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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, pet psihologinja 

(od toga su dvije psihologinje pripravnice), stručna suradnica edukacijsko-rehabilitacijskog 

profila i tri zdravstvene voditeljice. 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 ostvario je u pedagoškoj godini 2020./21. djelatnost odgoja i 

obrazovanja u ukupno 28 podcentara, koji su podijeljeni na 5 Centra, a svaki Centar vodi 

stručni suradnik pedagog. Grad Osijek financira djelatnost u 26 podcentara. Podcentar 

Zvončić financira općina Čepin, dok program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini 

pred polazak u školu u Vladislavcima financira istoimena općina. 

Slijedi prikaz organizacije rada u pedagoškoj godini 2020./21. 

 

Centar 1 

Podcentar 

Broj skupina Broj  

djece 

Broj 

odgojitelja 

Maslačak, Velaluška bb 6 124 12 

Nevičica, Opatijska 68a 4 86 8 

Krijesnica, Korčulanska 3 6 125 12 

Kosjenka, Kralja P. Svačića 36a 4 69 9 

Jabuka, Vij. I. Česmičkog 7a 6 126 12 

Vrapčić, V. Mačeka 10, Tenja 2 42 3 

Ukupno 28 572 56 

 

Centar 2 

Podcentar  
Broj skupina Broj djece Broj 

odgojitelja 

Pčelica, Gacka 1a 8 170 14 

Sjenčica, Sjenjak 8 6 145 12 

Kockica, Vijenac lipa bb 2 51 4 

Tratinčica, Gacka 1b 3 53 6 
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Zvončić, Grada Vukovara 2a 7 164 12 

Ukupno 26 583 48 

 

Centar 3 

Podcentar  
Broj skupina Broj djece Broj 

odgojitelja 

Mak, Vijenac Murse 8  8 180 14 

Stribor, Vij. I. Meštrovića 7 8 172 17 

Bambi, P. E. Savojskog 4, Podravlje 1 20 2 

Jaglenac, Krstova 99a 4 93 8 

Ivančica, I. Tijardovića 4 4 76 6 

Ribica, Osječka 64, Sarvaš 1 23 2 

Ukupno 26 564 49 

 

Centar 4 

Podcentar  

Broj skupina Broj djece Broj 

odgojitelja 

Potočnica, I. Kršnjavog 29 7 161 13 

Bubamara, P. Pejačevića 6 137 12 

Latica, Vij. A. Cesarca 21 6 149 13 

Radost, Zagrebačka 10 4 75 9 

Vedri Dani, Lorenza Jägera 16 5 108 10 

Ukupno 28 630 57 
 

Centar 5 

Podcentar  

Broj skupina Broj djece Broj 

odgojitelja 

Sunčica, Kolodvorska 61a 6 155 12 

Jelenko, Bele Bartoka 55a 5 126 9 

Josipovac, Marka Marulića 8 162 14 

Cvrčak, J .J. Strossmayera 145 3 56 7 

Višnjevac, I. Filipovića 69 6 134 13 

Vladislavci, Kralja Tomislava 75 1 18 1 

Ukupno 29 651 56 

Ukupan broj djece u Dječjem vrtiću Osijek 3.000 

Ukupan broj odgojno obrazovnih skupina  137 
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Od rujna 2020. godine reorganizacijom kadrova otvorili smo još jednu jasličku skupinu u 

podcentru Mak te još jednu mješovitu vrtićka skupina prema koncepciji Marije Montessori u 

podcentru Radost. 

S obzirom na specifičnost epidemiološke situacije tijekom ljetnih mjeseci bili su dežurni 

svi podcentri Dječjeg vrtića Osijek uz iznimku nekoliko podcentara. Zbog niske prisutnosti 

djece u ljetnim mjesecima prošle pedagoške godine iz kadrovskih i tehničkih razloga bili su 

zatvoreni podcentri Ribica i Bambi, a djeci je omogućen dolazak u ljetno dežurstvo u 

podcentrima Jaglenac, odnosno Stribor. Iz istog su razloga podcentri Kockica i Vrapčić 

organizirali ljetno dežurstvo tijekom mjeseca srpanja, dok su u kolovozu djeca tih podcentara 

usmjerena u Pčelicu, odnosno Maslačak. Zbog energetske obnove tijekom ljetnih mjeseci bio 

je zatvoren podcenatar te je dežurstvo organizirano u podcentru Stribor. Također je pocentar 

Bubamara bio zatvoren zbog građevinskih radova te usmjeren u podcentar Latica. Dežuran 

podcentar s radnim vremenom do 21 sat bila je Potočnica. Dežuran podcentar za rad subotom 

bio je podcentar Stribor. 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. 

1. Programi odgoja i naobrazbe s obzirom na trajanje i sadržaj 

Dječji vrtić Osijek realizirao je tijekom pedagoške godine 2020./21. sljedeće programe 

odgoja i naobrazbe s obzirom na trajanje:  

• cjelodnevne (7 – 10 sati) – 2.637 

•  poludnevni s ručkom  (4 – 6 sati) - 249 

• poludnevni bez ručka (4-6 sati) – 114 

S obzirom na dob djece slijedi prikaz prema skupinama: 

 Broj skupina Broj djece 

Jasličke skupine 32 592 

Vrtićke skupine 105 2408 

Ukupno 137 3.000 
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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 539 29 

Djeca u dobi  od 3 godine do polaska u školu 1940 84 

UKUPNO 2.479 113 

 

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  

I ove se pedagoške godine provodio program predškole koji financira općina 

Vladislavci u trajanju od 500 sati u jednoj odgojno obrazovnoj skupini za ukupno 18 djece.  

Kraći Program predškole u trajanju od 250 sati realiziran je od 1. veljače 2021. do 31. 

ožujka 2021. na pet lokacija: 

1) Podcentar Josipovac – jedna odgojna skupina (16 djece) 

2) Podcentar Radost – jedna odgojna skupina (16 djece) 

3) Podcentar Maslačak – jedna odgojna skupina (21 dijete) 

4) Podcentar Zvončić – jedna odgojna skupina (32 djece) 

5) Podcentar Jaglenac – jedna odgojna skupina (14 djece) 

 

Kraći program predškole pohađalo je ukupno 99 djece. U pet odgojnih skupina 

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. Program za djecu s teškoćama u razvoju  

Program za djecu s višestrukim teškoćama u razvoju realiziran je u jednoj odgojnoj 

skupinu s ukupno 7 djece u podcentru Kosjenka.  
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1.3. Posebni programi 

1.3.1. Programi ranog učenja stranog jezika  

Cjelodnevni dvojezični program engleskog jezika organiziran je u  podcentrima 

Sunčica, Pčelica, Mak, Krijesnica, Kosjenka i Višnjevac. Ukupno je ovim programom bilo 

obuhvaćeno 161 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 26 djece.  

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 180 djece u osam odgojnih skupina. 

1.3.3. Vjerski program  

Programom vjerskog odgoja kao integrirani  dio  odgojno-obrazovnog rada, provodio 

se  u  podcentrima Jelenko, Jaglenac, Josipovac, Zvončić i Višnjevac te je obuhvaćao 120 

djece.  

1.4. Alternativni odgojno – obrazovni program prema koncepciji Marije 

Montessori 

S početkom pedagoške godine 2020./21. otvorena je još jedna odgojna skupina prema 

koncepciji Marije Montessori, te u ukupno dvije odgojne skupine u podcentru Radost imamo 

33 djece u dobi od 3 do 6 godina.  

1.5. Upisi u dječji vrtić  

S obzirom na pozitivno iskustvo korištenje digitalne aplikacije za upis od prethodne 

pedagoške godine, podnošenje zahtjeva za upis u nadolazeću pedagošku godinu također se 

provodio putem navedene aplikacije. Postupak upisa organiziran je u tri dijela kako slijedi: 

1. Podnošenje zahtjeva za upis s dokumentacijom putem digitalne aplikacije na mrežnim 

stranicama Dječjeg vrtića Osijek od 29.03.2021. do 9.04.2021. 

2. Inicijalni razgovor s članovima stručnog tima od 26.04.2021. do 07.05. 2021. 

3. Plaćanje akontacije, potpisivanje ugovora i izdavanje rješenja od 16.06.2021. do 

30.06.2021. 
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Digitalna aplikacija sadrži Zahtjev za upis i Inicijalni upitnik te se na taj način prilaže i 

sva ostala dokumentacija inače neophodna za postupak upisa. Nadalje, uz aplikaciju  za upis 

na mrežnoj je stranici dostupan i popis svih podcentara Dječjeg vrtića Osijek gdje su 

navedene adrese i nudi li objekt jasličke ili vrtićke skupine ili oboje. Navedeni  su svi posebni 

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. Roditeljima su na istom 

mjestu bili dostupni i Pravilnici relevantni za postupak upisa i plaćanje usluge Dječjeg vrtića 

Osijek.  

