekom ljetnih mjeseci organiziran je rad do 21h u podcentru Sunčica,
a dežurstvo subotom bilo je u podcentru Vedri dani.
Broj djece koja su koristila usluge Dječjeg vrtića Osijek u mjesecu srpnju i kolovozu
2019. prema evidencijama dolazaka:
1.7.

8.7.

15.7.

22.7.

29.7.

6.8.

12.8.

19.8.

26.8.

Sunčica

123

110

99

92

81

54

60

60

70

Jelenko

53

62

60

48

33

23

20

35

35

Vedri dani 92

80

71

56

50

30

35

51

60

Pčelica

131

118

103

95

67

46

46

61

60

Josipovac

76

51

62

57

43

36

36

50

52

Zvončić

89

80

61

56

60

54

51

60

58

Mak

137

128

123

101

96

/

/

/

/

Jabuka

136

130

119

90

81

/

/

/

/

Maslačak

101

94

80

71

59

/

/

/

/

Jaglenac

/

/

/

/

/

43

41

47

53

Sjenčica

/

/

/

/

/

54

56

57

66

Krijesnica

/

/

/

/

/

41

38

45

42

Ukupno

938

853

778

666

570

381

383

466

496

Tijekom radu u ljetnim mjesecima poštovana su načela u organizaciji boravka na
otvorenom ljeti glede dužine boravka djece na otvorenom, o neizlaganju suncu u vremenu od
10,30 do 16 sati, bogatoj ponudi poticaja i aktivnosti, posebice aktivnosti s vodom i prirodnim
materijalima te dostupnosti tekućine. Odgojitelji su u oblikovanju okruženja intervenirali
razmještajem namještaja, reorganizacijom i dopunom centara zajedno s djecom poštujući
njihove potrebe i interese. Zadaci i sadržaji bili su prilagođeni postojećim uvjetima (spajanje
djece u mješovite skupine, dnevna i tjedna izmjena sastava djece, izmjena odgojitelja), te su
se u skladu s time organizirale aktivnosti.
4.4. Pedagoška dokumentacija
Polazeći od Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije o evidenciji o
djeci u dječjem vrtiću vođena je obavezna pedagoška dokumentacija u svim podcentrima
Dječjeg vrtića Osijek:
 Matična knjiga djece
 Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine
 Imenik djece
 Ljetopis
 Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada
 Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada
 Program stručnog usavršavanja
 Dosje djeteta s posebnim potrebama
 Knjiga zapisnika
Pedagoška dokumentacija se redovito vodi, a stručno razvojna služba redovito prati
rad odgojiteljica na tom području.
Tijekom ove pedagoške godine za sve odgojiteljice jasličkih skupina osigurani su
materijali za vođenje Individualnih razvojnih mapa djeteta, s ciljem praćenja djece putem njih
do polaska u školu. Za odgojiteljice jasličkih skupina u tu je svrhu bila organizirana stručna
radionica na kojoj su se pobliže upoznale s načinom vođenja razvojnih mapa i važnosti iste u
procesu praćenja i bilježenja napretka djeteta.

V. IZOBRAZBA STRUČNIH DJELATNIKA
Važna pretpostavka za osiguranje i unapređenje kvalitete rada vrtića je kontinuirano
profesionalno usavršavanje odgojitelja i drugih stručnih djelatnika vrtića. Rast stručnih
kompetencija, profesionalno usavršavanje i motivacija za cjeloživotno učenje rezultiraju
pomacima u znanju kao i promjenama u uvjerenjima i djelovanju. Stručno usavršavanje
organizira se na razini Dječjeg vrtića Osijek, na razini podcentara te u organizaciji Agencije
za odgoj i obrazovanje ili drugih institucija koje se bave odgojem i obrazovanjem, a nude
usavršavanja od interesa za odgojitelje i stručne suradnike. Ove pedagoške godine sudjelovali
smo u sljedećim oblicima stručnog usavršavanja:
5.1. Stručna vijeća unutar Dječjeg vrtića Osijek
Sukladno Godišnjem planu i programu odgojno-obrazovnog rada tijekom ove
pedagoške godine održana su sljedeća stručna vijeća i radionice:
Rb.

1.

2.

Sadržaj

Vrijeme

Nositelji

Plani i program odgojnoobrazovnog rada i stručnog
usavršavanja, predstavljanje
pedagoga.

Rujan,
2018.

stručni suradnici- pedagozi (S.Takač,
V.Vidović, A.Mihaljević, M.Došen)

Listopad,
2018.

stručni suradnici- pedagozi (S.Takač,
V.Vidović, A.Mihaljević, M.Došen)

Stručna radionica: Individualni
razgovori s roditeljima

Stručno vijeće: Etičnost i
3.

4.

5.

6.

kompetencije odgojitelja

Stručno vijeće: Spremnost
odgojiteljica za rad u inkluzivnim
skupinama s obzirom na njihovu
emocionalnu inteligenciju
Stručno vijeće odgojitelja
jasličkih skupina: Individualne
razvojne mape djeteta
Stručna radionica: Učenje na
otvorenom

Listopad,
2018.

Studeni,
2018.

Studeni,
2018.

Studeni
2018.

Darija Salopek Žiha, psiholog mentor

Zrinka Lovrinčević, psiholog

Višnja Vekić Kljaić, odgojitelj
savjetnik
Marija Štambuk Čabaj, ravnatelj, Ana
Mihaljević, pedagog, Ivana
Hazenauer, odgojitelj i Marija Zelić,
odgojitelj

Stručno vijeće: Izazovi glazbenog
7.

8.

9.

10.

odgoja na prijelazu iz dječjeg vrtića
u osnovnu školu

Prosinac
2018.

Stručna radionica: Glazba kao
važan čimbenik u cjelovitom
razvoju djeteta

Prosinac,
2018.

Mila Spajić, odgojitelj

Stručno vijeće: Reggio
pedagogija – suvremeni pristup
učenju djece

Svibanj,
2018.

Jelena Rogić, pedagog

Završna odgojiteljska vijećaIzvješća za kraj pedagoške godine

Lipanj
2019.

stručni suradnici- pedagozi
(V.Vidović, A.Mihaljević, M.Došen)

Tajana Balatinac, glazbeni suradnik

Stručna vijeća prema odgojnim skupinama
STRUČNA VIJEĆA
TEMA

DOBNA
SKUPINA

VRIJEME

NOSITELJI TEMA

Utjecaj prostora i
materijala na rad s
djecom jasličke dobi

Jaslička
skupina

Ožujak
2019.