 Inicijalni razgovori s djetetom i jednim roditeljem odvijali su se u prijepodnevnim i 

poslijepodnevnim satima. Upise su vršili stručni suradnici pedagozi, psiholozi i edukacijska 

rehabilitatorica. I za vrijeme održavanja inicijalnih razgovora posebna je pažnja bila 

usmjerena na preporuke epidemioloških službi, napravljen je veći vremenski razmak između 

dolaska roditelja i djece kako bi se prostor prozračio i kako bi se izbjegle socijalne interakcije, 

bilo je obavezno pranje ruku djeteta po dolasku i dezinfekcija ruku roditelja. 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.  

Za roditelje novoupisane djece organiziran je sukladno epidemiološkoj situaciji u 

dvorištu svakog podcentra roditeljski sastanak 25.05.2021. 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 nadolazeće 

pedagoške godine roditeljima je omogućen dolazak s djetetom (prema unaprijed 

pripremljenom rasporedu radi poštivanja epidemioloških mjera) u dvorište upisanog 

podcentar u poslijepodnevnim satima radi razgovora s odgojiteljicama djeteta i dogovora o 

mogućnostima i uvjetima prilagodbe na dječji vrtić. 

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 
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Slijedi prikaz broj djelatnika koji su sudjelovali u ostvarivanju godišnjeg plana i 

programa u pedagoškoj godini 2020./21. Broj djelatnika iskazan je s 31.8.2021. 

 

STRUČNO-PEDAGOŠKI POSLOVI 

R.br. Djelatnik Ugovor na 

neodređeno v. 

Ugovor na 

određeno v. 

1. Ravnateljica 
 

1 

2. Stručni suradnik – pedagog 4  

3. Stručna suradnica – psihologinja 3 2 

4. Stručna suradnica – edukacijska – 

rehabilitatorica 

1  

5. Zdravstvena voditeljica 3  

6. Suradnica za glazbenu kulturu 2  

7. Odgojiteljica 252 12 

8. Medicinska sestra 8  

 UKUPNO 273 15 

 

PRAVNI, ADMINISTRATIVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI 

1. Tajnica 1 

2. Voditeljica financijsko računovodstvene službe 1 

3. Računovodstveno-administrativni referenti 9 

 UKUPNO 11 

 

POMOĆNO-TEHNIČKI POSLOVI 

R.br. Djelatnik Ugovor na 

neodređeno v.  

Ugovor na 

određeno v.  

1. Tehnički referent 2  

2.  Referent zaštite na radu 1  

3. Stručno-zanatski radnik 8  

4. Krojačica 1  

5. Vozač 2  

6. Glavni kuhar 1  

7. Kuhar 5  

8. Pomoćni kuhar 4  
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9. Skladištar 1  

10. Servirka 26  

11. Spremačica 65 3 

12. Dostavljačica 1  

 UKUPNO 117 3 

 UKUPNO  401 18 

 

 

U ostvarenju Plana i programa u pedagoškoj godini 2020./21. godini sudjelovalo je 4 

odgojitelja pripravnika te 2 stručne suradnice psihologinje pripravnice.   

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 

Broj osoba (odgojiteljice i stručna 

služba) na bolovanju dužem od dva 

tjedna 

Rujan 2020. 15 23 

Listopad 2020. 17 30 

Studeni 2020. 24 39 

Prosinac 2020. 23 38 

Siječanj 2021. 17 31 

Veljača 2021. 15 36 

Stručno 
pedagoški 

poslovi  69%

Pravni, 
administrativni i 
računovodstveni 

poslovi
2%

Pomoćno 
tehnički poslovi 

29%
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Ožujak 2021. 19 36 

Travanj 2021. 17 39 

Svibanj 2021. 15 34 

Lipanj 2021. 13 28 

Srpanj 2021. 14 30 

Kolovoz 2021. 13 23 

 

 

II. MATERIJALNI UVJETI   

Osim redovitog tekućeg održavanja objekata tijekom pedagoške godine 2020./21. 

uloženo je u objekte i vanjske prostore kako slijedi: 

• Postavljanje novih ogrjevnih tijela  u podcentru Ivančica 

• Opremanje kuhinje novom nagibnom električnom tavom 

• Opremanje objekata inox posuđem 

• Opremanje objekata perilicama, štednjakom, strojem za nareske, usisavačem, 

kosilicom i samostojećim hladnjacima 

• Opremanje objekata Dječjeg vrtića Osijek didaktičkom opremom 

• 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 

• Izrada komarnika za podcentar Višnjevac 

• Zaštita zidova mat lakovima 

• Ličenje kompletnog podcentra Josipovac, Sunčica, Jelenko 

• Renoviranje dvorišta podcentra Radost 

• Nabava 40 mini Hi-Fi linija 

• Opremanje Centralne kuhinje novom mješalicom za meso 

• Izmjena neispravnih cirkulacionih pumpi u kotlovnicama podcentara 
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• Nabava plinskog kotla i dvije plinske nagibne tave za potrebe Centralne kuhinje 

• Radovi na sanaciji dvorišnog prilaza u podcentru Bubamara 

• Opremanje Montessori skupina u podcentru Radost 

• Izrada pontonskih staza za prilaz sobama podcentara 

• Energetska obnova podcentara Latica i Potočnica 

• Izrada nove ograde u dvorištu podcentra Vrapčić u Tenju 

• Opremanje ureda Upravne zgrade računalima i uredskim namještajem za nove 

djelatnike 

• Ugradnja nove stolarije u tri sobe dnevnog boravka u podcentru Jelenko i bojanje 

unutrašnjosti objekta 

• Bojanje kompletne unutrašnjosti podcentra Latica 

• Ugradnja igrala u Vedrim Danima (2 igrala) 

• Opremanje svih objekata strunjačama 

• Rekonstrukcija stepeništa u Podcentru Bambi 

• Nabava namještaja za 15 odgojnih skupina 

• Postavljanje rampe na ulaz Upravne zgrade i Podcentra Stribor 

• Izrada i ugradnja dvorišne ograde u Podcentru Cvrčak 

• Izgradnja potpornih zidova i kaskadnih vrtova u Podcentru Mak 

• Izrada previjališta za 15 jasličkih skupina 

• Postavljanje novih vodotjesnih lampi u objektima 

• Dobava i montaža 54 nova rashladna uređaja u sobama dnevnih boravaka 

• Nabava 80 termos lonaca za potrebe Centralne kuhinje 

• Opremanje Podcentara Didaktičkom opremom 

• Nabava ljuštilica krumpira za potrebe Centralne kuhinje 

• Postavljanje 20 igrala u  dvorištima Podcentara 

• Izrada i postavljanje novog drvenog ulaza i vrata u Podcentru Bubamara 

• Izmjena i postavljanje nove panik rasvjete u podcentrima 

• Ugradnja novog ulaza u Podcentru Mak 

• Rekonstrukcija odvodnje oborinskih voda i sanacija potkrovlja u Podcentru Vedri 

Dani 

• Postavljanje laminata u 4 sobe dnevnog boravka 

• Izolacija terasa u Podcenru Mak 

• Izolacija krova u Podcentru Pčelica 
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• Rekonstrukcija i izmjena dotrajalih igrala 

 

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. 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 

 

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 ovisno o dobi djeteta. 

Temeljeno na tim preporukama, kreiran je i ukupan broj obroka u ovisnosti o duljini boravka 

djeteta u dječjem vrtiću te je 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 Nastavnog 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 
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vodi njime propisana dokumentacija. Kontrolu HACCAP sustava jednom godišnje provodi 

Nastavni 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. U pedagoškoj godini 

2020./2021. prema dostavljenoj medicinskoj dokumentaciji imali smo četrdeset i dva (42) 

djeteta s posebnim potrebama u prehrani (celijakija ili alergija na određene namirnice). Svoj 

navedenoj djeci je zdravstvena voditeljica prilagodila tjedni jelovnik u suradnji s roditeljima i  

osobljem kuhinje.  

3.2. Praćenje zdravstvenog statusa djeteta 

Na inicijalnom razgovoru s roditeljima i djetetom prilikom upisa u dječji vrtić stručni 

tim prikupljanja podatake o zdravstvenom stanju i životnim navikama djeteta. Sukladno 

priloženoj medicinskoj dokumentaciji tijekom ove pedagoške godine imali smo sto osamdeset 

i osam (188) djece polaznika Dječjeg vrtića koji su imali zdravstvenih problema.  

ZDRAVSTVENE TEŠKOĆE MUŠKO ŽENSKO UKUPNO 

Alergije 55 38 93 

Dermatitis 24 11 35 

Astma 11 5 16 

Ferbrilne konvulzije 10 4 14 

Epilepsija 4 1 5 

Celijakija 1 - 1 

Bolesti srca 2 2 4 

Nešto drugo: rascjep usne, Pfafa sindrom, 

trombocitopenija, uvećan treći krajnik, 

oštećenje vida, oštećenje sluha… 

4 10 14 

UKUPNO 114 74 188 

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 godine 

prevladavale su bolesti respiratornog sustava. 

POBOLI MUŠKO ŽENSKO UKUPNO 

Zarazne bolesti 79 90 169 

Bolesti uha 90 69 159 

Respiratorne bolesti 328 329 657 

Bolesti probavnog trakta 117 104 221 

Bolesti oka 45 42 87 
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Ostalo: viroze, operacija krajnika, 

operacija bruha, gnojna angina, operacija 

testisa… 

40 24 64 

UKUPNO 699 658 1.357 

 

Tijekom ove pedagoške godine evedintirana je 31 ozljeda za koje je bila potrebna 

lječnička intervencija. Nema značajnog odstupanja u broju ozljeda u odnosu na prethodnu 

pedagošku godinu.  

OZLJEDE (prema 

protokolima) MUŠKO ŽENSKO UKUPNO 

Lakše ozljede 18 8 26 

Teže ozljede 4 1 5 

UKUPNO 22 9 31 

 

Odgojitelji su provodili antropometrijska  mjerenja na početku i na kraju pedagoške 

godine u svakoj odgojnoj skupini.  

 

3.3. Sanitarno-higijensko održavanje 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 podcentara kao i redoviti sanitarni nadzor. Tvrtka „PESTRID d.o.o“ dva puta godišnje 

u svim podcentrima provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno 

zakonskim regulativama i po potrebi. Kontrolu mikrobiološke čistoće vrši Nastavni zavod 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. Sva pristigla izvješća su sukladna zakonskim 

propisima. 
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I ove pedagoške godine, zbog specifičnih epidemioloških zbivanja (COVID 19) 

nastavili smo s organizacijom rada u Dječjem vrtiću Osijek sukladno preporukama Hrvatskog 

zavoda za javno zdravstvo, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite 

osječko-baranjske županije. 

 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 

sedam (7) djelatnika (osoblje Centralne kuhinje i servirke iz podcentara Dječjeg vrtića). 

Zdravstveni pregledi radnika i dalje se redovito obavljaju jednom godišnje u suradnji s 

Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.  

 

3.4. Praćenje zdravstvenog statusa djece i djelatnika uslijed epidemije COVID-19 

Zdravstvene su voditeljice uslijed epidemije COVID-19 kontinuirano surađivale s 

Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, pedijatrima i liječnicima 

obiteljske medicine radi praćenja broja djece i djelatnika oboljelih od COVID-19 i/ili 

izrečenih mjera samoizolacije. Suradnja je također bila važna radi praćenja epidemioloških 

mjera koje smo sustavno primjenjivali i provodili u svim podcentrima. Važno nam je bilo 

dobiti pravovremene i točne informacije nadležnih institucija i stručnjaka radi sigurnosti djece 

i djelatnika dječjeg vrtića.  Prema naputcima epidemiološke službe po potrebi smo i zatvarali 

odgojne skupine, a u nekim situacijama i čitave podcentre na određeno vrijeme. Zdravstvene  

su voditeljice također u pedagoškoj godini 2020./2021. vodile evidenciju oboljele djece i 

djelatnika od bolesti COVID-19 kao i onih koji su bili u samoizolaciji zbog kontakta s 

oboljelima.  

 Djeca 

9.mj. 10.mj. 11.mj. 12.mj. 1.mj 2.mj 3.mj 4.mj 5.mj 6.mj. UKUPNO 

COVID 

POZITIVNI 
- 7 24 16 5 9 13 22 8 - 104 

SAMOIZOLACIJA 

zbog djeteta u 

skupini ili 

djelatnika 

- 30 523 489 71 181 268 311 192 - 2065 

SAMOIZOLACIJA 

zbog člana obitelji 
6 92 295 205 23 17 43 90 36 4 811 
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Djelatnici 

9.mj. 10.mj. 11.mj. 12.mj. 1.mj 2.mj 3.mj 4.mj 5.mj 6.mj. UKUPNO 

COVID 

POZITIVNI 
- 6 27 43 4 11 11 9 2 - 113 

SAMOIZOLACIJA 

zbog djeteta u 

skupini ili 

djelatnika 

- 7 50 39 8 16 20 16 10 - 166 

SAMOIZOLACIJA 

zbog člana obitelji 
3 6 17 12 1 2 2 6 4 - 53 

 

3.5. Djeca s teškoćama u razvoju 

Tijekom pedagoške godine 2020/21. 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 odgojno-

obrazovnim skupinama.  

3.5.1. Redoviti programi  - integracija/inkluzija 

U redovite skupine bilo je uključeno 47 djece koja imaju utvrđen stupanj i vrstu 

teškoće po propisima iz socijalne skrbi. Osim toga 82 djece 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 

psiholozi i edukacijski rehabilitator obavili su uvid u svakodnevno funkcioniranje i obrasce 

ponašanja za oko 41 djece zbog sumnji na atipičnosti u razvoju, teškoća u ponašanju te 

različitih teškoća prolaznog karaktera. 

 

BROJ DJECE S TEŠKOĆAMA MUŠKO ŽENSKO UKUPNO 

Djeca s teškoćama koja imaju 

dokumentaciju 
44 38 82 

Djeca kod koje postoji sumnja na teškoće 

u razvoju (nemaju dokumentaciju) 
31 10 

41 

 

UKUPNO 75 48 123 
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Slijedi prikaz broja djece koja imaju utvrđenu teškoću s obzirom na vrstu razvojnih teškoća: 

RAZVOJNE TEŠKOĆE MUŠKO ŽENSKO UKUPNO 

Oštećenja vida 3 1 4 

Oštećenja sluha 1 1 2 

Jezično-govorne teškoće 10 6 16 

Snižene intelektualne sposobnosti 1 0 1 

Motoričke teškoće 8 5 13 

Poremećaji iz spektra autizma 16 4 20 

Zdravstvene teškoće  4 3 7 

Višestruke teškoće 9 10 19 

UKUPNO 52 30 82 

Ukupno je 29 djece u redovitim odgojno-obrazovnim skupinama i dvoje u posebnoj 

odgojno-obrazovnoj skupini za djecu s teškoćama, 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 jezičnim-govorno 

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 jezičnom-govorno razvoju te ih upućivali na procjenu. 

Tijekom pedagoške godine stručne suradnice 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 mogućnostima, 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 u specijalizirane 

ustanove. U skladu s tim, planira se individualizirani odgojno-obrazovni program za dijete, 

potreba za uključivanjem asistenta te se po potrebi predlaže promjena programa boravka 

djeteta u Dječjem vrtiću.  

Prema Državnom pedagoškom standardu  vidljivo je da na ovoliki broj djece, odgojnih 

skupina i objekata je potrebno povećati broj stručnih suradnika edukacijskih rehabilitatora te 

uključiti i stručnog suradnika logopeda kako bi stručni tim bio potpun, a potrebe djece 
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zadovoljene. U skladu s tim je jasno da najranjivija skupina djece ostaje zakinuta za podršku 

koja im je Zakonom propisana, unatoč tome što su tijekom ove pedagoške godine zaposlene 

dvije pripravnice psihologinje.  

3.5.2. Programi javnih potreba – skupina djece s teškoćama u razvoju 

U skupini koja se nalazi u podcentru Kosjenka (djelomična integracija), bilo je 

uključeno sedmero (7) djece s teškoćama, kronološke dobi 3-7 godina.  S njima je u skupini 

medicinska sestra te dvije odgojiteljice. 

3.5.3. 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 MUŠKO ŽENSKO UKUPNO 

Jednoroditeljska obitelj 34 28 62 

Razvod roditelja 46 49 95 

Smrt roditelja 6 5 11 

Posvojena djeca 2 3 5 

Udomljena djeca 1 1 2 

Sigurna kuća 1 - 1 

Obitelj u tretmanu CZSS 12 11 23 

Teški socio-materijalni uvjeti 13 5 18 

UKUPNO 115 102 217 

 

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. S obzirom na specifičnu epidemiološku 

situaciju koja je obilježila ovu pedagošku godine materijalni uvjeti rada u dječjem vrtiću 

morali su se prilagoditi preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te 

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.  

Centri aktivnosti koji su bili zastupljeni u prostoru rada odgojiteljica: 
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1. centar predčitalačkih aktivnosti 

2. centar matematičkih aktivnosti 

3. centar glazbenih sktivnosti 

4. centar likovnih aktivnosti 

5. centar tjelesnih aktivnosti 

6. centar manipulativnih i 

društvenih igara 

7. centar dramskih igara 

8. centar građenja 

9. centar prometa 

10. centar obiteljskih igara 

11. centar frizera 

12. centar pošte 

13. centar majstora 

14. centar trgovine 

15. centar liječnika 

16. centar maskiranja 

17. istraživački centar – voda 

19. istraživački centar – biljke 

20. istraživački centar - zvuk 

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.