Lucija Rupčić, Barbara Liščić,
Sandra Zamečnik, Maja Devald

Pravila

Mlađa
skupina

Ožujak
2019.

Iskustva odgojiteljica u
suradnji s roditeljima

Srednja
skupina

Travanj
2019.

Starija A
skupina

Ožujak
2019.

Starija B
skupina

Ožujak,
2019..

Marko Došen, Sanja Benaković,
Ana Marija Maras
Vladimirka Vidović, Marija
Vorkapić, Snježana Nećak, Silvija
Čutura, Jasmina Koić
Tatjana Mikloš, Nevenka Matić, Lea
Kovačević, Dragutina Kerže
Špoljar, Branka Delić
Ana Mihaljević. Draga Hefler,
Madlena Ibriks, Ana Vorkapić,
Suzana Sabolić

Skupine za
rano učenje
stranog
jezika

Ožujak,
2019.

Poticanje razvoja
dječje socijalne
kompetencije
Slikovinica: škrinjica
znanja, igre i
kreativnosti
Stručno vijeće skupina
za rano učenje stranog
jezika: Unapređivanje
odgojno-obrazovnog
procesa ranog učenja
stranog jezika kroz
svakodnevnu primjenu

Irena Đurek Kujundžić, Ksenija
Šariri, Mirna Budić, Martina
Grabić Tilhof

5.2. Stručno usavršavanje izvan dječjeg vrtića
Prateći obavijesti stručnih institucija, odgojiteljice i stručni suradnici uključivale su se
u rad stručnih vijeća, seminara i radionica sukladno profesionalnim i osobnim preferencijama.
5.2.1. Stručna vijeća u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje
Navodimo stručne skupova u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje na kojima smo
sudjelovali:


Zajednica učenja u dječjem vrtiću, 16.10.2018. Slavonski Brod i 18.10.2018. Donji
Miholjac



Suvremeni pogledi na polazak u školu – model partnerskog odnosa, 16.10.2018.
Velika



Mentor u profesionalnom razvoju odgojitelja/stručnog suradnika, 4.12.2018. Osijek



Stručno metodička priprema odgojitelja pripravnika za polaganje stručnog ispita,
3.1.2019. Osijek



Rastimo zajedno Plus- seminar za voditelje programa, 1.3.2019. Osijek



Praćenje i dokumentiranje odgojno obrazovnog rada u razvoju suvremenog
kurikuluma dječjeg vrtića, 2.4.2019. Beli Manastir



Priprema odgojitelja pripravnika za polaganje stručnog ispita, 17.6.2019. Osijek



Dijete u igri plesu i pokretu, 13.6.2019. Đakovo, 27.6.2019. Belišće



Oblikovanje i provedba kurikuluma dječjeg vrtića, 28.8.2019., Požega
Odgojiteljice i stručne suradnice Dječjeg vrtića Osijek kontinuirano sudjeluju na

stručnim vijećima Agencije za odgoj i obrazovanje kao nositelji predavanja, radionica ili
praktičnih oglednih predavanja. Tijekom ove pedagoške godine sudjelovali smo na sljedećim
stručnim vijećima:
Naziv/tema stručnog vijeća
Zajednica učenja u dječjem
vrtiću

Datum i mjesto
Tema izlaganja
18.10.2018. , Donji Miholjac Rad na projektima, Hamira
16.10.2018. Slavonski Brod Perković

Suvremeni pogledi na
polazak u školu – model
partnerskog odnosa

16.10.2018. Velika

Izazovi glazbenog odgoja na
prijelazu iz dječjeg vrtića u
osnovnu školu, Tajana
Balatinac, glazbena
suradnica

Mentor u profesionalnom
razvoju odgojitelja/stručnog
suradnika

4.12.18. Dječji vrtić Osijek

Stručno-metodička priprema
odgojitelja pripravnika za
polaganje stručnog ispita
Prometna preventiva u
predškolskim ustanovama

3.1.2019. Dječji vrtić Osijek

Priprema odgojitelja
pripravnika za polaganje
stručnog ispita

17.6.2019. Osijek

Dijete u igri, plesu i pokretu

13.06.2019. Đakovo
27.6.2019.Belišće

27.5.19. Donja Stubica

Sposobnost motiviranja kroz
cjeloživotni profesionalni
razvoj, Anita Kukučka
Uloge, odgovornosti i
funkcije mentora, Mira
Vego
Evaluacija metodičke
strukture, Jasmnika Vuk,
Valerija Brkić
Prometna preventiva –
izazovi i iskustva, Anita
Kukučka i Hamira Perković
Praktični dio stručnog ispita
– pisana priprema, poticaj,
aktivnosti i poteškoće,
Jasminka Vuk, Valerija
Brkić, Marija Pavlović,
Marija Teofilović
Dijete i folklor - Katica
Rališ

5.2.2. Napredovanje u zvanje odgojitelja i stručnih suradnika
Za odgojiteljicu mentoricu Irenu Vajak-Rumbak predana je dokumentacija za
napredovanje u položajno zvanje odgojitelj savjetnik.
5.2.3. Ostali oblici stručnog usavršavanja
Stručni djelatnici Dječjeg vrtića Osijek pratili su brojna stručna usavršavanja u sklopu
projekta „Roditelji zajedno“ financiranog od strane Grada Osijeka, Osječko-baranjske
županije te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u organizaciji
udruge Iskra waldorfska inicijativa. Osim toga odlazili su i na druga stručna usavršavanja
izvan Dječjeg vrtića ovisno o svojim mogućnostima i interesima.
Naziv/tema stručnog
usavršavanja
Seminar; ciklus „Roditelji
zajedno –
Učenje svim osjetilima“
Slikanje mokro na mokro
(radionica)

Datum i mjesto

Nositelj

19. – 20. 10.2018.
Filozofski fakultet Osijek

Iskra; Waldorfska inicijativa
dr. sc. Slavica Bašić

Kristijan Hranić, student
waldorfske pedagogije

Pripovijedanje i lutkarske
10.11.2018. Osijek
predstave
Alergija na pelud- prevencija 21.11.2018., Vikarijat,
Osijek
Kako razmišljaju autistična
24.11.18. Udruga Dar Osijek
djeca
Stručni seminar za nositelje
26., 27., 28. 11.2018.
PŠP i stručne službe
osnovnih i srednjih škola na
području Osječko –
baranjske županije

Sudjelovanje djece s
teškoćama u odgojnoj
skupini
Obrazovanje za budućnost
naše djece, društva i kulture

30.11.2018., Vinkovci

Digitalna sigurnost i
privatnost
„Dramski odgoj u dječjem
vrtiću-što, kako, zašto?“
Izrada svijeća od voska