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 u pedagoškoj godini 2020./21. 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. Kao i svake godine tako smo i ove nastojali obogaćivati dječje 

iskustvo i proširivati spoznaju sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim sadržajima i 

odlascima na izlete, no u ovoj ih je pedagoškoj godini  bilo znatno manje zbog specifične 

epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom korona virusa i poštivanja mjera i preporuka 

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i osječko-

baranjske županije.  
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S obzirom na pojavu epidemije korona virusa koji je uvelike utjecao na uobičajeni 

dnevni ritam dječjeg vrtića odgojiteljice su uložile velike napore u dodatan rad na kulturno 

higijenskim navikama djece. Sukladno dječjim mogućnostima upoznale su ih s opasnostima 

od virusa i bakterija te su prilagodile informacije o korona virusu dječjem razumijevanju.  

Navest ćemo neke od projekata koje su odgojiteljice provele s djecom u skladu s gore 

navedenim: 

• Što je COVID 19? 

• Bakterije ne vole čisto 

• Zdravlje na prvom mjestu 

• Higijenom do zdravlja 

• Brinem za svoje zdravlje 

• Zdravo se hranim i na higijenu pazim 

• Lijepo je biti zdrav 

• Što je važno znati o Corona virusu 

• Kulturno – higijenske navike 

• Virusi i bakterije mrze čisto 

• Čiste ruke, manje muke 

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 
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• 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: 

 

Imam prava – ali i obaveze 

Za ljepši svijet ,posadi jedan cvijet 

Kultura tijela 

Vukovar moj grad – pravo na dom i obitelj  

Dijete sam imam pravo na igru 

Pravo odabira prijatelja 

Slobodno kretanje u prostoru 

Pripremi se danas za sigurnije sutra  

Živjeti u skladu s prirodom  

U redu je biti različit 
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Izbor tjednih redara  

Različiti-isti, jednaki  

Prava djece - isti, a različiti 

Zdrava hrana 

Djeca pomažu djeci 

Pravo na jezičnu raznolikost 

Pravo na kretanje (lockdown) 

Brinemo o sebi i o drugima 

Biti poseban, biti različit  

Pravo na sreću 

Otkrijmo zajedno dječja prava 

Moja prava 

Naši novi prijatelji - invalidi 

Mravići u projektu Učenje na otvorenom 

Kućice koje spajaju 

Bog ljubi svakog čovjeka 

Prijateljstvo- Ti i ja gradimo prijateljstvo 

Moje pravo je i tvoje pravo 

Prava svakog djeteta – najljepše je biti 

dijete

 

Planiranim poticajima obilježili su se sljedeći datumi važni za promicanje ljudskih prava i 

prava djeteta.  

Datum  Sadržaj/Aktivnosti obilježavanja 

21.09. Međunarodni dan mira  Priče o miru, izrada origami golubice (kao 

simbol mira) rješavanje sukoba recitacijom 

o miru 

Pisanje poruka mira na pločniku ispred 

vrtića, izrada simbola mira 

22.9. Europski dan bez automobila Igre na poligonu: prometni znakovi, pješaci 

u prometu 

Šetnja do igrališta i sportskih objekata Jug 

II 

Sudjelovanje na 15. festivalu biciklističke 

rekreacije Hrvatske 

Šetnja obližnjim ulicama s ciljem uočavanja 

zagađivača zraka, izrada edukativnih letaka 

s eko porukama o zraku, podjela letaka 

sugrađanima 

Poticanje djece i roditelja da u vrtić dođu 

pješke, biciklom, romobilom, rolama – 

mala biciklijada u dvorištu vrtića uz 

tjelesne aktivnosti  

03 - 9.10. Dječji tjedan Djeca trebaju ljubavi – sklop aktivnosti 

Kroz priče i pjesme do dječjih prava 

Prijateljstvo - crtanje, slušanje i pričanje 

priča o prijateljstvu, pjesma “Gradimo 

prijateljstvo”, natjecateljske igre 

„Na svijetu nismo sami“- narodi svijeta, 

kratki video o različitim uvjetima življenja 
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djece, aktivnosti „Budi mi prijatelj“- 

važnost međusobnog uvažavanja i 

pomaganja, djeca kroz priče i pjesmice 

Ovo sam ja-likovna aktivnost, serija slika 

djece različite rase 

Lijepo je biti dijete-Ja u ogledalu ,kolo 

djece  

Children all around the world- djeca svijeta, 

različitosti  

03.10. Međunarodni dječji dan  Likovne aktivnosti - prijatelji iz cijelog 

svijeta 

Izrada slikovnice  s djecom  

To si ti: natjecateljska igra u dvorištu 

Djeca drugi kontinenata - različitost je 

bogatstvo 

Najljepše je biti dijete- ples i pokretne igre 

01.10. Međunarodni dan starijih osoba  Pismo baki i djedu 

Crtani film za djecu „Crvenkapica“, „Moja 

baka i ja ..“- razgovor o međusobnom 

pomaganju 

Crteži djece s kratkom motivirajućom 

porukom za umirovljenike doma za stare i 

nemoćne „Ljiljan“  

Šaljemo crteže kao poklon našim starijim 

susjedima  u Domu za starije i nemoćne 

Zimnica – tako su to radili naši stari  

16. 11. Međunarodni dan tolerancije  Učenje Unicefove himnu 

Izrada plakata: ne rugaj se 

„Kako živjeti s razlikama“ – edukativni 

materijali , razgovor o djeci s teškoćama u 

razvoju 

Razlikujemo se, ali smo jednako vrijedni 

Ja sam ja, ti si ti, super je biti različit 

20.11. Dan prava djeteta Imam prava, ali i obaveze – sklop 

aktivnosti 

Izrada plakata dječjih prava 

Razgovor o prvima i pravilima (ostvariti 

svoje pravo kroz pridržavanje pravila; čemu 

služe pravila i zašto je važno poštivati ih) 

Emocije- izrada emocionalnih balona – 

crtanje emocija te prihvaćanja emocija kroz 

razne aktivnosti  

Slikovnica“ Nećko“ – dijaloško čitanje, 

izrada kuće dječjih želja, razgovor na temu: 
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Što su to prava - Moja prava i dužnosti, 

Kartice o pravima djeteta, razgovori u 

krugu, igre tišine 

23.11. Svjetski humanitarni dan  Moju igračku poklanjam prijatelju, prijatelji 

iz Afrike- gledamo film o životu u Africi 

Likovna aktivnost na temu: Kako mogu 

pomoći drugima 

Doniranje odjeće za Centar za dijete Osijek 

04.12. Međunarodni dan invalida  Ja kao osoba s invaliditetom – moj dan 

Slikovnica „Super je bit različit“ – 

dijaloško čitanje 

Što bi bilo kada ne bi imao oči - igra pogodi 

tko je ispred tebe 

Briga o prijatelju s teškoćama- razgovor 

11.3. Međunarodni dan civilne zaštite Vježba evakuacije, zaštita i spašavanje u 

opasnim situacijama, posjet vatrogasnoj 

postaji, posjet Kulturnom centru (izložba) 

2. 04. Dan dječje knjige Šetnja do knjižnice, posudba slikovnica po 

izboru djece 

2.04. Svjetski dan svjesnosti o autizmu Aktivnosti vezane uz slikovnicu Elmer 

18.05. Međunarodni dan obitelji  Moja obitelj - Volim mamu, volim tatu – 

sklop aktivnosti 

Razgovaramo o obitelji; promatramo 

fotografije, oslikavanje cvijeća za mamu, 

oslikavanje srca za tatu 

Zanimanja: „Bit ću kao mama- bit ću kao 

tata 

Izrada čarobnog drveta želja – tehnika 

izrađivanja drveta od otpadnih materijala te 

pisanje lijepih djela i želja za obitelj  

My familly- members, my house, 

fotografije, obiteljski albumi 

Fotografije naših obitelji na djeci vidljivom 

mjestu, tata prstić, mama prstić-pjevanje 

pjesme  

„Složna obitelj“-dramatizacija 

 

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 
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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  Sadržaj/Aktivnosti obilježavanja 

14.9. Međunarodni dan prašuma Izrada edukativnih plakata raznog drveća 

koje raste u našim sumama i parkovima  

18.9. Dan hrvatskih voda Šetnja do rijeke Drave 

Pokusi s vodom – kako biljka pije vodu - Što 

pliva, što tone? - Plutajući cvjetovi od papira 

Slikanje mjehurićima - Kviz znanja o vodi 

Priča „ Tajne i zgode nestašne vode“, mali 

eksperimenti: prelijevanje vode 

Slikovnice-dijaloško čitanje, likovna 

aktivnost- igra vodom i bojom, pokretna igra  

26.9. Svjetski dan čistih planina PPT o važnosti šuma za život živih bića, 

slavonske šume-vrste stabala, izgled lista, 

ploda 

Istražujemo: Planina što je to? Tko i kako 

onečišćuje planine? 