19.12.2018. Osijek

Izrada nakita od filca
Zaštita osobnih podataka

Odnos; učitelj – odgojitelj –
dijete
Igra jedini posao djeteta
Sveto pismo kao temelj
odgoja u vjeri
Kako komunikacijom

8.12.2018.
9.12.2018. Osijek

10.1.2019.
Građevinska škola, Osijek
7.2. 2019. , Centar za
kulturu Čepin
8.2. 2019. ,Centar za kulturu
Čepin
08.03.2019., Vinkovci

15. – 16. 03. 2019., Osijek
18.3.2019., Centar za
kulturu Đakovo
23.03.2019., Vikarijat
Osijek
11.4.2019. Hotel Osijek

Ana – Marija Kesegić
Waldorfska odgojiteljica
Dr. Josip Milas
Prof. Goran Džingalašević
Centar za zdravstvenu
zaštitu mentalnog zdravlja,
prevencije i izvanbolničkog
liječenja ovisnosti Zavoda za
javno zdravstvo Osječko –
baranjske županije u
suorganizaciji s Županijskim
stručnim vijećem za školske
preventivne programe i
socijalne pedagoge Osječko
– baranjske županije
Katolički dječji vrtić Eden,
Vinkovci
Iskra – waldorfska
inicijativa, Godi Keller –
pedagog
Fakultet za odgojno
obrazovne znanosti
Vanja Zanze, odg. Mentor
( HCDO )
Udruga Breza
Udruga Breza
Višnja Mikuš Prešić,
pravnica
Katolički dječji vrtić Eden,
Vinkovci
Godi Keller
Rajko Rajović
vlč- T. Barščevski,
ptog.dr.sc. s S. Fužinato,
prof.dr.sc.
Irena Orlić, savjetnik

oblikovati snažan mozak
djeteta
Intervencije kroz igru u radu
s djecom iz autističnog
spektra
Odgojiteljska profesija u
21.st.: lokalne i globalne
perspektive
Međunarodni stručni skup
Izazovi suvremenog
roditeljstva

terapeut
19.4. 2019., Centar za odgoj, Bonačić Maja
obrazovanje i rehabilitaciju,
Osijek
13.5.2019., Osijek
Udruga odgojitelja
„Suncokret
6.6.2019., Osijek

Udruga za rad s mladima
“Breza“

Erasmus + program
U sklopu dvogodišnjeg Erasmus + projekta 'Učenje na otvorenom' šest djelatnica
Dječjeg vrtića Osijek sudjelovalo je na stručnim usavršavanjima u zemljama Europske unije
financiranima od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Outdoor education: a new way of teaching and learning, Bologna, 30.rujna - 6.listopada
2018.
Stručna suradnica Ana Mihaljević i ravnateljica Marija Štambuk Čabaj sudjelovale
su na stručnom usavršavanju u Bologni od 30. rujna do 6.listopada. Tema edukacije bila je
Outdoor education: a new way of teaching and learning, a prisustvovali su joj i sudionici iz
Malte, Španjolske, Irske i Latvije. Organizator edukacije bio je IFOM (Institute for Training,
Employment and Learning Mobility) iz Bologne. Edukacija je uključivala promišljanje o
načinima implementiranja aktivnosti i sadržaja odgoja i obrazovanja iz zatvorenog prostora
(tj. iz sobe dnevnog boravka u vrtićkom kontekstu) na otvoreno, te o mogućnostima
implementiranja učenja na otvorenom u redovni kurikulum. Zatim upoznavanje s ključnim
elementima i načelima učenja na otvorenom, planiranju aktivnosti na otvorenom, te uvid u
primjere dobre prakse provođenja učenja na otvorenom.

“Out of box – environmental education in Finland”, Virrat, 1.- 6. listopada 2018.
Odgojiteljice Ivana Hazenauer iz podcentra Nevičica i Marija Zelić iz podcentra
Josipovac početkom listopada 2018. boravile su u Finskoj i sudjelovale na strukturiranom
tečaju 'Out of box- enviromental education in Finland' u organizaciji Sykli, Enviromental
School of Finland. Tema tečaja bila je usmjerenost na obrazovanje za okoliš s naglaskom
učenja na otvorenom, a sam tečaj usmjeren na kreativnost u nastavi, interdisciplinarnost i

fenomenski utemeljeno obrazovanje , a sastojao se od predavanja, kreativno praktičnih
radionica, iskustvenog učenja na otvorenom te razmjene iskustava i primjera dobre prakse
među sudionicima iz Litve, Malte i finskih učitelja.
Nature as a fantastic classroom for learning, Borensberg, Švedska, 19.-25.svibnja 2019.
Na stručnom usavršavanju u Švedskoj pod nazivom „Nature as a fantastic classroom
for learning“ sudjelovale su dvije odgojiteljice Dječjeg vrtića Osijek, Monika Šmit iz
podcentra Nevičica i Irena Vajak Rumbak iz podcentra Josipovac.
U prirodnom okruženju Švedske odgojiteljice su dobile znanja i alate kako prirodu
koristiti kao medij učenja, kako zatvorene prostore zamijeniti boravkom u prirodi a učenje
postići kroz zabavu, istraživanje i

igru. Tijekom tečaja prikazane su teorijske osnove

pedagogije učenja na otvorenom te iskustveno i senzorno spoznavanje prirode. Odgojiteljice
su osvijestile

činjenicu o važnosti prirode za cjelokupni djetetov psihofizički razvoj.

Spoznale su metode, socijalne vještine za rad s djecom u prirodi.
Tečaj se sastojao od boravka u prirodi, istraživanja prirodnih rezervata (jezera, špilja,
šuma) svakodnevnih osvrta i rasprava o realiziranim aktivnostima, posjeta školi i obližnjem
vrtiću, razmjeni iskustva između sudionika tečaja.