4.10.Međunarodni dan zaštite životinja Upoznaj mog kućnog ljubimca  

Prepoznaj po opisu - glasanje razvrstaj po 

staništu, prigodni tekstovi i likovne 

aktivnosti 

Slikovnice o domaćim životinjama-dijaloško 

čitanje, mali razgovor na temu kućnih 

ljubimaca i brige o njima, građenje nastambi 

za životinje o raznih drvenih elemenata, igra 

s figuricama životinja, dječje dramske igre 

sa štapnim lutkama životinja, likovne 

aktivnosti- crtanje i modeliranje 

8.10.Dani kruha – dani zahvalnosti za 

plodove zemlje 

Centar pekara na hodniku   

Aktivnosti s tijestom i rasipnim materijalima 

Od zrna do kruha-priče 

Recitacija „ Pekar“, simbolička igra pekara, 

istraživačke aktivnosti „Od zrna do 

brašna“ ( različite vrste žitarica, uočavanje 

razlika, imenovanje, meljemo, teksture- 

zrno, krupica, brašno; vaganje, sijanje 

pšenice i kukuruza, promatranje rasta, 

uočavanje razlika),  priprema i pečenje kruha 

11.10. Međunarodni dan borbe protiv 

prirodnih katastrofa 

Vježba evakuacije – razgovor o požarima i 

potresima 

Upoznavanje brojeva za sve žurne službe 
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koje pomažu kod katastrofa, kako se 

ponašati ukoliko dođe do katastrofe u vrtiću 

i kod kuće, pomoć Petrinji 

Razgovor o potresu, poplavi, požaru i načinu 

spašavanja 

16.10. Svjetski dan hrane Ponašanje za stolom. Kako se odnosimo 

prema hrani, kultura za stolom, što činimo sa 

ostacima hrane?  

Izrađivanje društvene igre „voće i povrće“ 

izrezivanjem iz reklamnih letaka – učenje 

imena i razlike među voćem i povrćem, 

učenje pojma broja 

Piramida zdrave prehrane (izrezivanje iz 

novina, priprema voćne užine ,cijedimo sok, 

ražnjići od voća) 

Dječje govorno stvaralaštvo  - što je sve 

hrana, kome je potrebna, imaju li svi 

dovoljno hrane, pojedem li hranu koju 

uzmem; zahvala za hranu 

20.10.Dan jabuka Izrada soka od jabuke i štrudle 

PPT prezentacija za djecu apple day: Kako 

raste drvo jabuke, vrste jabuka, veličine, 

boje 

Istraživanje:- okusi, mirisi, sušenje jabuke 

Igrokaz - Jabuka i crv;  

Natjecateljske igre s jabukom, cijeđenje 

zdravog soka od jabuka 

Slikopriča -Jarac i jabuke 

Radno praktične aktivnosti, likovne 

aktivnosti - voćni ražnjići, rezanje i nizanje 

komadića, žigovi od jabuka, natjecanje: 

jabuka u žlici 

“Crv i jabuka”-dramski tekst 

11.12.Međunarodni dan planina Modeliranje makete reljefa planina 

2.2. Međunarodni dan zaštite močvara Aktivnost izrade podzemlja u dvije 

kutije(ispod i iznad zemlje) – tko živi u 

močvari te s čime se životinje hrane  

Posjet močvari- izletište Stara Drava 

Što znam o Kopačkom ritu? – istražujemo 

slikovni materijal, gledamo kratki 

dokumentarni film, izrada makete močvare 

od neoblikovanog materijala i prirodnina 

21.2. Svjetski dan šuma Promatramo fotografije šumskih životinja; 

razgovaramo o šumskim životinjama; 
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pjesmica: U šumici zeko; brojalica Iš’o 

medo u dućan; lijepljenje vune na 

nacrtanoga medvjeda 

Istraživačke aktivnosti – godovi, oblutak, 

mahovina, plodovi, kompozicija na plohi – 

granice šuma -stanište kukaca 

Priča „Drvo ima srce“, odlazak u park-

„razgovor“ s drvećem, likovne aktivnosti 

22.2. Svjetski dan ekologije Potaknuti dijete na buđenje prirode. Što -

kako se priroda budi? Priče, zvukovi, igre 

osluškivanje, sadnja, rast biljke, radno 

praktična aktivnost: moja biljka 

Sakupljanje grančica, usitnjavanje, stavljanje 

u kompost 

Dramska igra „Pismo iz Zelengrada“, dječje 

dramske improvizacije na temu priče, izrada 

„Papirka“, štedljivo koristimo vodu i papire, 

recikliramo – izrada igračaka od 

neoblikovanog i otpadnog materijala 

Recikliranje papira, razvrstavanje otpada u 

pripadajuće kante 

 5.3.Dan očuvanja energije Slikovne oznake za štednju energije 

(podsjetnik za sve) 

Save the energy-pravila ponašanja pri 

korištenju vode, električne energije  

Izrada plakata, slikopriča od nastanka 

električne energije do uštede energije 

Izrada vjetrenjača od papira, igra s 

vjetrenjačama u dvorištu vrtića 

14.3.Međunarodni dan rijeka Šetnja do obale Drave 

Rijeka grada Osijeka- Drava -aktivnost 

vađenja otpada i smeća iz rijeke (pecaljkom 

na magnet) 

Rijeka- istražujemo (Što je to rijeka? Tko 

živi u rijeci? Koja rijeka protječe mojim 

gradom?)- slikovne enciklopedije za djecu, 

fotografije, dječje govorno stvaralaštvo, 

slikanje i crtanje) 

22.3. Svjetski dan voda „Posadimo cvijet za ljepši svijet“- sklop 

aktivnosti 

Aktivnosti na temu: „Voda- izvor života“ 

Aktivnosti na temu : „Štedi vodu – čuvaj 

vodu“ 

Razgovaramo o vodi, načinima korištenja i 
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čuvanju vode; lijepljenje krep papira na 

papirnate kapljice kiše, igre i pokusi s 

vodom 

Recitacija „Voda“, razgovor na temu „Što 

sve voda može?“, slikovnica „Dječak u 

zvjezdanim čizmama“, uočavanje odnosa 

voda – kopno na karti svijeta, pokus pluta- 

tone 

7.4.Svjetski dan zdravlja Razgovaramo o zdravoj prehrani; poticanje 

higijenskih navika u svakodnevnome životu 

(pranje ruku, brisanje nosa, pokrivanje usta 

prilikom kašljanja i kihanja...) 

Igra u centru liječnika, slikovnice o 

ljudskom tijelu – dijaloško čitanje, razgovor 

na temu „Što nas čini zdravima?“, mjerenje 

visine i težine, uspoređivanje 

Medu boli noga- izrada slikovnice, 

smišljanje priče, ilustracija 

22.4.Dan planeta Zemlje „Planeta Zemlja“ – kontinenti – sklop 

aktivnosti 

Naša planeta-gdje živimo? Priče o 

planetima, kreativne aktivnosti: kaširanje i 

bojanje, istraživački centar; globusi i 

enciklopedije 

Edukativni filmovi o planeti Zemlji, 

odgovornom ponašanju prema prirodi, 

uvjetima potrebnim za život svih živih bića, 

aktivnosti u kompostištu (prosijavanje zrelog 

komposta i podjela roditeljima) 

Razne slikovnice o našem planetu – 

dijaloško čitanje, likovna aktivnost (slikanje 

temperom, motiv: planeta Zemlja), radni 

listovi, slagalica, globus – promatranje, 

uočavanje odnosa voda – kopno, 

Zajednički kolaž: Moja planeta od 

neoblikovanih materijala 

25.4.Svjetski dan drveta Boravci u parku, aktivnosti učimo od drveta: 

stoj uspravno i ponosno, budi svjestan svoje 

prirodne ljepote, ponosno uživaj na svježem 

zraku 

3.5.Svjetski dan Sunca Dobre i loše strane Sunca - razgovor 

Utjecaj sunca na rast biljaka - Pokus što 

biljci treba da naraste ( postavljanje 

sjemenke u tri vrećice u različitim uvjetima) 



31 
 

Zalazak Sunca - slikanje temperom  

Pozdrav Suncu – tjelesna aktivnost 

Recitacija „Sunce“, likovna aktivnost 

(slikanje tehnikom mokro na mokro, motiv: 

sunce) 

20.05. Svjetski dan pčela Razgovor o pčelama, spoznajne aktivnosti, 

radno-praktične, istraživačke, likovno-

kreativne, glazbene, tjelesne, matematičke 

aktivnosti 

22.5. Dan biološke raznovrsnosti i Dan 

zaštite prirode 

Izrada terarija, uređenje terarija i briga o 

cvrčcima 

Izlet u prirodu Stara Drava ŠRK Linjak 

Tko to mali živi u travi, prijatelji cvijeća, 

kukci 

Kukci – hotel za kukce, Farma mrava 

24.5. Europski dan parkova Čistimo “naš“ park  

COLORFULL PARK-igre u parku i 

istraživačke aktivnosti 

Šetnja obližnjim parkom, promatranje 

cvjetnjaka, drveća, prepoznavanje, 

imenovanje 

1.6. Svjetski dan mlijeka Mlijeko je piće što jača mišiće 

Zašto pijemo mlijeko? - razgovor 

Slikovnica 'Mimi na farmi' - što nastaje od 

mlijeka? 