Odgojitelji, učitelji, profesori iz 10

zemalja svakodnevno su poučavani kako učiti o prirodi kroz interakciju i interdisciplinarnost.
Uvodni sastanak korisnika Erasmus+ KA1 Projekata mobilnosti iz područja odgoja i
općeg obrazovanja, 11.srpnja 2019., Zagreb, Kuća Europe
Dječji vrtić Osijek i ove je godine prijavio projekt za Erasmus + program KA1.
Aplicirani projekt „Podizanje kvalitete inkluzivne prakse“ je prošao formalni odabir te smo
dobili financijsku potporu za njegovu provedbu. Provedba projekta započinje sljedeće
pedagoške godine 1.9.2019. te traje do 31.8.2020. U projektu će sudjelovati ukupno devet
stručnih djelatnica Dječjeg vrtića Osijek koje će ići na višednevna stručna usavršavanja u
zemlje Europske unije. Cilj je projekta ojačati stručne kompetencije odgojiteljica i stručnih
suradnica za rad s djecom s teškoćama te uključivanje djece s teškoćama u kulturne i
umjetničke sadržaje, organiziranje i provođenje različitih glazbenih, dramskim i drugih
umjetničkih aktivnosti i radionica u svrhu poticanje svih razvojnih područja djece s teškoćama
kao i podizanje kvalitete njihovog boravka u dječjem vrtiću.
Nakon potvrde o prihvaćanju projekta pozvani smo na uvodni sastanku na kojem je
predstavljen prikaz projektnog ciklusa kao i ugovorne obveze, objašnjeni su financijski
aspekti provedbe projekta kao i diseminacija i vidljivost projekta. Na tematskom sastanku

smo imali prilike dobiti uvid u primjere dobre prakse ambasadora Agencije za mobilnost i
programe Europske unije.

Institut za waldorfsku pedagogiju u Zagrebu
Zahvaljujući suradnji s udrugom ISKRA waldorfska inicijativa i Gradom Osijekom,
Grad Osijek je omogućio školovanje četiri odgojiteljice na trogodišnjem studiju waldorfske
pedagogije u Zagrebu čime će se do 2021. ostvariti dio uvjeta potrebnih za otvaranje odgojno
obrazovne skupine za rad po načelima waldorfske pedagogije. Studij je započeo u rujnu 2018
godine, odgojiteljice su do sada prošle sljedeće edukacije:
Naziv/tema stručnog
usavršavanja
Embriologija i razvoj
čovjeka
Humanističke znanosti,
umjetnost, ručni rad u
vremenu dominacije
prirodnih znanosti
Waldorfska pedagogija u
susretu s drugim
pedagogijama
Evolucija svijesti kroz
kulturne epohe čovječanstva
Izazovi suvremenog
roditeljstva
Fizički razvoj, tročlanost i
četveročlanost čovjekovog
organizma
Čovjek i materija
Razvoj antropološke osnove
Djeca i mediji
Odgoj ka slobodi i lik
odgojitelja
Intenzivni seminar
Waldorfske pedagogije:
Priroda kao pedagoško
nadahnuće

Datum i mjesto

Nositelj

14.-16.09.2018.
Zagreb
05.-07.10.2018.
Ljubljana

Anders Hoier

26.-28.10.2018.
Zagreb

W. Sassmannshausen

23.-25.11.2018.
Zagreb
21.-23.12.2018
Zagreb
01.-03.02.2019.
Zagreb

T. Richter

08.-10.03.2019
Ljubljana
29.-31.03.2019.
Zagreb
26.-28.04.2019.
Ljubljana
31.05-02.06.2019.
Zagreb
29.06.2019 - 04.07.2019
Gorenja Trebuša, Slovenija

B. Weichert

David Brierly

G. Keller
W. Sameith

C. Willman
U. Beaurmann
W. Sassmannshausen
Horst Kornberger
Jennifer Kornberger
Godi Keller
Meta Vrhunc
Eva Jurgec
Uroš Jezdić

Stručno razvojni centar Dječjeg vrtića Sopot
Stručne suradnice pedagoginja i edukacijska rehabilitatorica započele su na početku
pedagoške godine edukaciju Stručno – razvojnog centra Dječjeg vrtića Sopot za provedbu
programa inkluzivnog pristupa prema uključivanju djece s teškoćama rane i predškolske dobi.
Edukacija sadrži devet modula i trajala je od rujna 2018, do svibnja 2019.
1.

Inkluzivnost u ranom i predškolskom razdoblju

2.

Uključivanje djeteta s teškoćom u predškolski sustav

3.

Priprema uvjeta za uključivanje djeteta s teškoćom u predškolsku ustanovu

4.

Individualizirani pristup u radu s djetetom s teškoćama

5.

Dijete s teškoćom u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini

6.

Individualizirani pristup prema obiteljima djece s teškoćama

7.

Uloga vrtića u jačanju roditeljskih kompetencija

8.

Suradnja s lokalnom zajednicom

9.

Prezentacije uradaka sudionika prema modulima

Stručno razvojni centar Srednjaci
Dvije odgojiteljice podcentra Mak, Dunja Vorkapić i Ena Knežević u studenom su
započele stručno usavršavanje u organizaciji stručno – razvojnog centra Srednjaci za
provedbu programa Odgoj za održivi razvoj. Stručno usavršavanje trajati će 10 modula, a do
sada su bile na sljedećim modulima:
1.modul odgoja za održivi
razvoj:
* „Uloga i zadaća stručno
razvojnog centra u provođenju
odgoja za održivi razvoj“
*provedba programa „Odgoj za
održivi razvoj“
Uvid u neporedan odgojnoobrazovni rad
Program za održivi razvoj u
DV Srednjaci
2. modul odgoja za održivi
razvoj:
*Odgoj za održivi razvoj kod
nas i u svijetu
* Što je (ne)održivo?

8.11.2018. Zagreb

Tijana Vidović, prof.
Savjetnica u Ministarstvu
znanosti i obrazovanja

9.11.2018. Zagreb
9.11.2018. Zagreb
24.1.2019. Zagreb

Mr.sc. Olgica Martinis

(radionica)
Pojmovi, stavovi i navike u
kontekstu odgoja za održivi
razvoj
Vještine komunikacije i
suradnje
Koliko poznajemo eko
simbole? (radionica)
3.modul odgoja za održivi
razvoj:
Holistički pristup razvoju
osjetila i pedagoški koncept
osjetilnog razvoja. Osjetilo za
vitalitet-temelj slike o sebi
Osjetilo za dodir, temelj odnosa
ja-drugi, ja-svijet
Osjetilo za kretanje i ravnotežu
4. modul odgoja za održivi
razvoj:
*Kinestetičko osjetilo: svijest o
sebi i životna sigurnost
* Osjetilo za miris i okus
(kratak uvid u poremećaje
voljnih osjetila i pedagoška
pomoć)
Osjetilo za vid
Osjetilo za vid (radionica)
Osjetilo za sluh

25.1.2019. Zagreb

Petra Plevnik, pedagog

25.1.2019. Zagreb

Vjera Badelj, psiholog

25.1.2019. Zagreb

Stručni tim DV Srednjaci

21.3.2019. Zagreb

Prof.dr.sc. S. Bašić

21.3.2019. Zagreb

Prof.dr.sc. S.Bašić

22.3.2019. Zagreb
23.5.2019. Zagreb

Prof.dr.sc.S.Bašić
Prof. dr.sc. S. Bašić

24.5.2019.
24.5.2019.
24.5.2019.

Prof.dr.sc. S. Bašić
Ivana Kataričić
Prof. dr.sc. S. Bašić

„Praksa u ogledalu – Dujo Runje“, 14.studenog 2018., Subotica
Dana, 14. studenog 2018. godine, održana je tradicionalna Konferencija „ Praksa u
ogledalu – Dujo Runje “ u organizaciji Predškolske ustanove „Naša radost“ u Subotici.
Konferencija je održana u velikoj vijećnici Gradske kuće u Subotici. Realizirana na
međunarodnoj razini gdje su svoje radove predstavili odgojiteljice i stručni suradnici iz Srbije,
Slovenije i Hrvatske. Na konferenciji su prikazani primjeri dobre prakse iz područja šumske
pedagogije, senzomotorike, IKT – a i tradicionalnih igara.
Predstavnice Dječjeg vrtića Osijek bile su odgojiteljice Mirjana Malčić i Marijana
Hanić s radom „ Važnost senzomotorike u najranijoj dobi“.

Evaluacijski seminar za voditeljice programa 'Rastimo zajedno Plus', 5.prosinca 2018.,
Dječji vrtić Radost, Zagreb
Dvije stručne suradnice i jedna odgojiteljica koje su završile prvi ciklus vođenja
radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju prisustvovale su 5. prosinca 2018. u
Dječjem vrtiću Radost u Zagrebu evaluacijski seminar za voditeljice programa „Rastimo
zajedno Plus“. Na seminaru su bili prezentirani rezultati kvantitativne evaluacije ishoda
provedenog programa. Sudionici su također dobili nova stručna znanja i demonstraciju dviju
novih senzibilizacijskih radionica za odgojitelje i/ili roditelje.
5.3. Program uvođenja pripravnika u samostalan odgojno-obrazovni rad
U pedagoškoj godini 2018./19. stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa započelo je deset odgojiteljica pripravnica. Osim odgojiteljica pripravnica u
pedagoškoj godinu 20198./19. u Dječjem vrtiću Osijek svoje stažiranje je uspješno završila i
stručna suradnica psihologinja koja je i položila stručni ispit.
Pravilnikom o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih
suradnika u dječjem vrtiću, imenovali smo članove Povjerenstva za praćenje stručnog
osposobljavanja pripravnika te im izradili Program stažiranja temeljen na zakonskim, pravnim
i stručnim elementima.
5.4. Individualno stručno usavršavanje
Tijekom pedagoške godine stručni djelatnici su za svoju individualnu naobrazbu
koristili pedagošku i psihološku literaturu iz vrtićke knjižnice kao i stručne časopise 'Zrno',
'Dijete-vrtić- obitelj' te 'Školske novine'. U skladu s financijskim mogućnostima, dopunjavali
smo vrtićku knjižnicu kao i objektne knjižnice relevantnom stručnom literaturom. Ulogu
knjižničarke i dalje izvršava odgojiteljica knjižničarka Jasna Bradač.

VI. SURADNJA S RODITELJIMA
Ostvarivanje kvalitetne suradnje s roditeljima redovita je zadaća koju postavljamo na
početku svake pedagoške godine. Stručni djelatnici, odgojitelji i stručni suradnici Dječjeg
vrtića Osijek su tijekom ove pedagoške godine ulagali puno znanja, vještine i sposobnosti
kako bi osigurali i ostvarili suradnju i partnerske odnose s roditeljima. Temelj Kurikuluma

Dječjeg vrtića je upravo osiguranje i poticanje roditelja na aktivno sudjelovanje u procesu
odgoja i obrazovanje djece ranog i predškolskog doba, a time smo podigli i ojačali roditeljske
kompetencije.
Tijekom pedagoške godine ostvarili smo zadane ciljeve i zadaće:
-

roditelj ima pravo biti informiran o organizaciji, konceptu rada te programima
rada

-

znati kako njegovo dijete zadovoljava svoja prava, potrebe i interese u vrtiću

-

pratiti razvoj i napredovanje djeteta u suradnji s odgojiteljem

-

tražiti stručnu pomoć koju može dobiti u ustanovi

-

boravit s djetetom u vrtiću u periodu prilagodbe i uključivati se u ostale
segmente odgojno obrazovnog rada

-

za dijete - pružiti djetetu osjećaj sigurnosti i pripadnosti skupini

Suradnju s roditeljima nastojimo uvijek učiniti boljom, kvalitetnijom i učinkovitijom.
Nastojimo upoznati i prepoznati potrebe roditelja, njihove stavove, mišljenja i interese te tako
pomicati granicu tradicionalnog shvaćanja uloge roditelja u vrtiću.. Suradnja i partnerstvo s
roditeljima i ove godine je godine sve kvalitetnija, jer djelujući uvijek u najboljem interesu
djeteta nastojimo svakodnevne izazove i odgovornost u odgajanju i obrazovanju djece
partnerski podijeliti s njihovim roditeljima.
Ostvarili smo različite oblike suradnje s roditeljima kao što su tematski
komunikacijski roditeljski sastanci, individualni razgovori s roditeljima, posjete roditelja ili
drugih odraslih, edukacije za roditelje, radionice za roditelje različitog metodičkog pristupa,
svečanosti, blagdani, raznovrsna druženja, izleti i drugi oblici suradnje. Od prethodne
pedagoške godine nastavljamo s praksom Susreta djece, roditelja i odgojiteljica dan uoči
početka nove pedagoške godine kao novi oblik suradnje s roditeljima. Svrha susreta je
upoznavanja djece i roditelja s odgojiteljicama, prostorom i didaktikom te dogovor oko
termina za prilagodbu ukoliko roditelj izrazi potrebu za istom.
6.1. Komunikacijski roditeljski sastanci
Na roditeljskim sastancima nastojali smo informirati i poučiti roditelje o razvojnim
osobitostima i psihološkim karakteristikama djece, tematizirati aktualne probleme u odgojnoj
skupini te omogućiti raspravu i razmjenu iskustava o onim temama za koje se pokazao interes
ili potreba.

Ovo su neke od tema roditeljskih sastanaka održanih tijekom ove pedagoške godine:


Sličnosti i razlike među djecom



Grizu se – zašto?



Razvoj socijalne kompetencije



Poteškoće u govornom razvoju –
mitovi



Kako odabrati pedagoški vrijednu
igračku

djece predškolske dobi




Senzorno poticajno okruženje



Kako razvijati samopouzdanje?