5.6. Svjetski dan zaštite okoliša Projektni dan ekovrtića Mak ( izrada 

edukativnih letaka sa eko porukama na 

recikliranom papiru za sugrađane, podjela 

sadnica ukrasnog bilja, koje smo sami 

uzgojili) 

Izrada plakata „Za ljepši svijet posadi jedan 

cvijet“  

Cvjetna slika -Origami cvijet 

Podjela sadnica rajčice, paprike i začinskog 

bilja roditeljima  

HERB GARDEN/ sadnja začinskog bilja, 

formiranje mini vrta, obilježavanje 

određenih vrsta bilja  

Crtanje ne temu: Kako moja obitelj čuva 

okoliš? 

Eko patrola- čistimo bližu okolinu 

Eko akcija – plijevljenje trave, uređenje 

kamenjara 

8.6. Svjetski dan oceana Promatramo fotografije morskih životinja, 
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razgovaramo o morskim životinjama; 

istraživačke aktivnosti sa školjkama; 

oslikavanje te lijepljenje kolaž papira na 

papirnate ribe, hobotnice, školjke, pokusi i 

igre vodom 

Mora i oceani – istražujemo (na karti svijeta, 

globusu, slikovne enciklopedije za djecu i 

slikovnice….Što su mora, a što oceani? Tko 

živi u morima i oceanima? Slana ili slatka 

voda?....slikanje, radni listovi na temu, igra s 

vodom i figuricama životinja koje žive u 

moru i oceanu,… 

11.6. Dan vrtova Izrada soka od bazge 

Posjet obližnjim vrtovima: što ljudi rade i s 

čime? Što raste i iz čega?  

Izrada sobnog eko vrta/izrada vanjskog vrta 

na terasi- sadnja i pikiranje povrća iz 

sjemenke i sadnica – stvaranje začinskog vrt 

Uređenje vrtićkog atrija, sadnja bilja, 

prepoznavanje lukovica… 

Radno-praktične aktivnosti, branje plodova u 

vrtu, vrtlarski dnevnik 

 

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 

neposrednom okolišu, iskustveno su učili o okolišu. Ovo su neki od projekata kroz koje smo 

integrirali teme eko odgoja u svakodnevni odgojno-obrazovni rad: 

Naš mali vrt 

Cvijet za naš vrtić 

Otpad nije smeće 

Močvare kao specifičnost slavonskog 

područja 

Kako je lijep svijet -čuvaj ga  

Čistko i smećko 

Ne bacaj smeće 

Čarobno drvo 

Životni krug od sjemenke do ploda 

Livada 

Zemlja, dom za životinje 

Briga za okoliš 

Izrada lutaka od recikliranog materijala-

ambalaže 

Reciklirajmo papir 

Naša planeta Zemlja 

Odvajanje starog papira 

Pravimo klupe od recikliranog papira 

Voda- izvor života 
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Pčela 

Tržnica zdrave hrane 

Bara 

Naš mali povrtnjak 

 Više cvijeća manje smeća- sadnja cvijeća 

u dvorištu vrtića 

Kompostirajmo 

Reciklirajmo 

Voda kroz osjetila 

Ljekovito bilje  

Voda, zaštita, očuvanje i štednja  

Igre na otvorenom  

Drvo u parku  

Za ljepši svijet , posadi jedan cvijet  

Zelene navike-odvajanje otpada, 

recikliranje  

Jedan cvijet, a bezbroj radosti  

Iskustveno učenje djece kao preduvjet 

cjelovitog razvoja djeteta  

Mali izviđači 

Učenje u parku 

Darovi zemlje 

Oživjela livada 

Čuvajmo vodu - pitka voda 

Nije smeće sve za vreće 

Livadica zelena na njoj djeca malena 

Potražimo blago u otpadu 

Mali ekolozi 

Mali vrtlari 

Čista  i sigurna okolina 

Zemlja je jedna 

Čisti ocean  

Plastiku skupi zemlji se iskupi  

Šume pluća svijeta  

Biljni svijet u našem dvorištu  

Moj grad na Dravi volim i čuvam 

Nije smeće sve za vreće  

Tajne i zgode nestašne vode 

U tlu čistu imamo glistu 

Ja se odgovorno odnosim prema prirodi – 

recikliramo 

Briga za našu okolinu – manje smeća više 

cvijeća 

 

4.2.2. Posebni programi 

Posebni program ranog učenja engleskog jezika u pedagoškoj godini 2020./21. 

provodio se u ukupno sedam odgojnih skupina. Mješovitoj su odgojne skupine za djecu od 3 

do 7 godina u podcentrima Sunčica, Krijesnica i Višnjenavac, u podcentru Kosjenka za djecu 

od 4 do 6 godina, u podcentru Mak za djecu u 5. godini života, u podcentru Pčelica bile su 

dvije skupine za rano učenje engleskog jezika, od toga je jedna skupina mješovita za djecu od 

3 do 7 godina te druga za djecu u 5. godini života. 

U podcentru Stribor provodi se program ranog učenja njemačkog jezika za djecu od 

treće godine do polaska u školu koja je brojala 26 djece. 
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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. U podcentru Vladislavci provodio se program 

predškole za ukupno 18 djece. 

 Za djecu koja ranije nisu bila obuhvaćena redovnim predškolskim odgojno-

obrazovnim programom organiziran je program predškole u trajanju od 250 sati od 1. veljače 

2021. do 31. ožujka 2021. godine u podcentrima: Josipovac, Radost, Maslačak, Jaglenac i 

Zvončić. Programom je bilo obuhvaćeno 99 djece.  

Program za djecu s teškoćama u razvoju realiziran je u jednoj skupini u podcentru 

Kosjenka.  

4.2.4. Erasmus + projekti 

Nakon dva uspješno završena Erasmus + KA1 projekta 'Podizanje kvalitete inkluzivne 

prakse' i 'Učenje na otvorenom', Dječji vrtić Osijek se ove godine prijavio za Erasmus + KA2 

projekt koji je namijenjen razmjeni dobre prakse, suradnji među odgojno-obrazovnim 

ustanovama kroz uspostavljanje međunarodnih strateških partnerstava za suradnju u pitanjima 

od zajedničkog interesa. Dječji vrtić Osijek napravio je tako suradnju s vrtićem u Estoniji i 

Italiji, a tema projekta je 'Let's go green'. Podcentar Mak sudjeluje u projektu s obzirom da je 

to jedini podcentar koji ima verificiran program za eko program i odgoj za održivi razvoj. 

Ciljevi projekta su sljedeći: 

• ojačati europsku dimenziju u vrtićima i izgraditi kapacitete za prekograničnu suradnju 

• promovirati važnost ekologije, održivog razvoja, ekološke svijesti i racionalne 

potrošnje   energije na lokalnoj i europskoj razini 

• educirati odgovorne građane 

• stimulirajte sva osjetila tijekom boravka na otvorenom 

• koristiti prirodu kao medij za učenje 

• predstaviti ICT kao medij za istraživanje prirode 

• poticati odgojitelje da razmišljaju 'izvan okvira' i stvoriti poticajno okruženje tijekom 

organiziranja aktivnosti na otvorenom 

Projektom su osigurana financijska sredstva za odlazak u partnerske zemlje radi razmjene 

dobre prakse i edukacije. Tijekom trajanja projekta planirana su dva dolaska odgojitelja 

partnerskih zemalja u Dječji vrtić Osijek, te  po jedan odlazak odgojitelja Dječjeg vrtića 

Osijek u Italiju i Estoniju. S obzirom na epidemiju korona virusa nije bilo moguće realiziranje 
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navedenih posjeta, stoga je suradnja s partnerskim institucijama održavana putem Zoom 

platforme. Putem istoimene platforme održana su i tri virtualne mobilnosti učenja, 

podučavanja i osposobljavanja. U svibnju 2021. podcentar Mak organizirao je trodnevnu on 

line edukaciju za partnerske ustanove iz Estonije i Italije. Cilj edukacije bio je upoznavanje s 

načinom provođenja odgoja za okoliš i održivi razvoj te predstavljanje primjera dobre prakse. 

U lipnju su partneri iz Estonije i Italije također organizirali trodnevne on line edukacije. 

Estonija je predstavila korištenje ICT tehnologija u radu s djecom predškolske dobi, dok je 

Italija predstavila temu ekologija i aktivnosti na otvorenom.  