Odgoj za odgovornost



Odgoj djeteta za suvremeno doba



Utjecaj medija na predškolsko



Pozitivno discipliniranje djece

dijete



Dječji poremećaji glasa i

Razvoj sitne motorike u programu
predškole



Slušanje kao stil življenja





Kako rješavati probleme u odgoju

Put ljubavi i straha





Razvoj morala i etike kod djece

Roditelji i odgojitelji partneri u



Djeca i mediji – sigurnost na

rezonancije

prometnoj preventivi


Projektno učenje u dječjem vrtiću



Mogu, hoću, znam, umijem



Moje roditeljstvo



Agresivnost i elektronički mediji

internetu i utjecaj medija na dijete


Kako poboljšati samopouzdanje
djece



Dijete i igra

Zdravstvena je voditeljica održala roditeljski sastanak u podcentru Mak za roditelje
djece koja su sudjelovala u Pilot projektu nadziranog četkanja zubi, a prema potrebi je
organizirala i individualne razgovore s roditeljima djece koja imaju određene zdravstvene
teškoće.

6.2.Individualni razgovori
Odgojiteljice su u kutićima za roditelje pismeno ponudile roditeljima i mogućnost
dolaska na individualne razgovore određenog dana u tjednu ili po dogovoru s namjerom
uspostavljanja kvalitetne komunikacije i razmjene relevantnih tema sa svrhom boljeg
razumijevanja djeteta. Individualnim razgovorima s roditeljima nastojali smo, u cilju
dobrobiti za dijete, utvrditi uzroke određenog ponašanja djeteta, osvijestiti roditeljima
kvalitetu njihovih odgojnih postupaka te uskladiti odgojne postupke kod kuće i u vrtiću.

Ove pedagoške godine osigurali smo prostor i vrijeme za provođenje individualnih
razgovora za sve roditelje, a posebice roditelje djece pred polazak u školu i novoupisane
djece. Namjera nam je omogućiti roditeljima pomoć i podršku u odgoju i obrazovanju njihove
djece te im ponuditi naše znanje, vještine i iskustvo u slučajevima kad oni osjete potrebu za
tim. Iz tog razloga smatramo važnim transparentnost poziva na individualne razgovore te
definiran termin za dolazak na razgovor. Slijedom toga ove su pedagoške godine održani
individualni razgovori sa svim roditeljima novoupisane djece i djece u godini pred polazak u
školu te s roditeljima djece programa predškole. Prilikom individualnih razgovora s
roditeljima novoupisane djece poseban osvrt se dao na period prilagodbe. S ostalim su
roditeljima individualni razgovori održani prema potrebi i iskazanom interesu roditelja.
Tijekom ove pedagoške godine uočena je veća zastupljenost individualnih razgovora s
roditeljima nego prethodne pedagoške godine, njihov značaj za dobrobit djeteta prepoznali su
roditelji i odgojitelji.
6.3. Partnerstvo s roditeljima
Od ove smo pedagoške godine svim roditeljima novoupisane djece nakon inicijalnog
razgovora s odgojiteljima uoči početka pedagoške godine (31.8.2018.) ponudili mogućnost
boravka s djetetom u odgojnoj skupini tijekom procesa prilagodbe. U jasličkim i vrtićkim
skupinama boravilo je ukupno 112 roditelja. Nastojimo raditi na prihvaćanju roditelja kao
partnera u odgojno obrazovnom procesu od samih početaka djetetova boravka u vrtiću.
Boravak roditelja u skupini dio je partnerstva koji ostvarujemo s roditeljima. Potrebno je
vrijeme da se svijest o potrebi i važnosti boravka roditelja u skupini u prvim danima djetetova
polaska u vrtić prihvati kao poželjan i uobičajen proces prilagodbe, kako kod roditelja tako i
kod odgojiteljica. I nadolazeće pedagoške godine nastavit ćemo s ovim oblikom partnerstva s
roditeljima.
Tijekom pedagoške godine s roditeljima smo ovisno o njihovim mogućnostima i
interesima ostvarili i brojne ostale oblike suradnje: prisustvovanje svakodnevnim
aktivnostima u vrtiću, sudjelovanje u izletima, sudjelovanje na svečanostima u vrtiću,
sudjelovanje u zajedničkim akcijama i slično. Ostvareno je i pet posjeta obiteljskom domu:
povodom Dana obitelji, u svrhu posjeta obiteljskom voćnjaku te radi zajedničke igre i
druženja.

6.4. Rastimo zajedno
Dječji vrtić Osijek već dugi niz godina provodi radionice s roditeljima Rastimo
zajedno. Tako je ove godine u podcentru Josipovac održan ciklus radionica za roditelje
Rastimo zajedno u kojem je sudjelovalo 12 roditelja, a radionice su provodile stručna
suradnica edukacijska rehabilitatorica Gabrijela Hajba i odgojiteljice Bernarda Tomas i Irena
Vajak

Rumbak.

Radionice

su

trajale

od

studenog

2018.

do

siječnja

2019.

VII. DRUŠTVENI ČIMBENICI KOJI SUDJELUJU U OSTVARIVANJU ZADAĆA
GODIŠNJEG PLANA DJEČJEG VRTIĆA OSIJEK
Dječji vrtić Osijek tijekom 2018./2019. godine ostvario je suradnju s brojnim
kulturnim institucijama i društvenim ustanovama, kao i s drugim relevantnim čimbenicima
Grada i Županije. Grad Osijek, koji je nositelj osnivačkih prava Dječjeg vrtića Osijek,
sudjelovalo je u projektima kojima je cilj poboljšati i usavršavati stručni i pedagoški rad
unutar Dječjeg vrtića.
Kao i svake godine, u posljednjih i više od 30-ak godina 24.travnja 2019.g. u 18 sati,
otvorena je Izložba likovnih radova djece predškolske dobi u izložbenom prostoru
Waldinger u Tvrđi. Kreativnim dječjim stvaranjem u području likovnosti, dječji radovi uvijek
i iznova iznenade bogatstvom mašte, raznolikošću, ali i stvaralačkim mogućnostima djece i
njihovih odgojitelja. Ove godine smo prilikom odabira dječji likovnih radova suradnju
ostvarili s prof. Goranom Kujundžićem s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Izložba
je bila otvorena za javnost od 24.travnja do 5. svibnja 2019.
Tradicionalni božićni domjenak za gradonačelnika Ivicu Vrkića ove je godine održan
u podcentru “Josipovac“. Na njemu su djeca starije B i vjerske skupine uz vodstvo
odgojiteljica i glazbene suradnice Tajane Balatinac priredile prigodni Božićni igrokaz.
Njemačka dvojezična skupina djece iz podcentra “Stribor“ u suradnji s Udrugom
podunavskih Švaba u Osijeku, uspješno je predstavljala Dječji vrtić na 19.Međunarodnom
kazališnom festivalu, koji se
Mihaljević“ u Osijeku.

17. lipnja 2019. održao u Dječjem kazalištu „Branko

Klub žena liječenih na dojci MAMMAE OSIJEK i ove godine organizirao je
manifestaciju DAN NARCISA, kojom se promiče prevencija raka dojke. Izloživši svoje
panoe s likovnim radovima u osječkim izlozima vrtići Dječjeg vrtića aktivno su doprinijeli
ovoj akciji.
U prosincu 2011. inicirali smo projekt „Čitajmo im od najranije dobi“ i učlanili sve
podcentre Dječjeg vrtića Osijek u Gradsku i sveučilišnu knjižnicu Osijek. Projekt se nastavlja
i u pedagoškoj godini 2018./2019. godini daljnjom suradnjom Dječjeg vrtića i GISKO-a.
I ove pedagoške godine nastavljamo suradnju s Dječjim kazalištem „Branko
Mihaljević“ organiziranim posjetima kazališnim predstavama svih podcenatara.
Treba istaknuti suradnju s Filozofskim fakultetom te posebice s Fakultetom za
odgojne i obrazovne znanosti, čiji studenti koriste naše podcentre kao vježbaonice te u njima
odrađuju i pedagošku praksu. Podcentar „Sjenčica“ vježbaonica je za Metodiku predškolskog
odgoja, podcentar „Pčelica“ i „Mak“ za Metodiku glazbene kulture i podcentar „Sunčica“ i
„Jabuka“ za Metodiku likovne kulture. Podcentar „Krijesnica“ vježbaonica je za metodiku
Integriranog predškolskog kurikuluma. Podcentar „Stribor“je već godinama vježbaonica gdje
polažu stručne ispite odgojitelji svih pet slavonskih županija.
Dječji vrtić Osijek i dalje je uključen u “Nacionalnu akciju edukacije djece u
području zaštite i spašavanja”, koji je namijenjen djeci predškolske dobi. Akciju provode
djelatnici PUZS Osijek, uz sudjelovanje predstavnika policije i vatrogasaca, te ostalih
operativnih snaga zaštite i spašavanja. U sklopu ove akcije djeca svih uzrasta izrađuju likovne
radove i to na nacionalnom nivou. Tako su ove godine nagrađeni likovni radovi djece iz
podcentra Kockica, Ene Milošević i Davida Čaklovića.
Podcentar Sunčica jedan sudjelovao u nagradnom natječaju tvrtke JUB. Natječaj naziva
„50 godina JUPOL-a za 50 dječjih vrtića“ prikupljao je prijave u kojima je trebalo objasniti
zašto su vrtiću potrebne boje, podcentar Sunčica je svoju prijavu ispunio u stihovima i na taj
način osvojio nagradu koja je bila pet kanti JUPOL boja kojima su oličili vrtić.
U nagradnom natječaju Pampersa pod nazivom „Digni prstić za svoj vrtić“ u kojem je
trebalo napisati priču o dječjem vrtiću i objasniti zašto mu je potrebna donacija nagrade su
osvojila dva podcentra Dječjeg vrtića Osijek:


Podcentar Radost (4291 glasom) osvojio je prvo mjesto i nagradu u iznosu od
50.000,00 kn.



Podcentar Kockica (3708 glasova) osvojio je drugo mjesto i nagradu u iznosu od
30.000,00 kn.

Na samome kraju ove pedagoške godine sudjelovali smo u manifestaciji Zemlja bez
granica udruge Breza u kojoj je sudjelovalo čak 200 voditelja, udruga, klubova, organizacija i
koju je posjetilo preko 4000 posjetitelja. Uz iznimno zalaganje maštovitih i vrijednih
odgojiteljica tijekom ljeta, pred sam početak pedagoške godine mogli smo u sklopu Brezine
manifestacije našoj djeci, njihovim roditeljima i svim zainteresiranim posjetiteljima ponuditi
aktivnosti u skladu s dječjim interesima.
Podcentar Mak ostvario je tijekom ove pedagoške godine suradnju s Grand Circle
Fondation iz Bostona koja svojim donacijama pomaže odgojno obrazovnim ustanovama
diljem svijeta. Podcentar Mak se predstavio Grand Circle Fondationu sa svojim eko
programom i radionicama te iznio projekt koji želi ostvariti za što su dobili početnu donaciju
kojom su osigurali gumenu podnu oblogu za dio dvorišta. Suradnja se nastavlja i sljedeću
pedagošku godinu.
Tijekom 2018./19. radne godine ostvarene su mnogobrojne suradnje i posjete različitim
ustanovama i organizacijama. Izdvojit ćemo najbitnije:

Ustanova
Dječje kazalište „Branko Mihaljević“
Galerija likovnih umjetnosti
Prosvjetno kulturni centar Mađarska
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Studiji Rani i predškolski odgoji i
obrazovanje
Muzej školjki i vodenog svijeta
Poljoprivredni institut Osijek
GISKO
Zoo Osijek

Judo klub Mladost Osijek
Izviđački klub Javor

Svrha suradnje
-kazališne predstave
-radionice, posjeti
-upoznavanje s običajima i kulturom
-Rad na stručnoj praksi
-Provedba promatranja i pripreme oglednih
predavanja za studentice
proširivanje spoznaja o vodenom svijetu
proširivanje spoznaja o uzgoju voća u
voćnjaku, aktivno sudjelovanje u berbi
jabuka
Posjeti, posuđivanje knjiga, razvijanje
predčitalačkih vještina
Širenje spoznaja o životinjskom svijetu i
važnosti zaštite životinja, posvajanje
životinja
upoznavanje s karakteristikama juda,
važnost uključenosti u sport
donošenje betlehemskog svjetla

Udruga za kreativni razvoj „SLAP“
Dječji dom Klasje
Isusovačka klasična gimnazija s pravom
javnosti u Osijeku
Dom Ja kao i ti
Športski objekti
Bubalo design g.t.o.
Odjel za biologiju Sveučilišta
J.J.Strossmayera
Medicinski fakultet-studiji dentalne higijene
Inova-gim
Udruga „Lijepa naša“
Medicinski fakultet Osijek
Vrtna Bajka Čepin
Unikom
Grand circle foundation
Centar za kulturu Čepin
Pučko otvoreno učilište
NK Osijek
NK Tomislav
OŠ BRIJEŠĆE