Aktivnosti svih navedenih projekata objavljuju se na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića 

Osijek te na portalu eTwinning. O projektu 'Učenje na otvorenom' izdan je stručni članak u 

časopisu 'Dijete, vrtić, obitelj' te je u lipnju tiskan i priručnik s aktivnostima provedenima 

tijekom trajanja dvogodišnjeg projekta. 

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 nekoliko posjeta djece dječjem kazalištu 

sukladno epidemiološkim preporukama i mjerama. Djeca su gledala sljedeće predstave: 

• Zeko, Zriko i janje 

• Lav koji nije znao pisati 

• Mi se vuka ne bojimo 

• Tobija  

• Nove zgode Vande Lavande  

• Pliva patka preko Drave  

• Patkica Blatkica 

4.2.5.2. Edukativne posjete, izleti, radionice 

S obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju,  ove  je pedagoške godine 

organiziran manji broj  edukativnih posjeta, izleta i radionica s ciljem  obogaćivanja redovnog 

programa i proširivanja dječjih spoznaja. Navesti ćemo neke od njih: 
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• Eko otok - Unikom 

• posjeta obližnjim vrtovima i parkovima 

• posjet igralištima i sportskim objektima 

• izlet na bajer Jug II 

• posjet i obilazak tržnici 

• izlet u prirodu na obalu rijeke Drave povodom dana rijeke – ekoporuka u boci 

• Izlet u Našički bajer, park u naselju S.Vraza 

• Izlet u Š.R.C. Branitelja Rosinjače 

• Posjet igralištu Legos 

• Kulturni Centar Osijek-izložba Civilne zaštite 

• Sportsko rekreativni centar Stara Drava 

• Edukacijsko rekreacijski Eduro park, Josipovac 

• OPG Iljkić 

• Stara Drava 

• RK Linjak 

4.2.5.4.Likovne izložbe i natječaji 

Tijekom godine imali smo prilike obilježiti Dane narcisa izlaganjem plakata s dječjim 

likovnim radovima. Sudjelovali smo i na likovnom natječaju Hrvatske vatrogasne zajednice. 

Kao motivacija djeci su ponuđene aktivnosti i priče  kojima smo im pokušali što bolje 

približiti zanimanje vatrogasac. Na navedenom natječaju Sebastian Sabolić (6,10 godina) iz 

podcentra Krijesnica osvojio je drugo mjesto na razini Republike Hrvatske. 

Ostali likovni natječaji i izložbe na kojima tradicionalno sudjelujemo nisu ostvareni 

poradi specifične epidemiološke situacije. 

 4.2.6. Glazbeni odgoj 

Glazbeni odgoj u dječjem vrtiću sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa i utječe 

na razvoj cjelovite dječje osobnosti.  

U skladu s tim,  dvije stručne suradnice za glazbenu kulturu zaposlene u Dječjem 

vrtiću Osijek kroz rad sa 107 vrtićkih skupina u 26 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 
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sudjelovanje u glazbenim aktivnostima, u kojima se uz glazbene, razvijaju kognitivne i 

tjelesne sposobnosti, socijalne vještine te izgrađuje samopouzdanje.  

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. 

Neposrednim redovnim radom s djecom ostvaruju se sljedeći zadaci i ciljevi:  

• 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, koje 

može biti aktivno i pasivno, pjevanje (grupno i individualno) te ritamske vježbe  kojima 

pomažemo i razvoj motoričkih sposobnosti kod djece.  

Glazbene igre s ciljem prepoznavanja visine različitih melodija, visine tonova, promjena u 

tempu i dinamici, razvoju ritma, sluha i intonacije provode se gotovo svakodnevno. 

 Postizanje zadanih ciljeva pjevanjem ostvaruje se konkretno ponavljanjem već poznatih ili 

učenjem novih dječjih pjesmica , uzimajući u obzir tekstualnu i glazbenu primjerenost pjesme 

dobi i glazbenim sposobnostima djece u pojedinoj skupini. Isto vrijedi i za narodne napjeve, 

kola, plesove te igre s pjevanjem, koje djeca vrlo rado prihvaćaju i izvode. Pri njihovom 

usvajanju mora se, između ostalog, paziti  i na složenost koraka i pokreta i njihovu 

primjerenost djeci izvođačima.  

Kod slušanja glazbe bitno je odabrati kvalitetne i  djeci primjerene, muzički vrijedne glazbene 

primjere, što je više moguće u živoj izvedbi, bilo od strane stručnih suradnica ili putem 

suradnje s drugim pojedincima ili ustanovama, poput glazbene škole i kulturno-umjetničkih 

društava.  

Pri provođenju ritamskih vježbi, koristimo se raznim instrumentima dostupnim u vrtićkim 

skupinama ili ih djeca, uz pomoć odgojitelja i glazbenih suradnica, izrađuju sama.  

U konačnici, sudjelovanje u internim i javnim svečanostima od iznimne je važnosti za razvoj 

samopouzdanja kod djece.  
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Zaključno svemu navedenom, provođenjem glazbenih aktivnosti glazbene pedagoginje potiču 

razvoj psihofizičkih sposobnosti djece, koje ne moraju biti vezane isključivo za glazbu, ali se 

razvijaju pomoću nje razvijaju. Glazba djeluje kao poticaj i podloga za dobro okruženje i 

stvaranje pozitivne energije za vrijeme boravka djeteta u vrtiću.  

 

   Pedagoška godina 2020./2021. je, kao i prethodna,  bila specifična zbog ponovne 

ekspanzije pandemije Covida 19 te se brojni planirani sadržaji i aktivnosti, kao ni završne i 

druge svečanosti nisu mogli realizirati u klasičnom - uobičajenom obliku.   Zbog 

epidemiološkom situacijom uvjetovanih periodičnih nemogućnosti odlazaka u podcentre i 

rada s djecom u skupinama, glazbene suradnice posvetile su veću pozornost radu na skladanju 

novih pjesama, izradi notnih zapisa do tada nezapisanih pjesama (prenošenih usmenom 

predajom) i osmišljavanju aranžmana istih. Isto tako, osmislile su i izvele online radionicu, 

kao pomoć odgojiteljima u odabiru sadržaja i ostvarivanja glazbenih aktivnosti. U svrhu 

kontinuiranog rada na glazbenom odgoju djece, glazbenice odgojiteljicama šalju dogovorene 

audio materijale.  

 

Brojne uobičajene interne svečanosti poput Jesenke, Dana kruha, maskenbala,  tradicionalnih 

božićnih svečanosti i predstava prigodom vizitacije nadbiskupa đakovačko-srijemskog te 

svečanosti u suradnji s društvenom zajednicom kao što su Čepinski suncokreti, božićni 

sajmovi, obilježavanje donošenja Betlehemskog svjetla, Dana invalida i Dana materinskog 

jezika (GISKO)  i slično, nažalost nisu mogle biti održane. 

 

Ipak, uz pomoć dostupne suvremene tehnologije dio planiranih sadržaja ostvaren je, na malo 

drugačiji način. Tako Njemačka skupina iz podcentra Stribor sudjeluje u online Danima 

materinskog jezika u organizaciji GISKO. Ista skupina snimkom predstave jedini je 

predstavnik grada Osijeka na tradicionalnom Theater festivalu u organizaciji Podunavskih 

Švaba i  Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića.  

Također završne svečanosti brojnih predškolskih skupina održane su bez publike, snimljene u 

digitalnom obliku te službenim putem poslane roditeljima.  

4.3. Odgojno-obrazovni rad tijekom ljetnih mjeseci 

S obzirom na specifičnost epidemiološke situacije tijekom ljetnih mjeseci bili su dežurni 

svi podcentri Dječjeg vrtića Osijek uz iznimku nekoliko podcentara. Zbog niske prisutnosti 
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djece u ljetnim mjesecima prošle pedagoške godine iz kadrovskih i tehničkih razloga bili su 

zatvoreni podcentri Ribica i Bambi, a djeci je omogućen dolazak u ljetno dežurstvo u 

podcentrima Jaglenac, odnosno Stribor. Iz istog su razloga podcentri Kockica i Vrapčić 

organizirali ljetno dežurstvo tijekom mjeseca srpanja, dok su u kolovozu djeca tih podcentara 

usmjerena u Pčelicu, odnosno Maslačak. Zbog energetske obnove tijekom ljetnih mjeseci bio 

je zatvoren podcenatar te je dežurstvo organizirano u podcentru Stribor. Također je pocentar 

Bubamara bio zatvoren zbog građevinskih radova te usmjeren u podcentar Latica. Dežuran 

podcentar s radnim vremenom do 21 sat bila je Potočnica. Dežuran podcentar za rad subotom 

bio je podcentar Stribor. 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. 