Studenti oralne medicine
OŠ Milka Cepelića, Vuka

Općina Vuka
DUZS
O.Š Mate Lovraka Vladislavci
Foto „Krešo“
Udruga za rad s mladima 'Breza'

Tisak slikovnice
Razvoj empatije i božićno darivanje djece u
domu
Oslikavanje vanjskog prostora podcentra
Krijesnica
posjet štićenicima doma
Škola klizanja i Program privikavanja na
vodu
izdavanje slikovnice Tri medvjeda
Tjedan mozga
Škola zubić vile - prezentacija, radionica
Sportom do zdravlja(sat gimnastike)
Provođenje eko plana i programa
Festival znanosti
Radionica u vrtiću
Igre, učenje i druženje u prirodi
Izrada čestitiki, donacija
prezentacija eko aktivnosti i vrtića Mak
(posjet i obilazak vrtića članova fondacije)
Važnost čitanja od najranije dobi
Učenje engleskog jezika
Upoznati djecu sa treningom i životom
nogometaša
Nogometni trening
Zajednički maskenbal, božićni koncert, kako
izgleda škola, zajednički nastupi povodom
Dana kruha
Edukacija o oralnoj higijeni
Posjet prvom razredu
Upoznavanje s budućom učiteljicom
Posjeti školskoj knjižnici
Tjelovježba u školskoj dvorani
Zajednički odlasci na izlete i posjete
Opremanje materijalima potrebnim za rad i
aktivnosti
Edukacija djece u području civilne zaštite
Zajednička obilježavanja važnih datuma,
posjet budućoj učiteljici
Fotografiranje djece, snimanje svečanosti
Manifestacija 'Zemlja bez granica'

Glazbene suradnice Dječjeg vrtića Osijek tijekom ove pedagoške godine nastupale su na
brojnim kulturnim događanjima prikazujući na taj način samo dio svoga kontinuiranog rada
na njegovanju glazbenog odgoja djece predškolske dobi. Navest ćemo dio suradnje ostvarene
ove pedagoške godine:
•

SURADNJA S OPĆINOM ČEPIN- Čepinski suncokreti- manifestacija na kojoj su
nastupila djeca podcentra Zvončić, kao i nastup na otvorenju Božićnog sajma u
Čepinu

•

SURADNJA

S MO CVJETNO NASELJE- Dani kruha- nastup starije skupine

podcentra Kockica na manifestaciji
•

SURADNJA S UDRUGOM INVALIDA- Dan invalida-Nastup dječjeg zbora
podcentra Latica

•

SURADNJA S MO JOSIPOVAC – Božićni sajam – nastup djece podcentra Josipovac
na otvorenju sajma

•

SURADNJA S MO PODRAVLJE – nastup djece mješovite vrtićke skupine podcentra
Bambi povodom Dana mjesnog odbora Podravlje

•

SURADNJA S MO TVRĐDA – nastup djece podcentra Stribor povodom Dana
mjesnog odbora Tvrđa

•

SURADNJA S GISKO – nastup djece mješovite njemačke skupine podcentra Stribor
povodom Dana materinskog jezika

Mnoga događanja u Dječjem vrtiću popraćena su u javnim medijima, radijskim, TV i
novinskim. Tako je uz njihovu pomoć šira javnost upoznata s aktivnostima koje se odvijaju u
Dječjem vrtiću i oko njega, na čemu smo im zahvalni.

VIII. RAD UPRAVNOG VIJEĆA

Tijekom pedagoške godine 2018./2019. na sjednicama Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Osijek se, između ostalog, raspravljalo i odlučivalo o sljedećem:
- Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019.
-

Raspisivanje natječaja za prijem osam odgojitelja/ica na neodređeno vrijeme, četiri

odgojitelja/ica na određeno vrijeme i prijem jednog financijskog knjigovođe na neodređeno
vrijeme

- Raspisivanje natječaja za prijem na program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja
radnog odnosa deset odgojitelja/ica, jednog edukacijskog rehabilitatora i jednog tehničkog
referenta 2
- Najam dvorana u sastavu Dječjeg vrtića Osijek
- Javni poziv za upis djece u program predškole za 2018./2019. godinu
- Usvajanje Financijskog plana Dječjeg vrtića Osijek za 2019. godinu sa obrazloženjem i
projekcija plana za 2020. i 2021. godinu
- Usvajanje Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
- Utvrđivanje Prijedloga Pravilnika o upisima i mjerilima za upise djece i ostvarivanju prava i
obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću
- Utvrđivanje Prijedloga Izmjena i dopuna Pravila o uvjetima i načinu sudjelovanja roditelja u
cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u Dječjem vrtiću Osijek
- Usvajanje Izvješća o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2018. godinu i Financijskog
izvješća o poslovanju za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.
- Odluka o raspodjeli rezultata
- Odluka o višku prohoda za 2018. godinu
- Raspisivanje natječaja za prijem pet spremača/ica na neodređeno vrijeme i tri na određeno
vrijeme (zamjena za bolovanje i rodiljni/roditeljski dopust)
- Plan upisa za pedagošku godinu 2019./2020.
- Javna objava upisa za pedagošku godinu 2019./2020.
- Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
- Raspisivanje natječaja za prijem jednog

financijskog knjigovođe na određeno vrijeme

(zamjena za rodiljni/roditeljski dopust)
- Donošenje odluke o izvođenju građevinskih radova u podcentru Bubamara
- Usvajanje rezultata upisa za pedagošku godinu 2019./2020.
- Utvrđivanje Prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića
Osijek
- Usvajanje Pravilnika o upisima i mjerilima za upise djece i ostvarivanju prava i obveza
korisnika usluga u Dječjem vrtiću
- Odluka o dežurnim objektima tijekom srpnja i kolovoza 2019.
- Usvajanje 1. Rebalansa za 2019. godinu plana rashoda i izdataka
- Raspisivanje natječaja za prijem devetnaest odgojitelja/ica na neodređeno vrijeme, devetnaest
odgojitelja/ica na određeno vrijeme, sedam

spremača/ica na neodređeno vrijeme, šest

spremača/ica na određeno vrijeme, jednog psihologa na neodređeno vrijeme, dva edukacijska
rehabilitatora na neodređeno vrijeme i jednog pedagog na određeno vrijeme (zamjena za
bolovanje)
- Odlučivanje o žalbama na rezultate upisa za pedagošku godinu 2019./2020.
- Usvajanje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Osijek
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