S obzirom da su tijekom ljetnih mjeseci gotovo svi podcentri bili otvoreni broj djece je 

sličan prošlogodišnjem, odnosno u porastu u odnosu na prethodne pedagoške godine kada su 

bili otvoreni samo neki podcentri. Iako činjenica da je djecu moguće i tijekom ljetnih mjeseci 

dovoditi u podcentar u koji su upisani pogoduje roditeljima, željeli bismo naglasiti kako je 

radi kadrovskih i organizacijski razloga to bilo teško organizirati. Naime odgojitelji su već od 

polovine lipnja počeli koristiti godišnje odmore kako bi uspjeli uskladiti ravnomjerno 

korištenje broja dana godišnjih, no uz iznenadna bolovanja ponekad je bilo teško organizirati 

rad uz osiguravanje optimalnih uvjeta za svu djecu. Iz navedenih razloga smatramo kako bi 

trebalo promisliti o tome da se ipak ljetno dežurstvo organizira na nešto manjem broju 

podcentara. 

Broj djece koja su koristila usluge Dječjeg vrtića Osijek u mjesecu srpnju i kolovozu 

2021. prema evidencijama dolazaka: 

Podcentar  1.7. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 

Ivančica 49 45 50 48 33 34 35 30 28 33 

Jaglenac 50 56 50 43 30 22 29 35 39 32 

Sunčica 50 54 55 44 35 25 28 41 45 43 

Jelenko 65 53 53 50 43 36 36 38 40 40 

Cvrčak 32 27 28 20 21 16 12 13 16 11 
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Josipovac 86 77 71 60 49 37 36 32 42 45 

Višnjevac 57 52 56 37 33 33 30 28 36 32 

Latica 128 119 112 107 80 60 60 50 64 65 

Potočnica  88 70 62 45 50 45 38 37 42 37 

Vedri dani 45 43 44 37 25 16 22 23 25 26 

Sjenčica 48 51 50 27 30 27 21 30 37 32 

Nevičica 38 41 42 25 30 20 17 18 15 14 

Maslačak 62 62 43 45 40 35 36 30 32 35 

Krijesnica 44 35 45 33 30 35 25 30 30 30 

Kosjenka 23 22 19 18 19 13 12 15 14 14 

Mak 75 72 66 50 41 30 32 32 33 30 

Stribor 92 80 60 50 49 33 41 49 35 31 

Vrapčić 18 19 19 16 14 / / / / / 

Pčelica 58 60 56 47 46 37 27 32 37 36 

Tratinčica 27 30 32 31 25 22 21 21 23 20 

Jabuka 56 54 53 48 43 38 33 40 35 32 

Kockica 25 27 27 24 18 / / / / / 

Zvončić 71 71 82 66 53 40 43 47 50 62 

Ukupno 1287 1220 1175 971 837 654 634 671 718 700 

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 
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njihove potrebe i interese. S obzirom na preporuke za rad s djecom u kontekstu epidemiološke 

situacije poštivala se organizacija rada bez korištenja dežurnih soba te grupiranje djece u 

manje skupine koje će u kontinuitetu boraviti zajedno s istim odgojiteljima, kako bi se 

smanjile socijalne interakcije. Roditelji niti u ljetnim mjesecima sukladno preporukama nisu 

ulazili u prostore vrtića, dovođenje i odvođenje djece organiziralo se koristeći glavne i 

sporedne ulaze u dječji vrtić. 

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.  

I ove su pedagoške godine za sve odgojiteljice jasličkih skupina osigurani materijali za 

vođenje Individualnih razvojnih mapa djeteta, s ciljem praćenja djece putem njih do polaska u 

školu.  

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 
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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. Stručno usavršavanje unutar Dječjeg vrtića Osijek 

 Sukladno Godišnjem planu i programu odgojno-obrazovnog rada tijekom ove 

pedagoške godine održana su sljedeća stručna vijeća i radionice:  

Rb. Sadržaj Vrijeme Nositelji 

1. 

Odgojiteljsko vijeće: Usvajanje 

godišnjeg plana i programa za 

pedagošku godinu 2020./2021. 

 

18.9.2020. Ravnateljica i stručni tim 

2. 

Odgojiteljsko vijeće: Usvajanje 

kalendarskog izvješća za 2020. 

godinu 

 

25.1.2021. Ravnateljica i stručni tim 

3. 

Odgojiteljsko vijeće: Završne 

svečanosti i napredovanje u 

zvanje 

 

29.4.2021. Ravnateljica i stručni tim 

4.  

Odgojiteljsko vijeće: Izvješće o 

rezultatima upisa i plan ljetnog 

dežurstva 

 

17.6.2021. Ravnateljica i stručni tim 

5.  

Odgojiteljsko vijeće: Godišnje 

izvješće za pedagošku godinu 

2020./21. 

 

26.8.2021. Ravnateljica i stručni tim 

 

Doživljajno učenje – učenje svim osjetilima (senzorni razvoj kao temelj razvoja osobnosti)  

U suradnji s EOS Centrom – Centrom za relaksacijsku pedagogiju, za 20 odgojiteljica 

i stručnih suradnica Dječjeg vrtića Osijek omogućena je edukacija u trajanju od 10 modula. 

Program „Doživljajno učenje- učenje svim osjetilima“ obuhvaća dva tematska područja. Prvo 

je „Senzorni razvoj: odgoj i njega osjetila“ , u kojemu se polaznici upoznaju s prirodom 

pojedinog osjetila i pedagoškim programima, vježbama i načinima odgoja i njege osjetila. 

Drugo područje, obuhvaća razvojne probleme i  teškoće, posebno teškoće učenja koje se 

mogu objasniti kao disfunkcija senzorne integracije. Autorica i predavač je prof dr. sc. 

Slavica Bašić, prof. pedagogije i psihologije, doktor pedagogijskih znanosti sa 

specijalizacijama u tradicionalnim i suvremenim koncepcijama odgoja i obrazovanja, u 
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logoterapiji i egzistencijalnoj analizi, geštalt pedagogiji. Radionice i praktikum vode 

umjetnički terapeuti, zdravstvena pedagoginja, euritmist/ica, odgojiteljice/učiteljice (iz 

Hrvatske i inozemstva) sa specijalizacijom u određenom tematskom području. 

 

Ove su pedagoške godine održani sljedeći moduli: 

Modul 3, 25. i 26. rujna 2020.  

PROBLEMI I POREMEĆAJI U RAZVOJU OSJETILA ZA VITALITET 

 U ovom modulu polaznici će osvijestiti faktore koji negativno djeluju na osjećaj 

koherentnosti i moguće posljedice njegova narušenog razvoja: nepovjerenje u vlastite snage, 

hiperaktivnost, raspršena pažnja, impulzivnost itd. U praktikumu će dobiti alate za rad na 

reguliranju aktivnosti i usmjeravanju pozornosti odnosno uspostavljanju ravnoteže „vani-

unutra“. 

 Radionica: od raspršene do usmjerene pozornosti (od dionizijskog prema apolonijskom 

doživljaju) 

 

Modul 4, 20. i 21. studeni 2020. 

RAZVOJ OSJEĆAJA ODVOJENOSTI I POVEZANOSTI SA SVIJETOM 

 U ovom modulu polaznici će upoznati kako se preko dodira razvija osjećaj posebnosti, 

izdvojenosti i istovremene povezanosti sa svijetom. Osjetilo dodira kao temelj razvoja 

pozitivne slike o sebi, povjerenja u sebe, interesa i ljubavi za drugoga, za prirodu i svijet oko 

sebe. Što je "zdrava okolina" za osjetilo dodira? Dodir u odgoju i obrazovanju (relevantna 

iskustva s posebnim naglaskom na rano djetinjstvo, ranoškolski uzrast i pubertet). 

 

Modul 5, 29. i 30. siječnja 2021.  

OSJETILO ZA KRETANJE I RAVNOTEŽU - TEMELJ DJELOVANJA I OSJEĆAJA 

SIGURNOSTI  

U ovom modulu polaznici će se upoznati prirodu i važnost vestibularnog sustava za 

cjelokupni razvoj, s naglaskom na: kretanje i govor, značenje ruke za razvoj mozga, kretanje i 

slika o sebi (od povjerenja do samopovjerenja). 

Modul 6, 26. i 27. veljače 2021. 
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TEŠKOĆE I POREMEĆAJI VOLJNIH OSJETILA I AUTIZAM 

Ovaj modul objedinjuje prethodna dva i polaznici će upoznati: što je taktilnokinestetička 

smetnja opažanja, simptome poremećaja taktilno-kinestetičkog sustava, upoznat će detaljno 

integrativnu metodu Felicie Afffolter primjenljivu u vrtićkom školskom kontekstu. 

Modul 7, 26. i 27. ožujka 2021. 

OSJETILO ZA VID 

U ovom modulu polaznici će steći znanja o područjima i stupnjevima vizualne percepcije, 

povezanosti vida i razvoja govora, vida i boja, vida i medija. Problemi u razvoju osjetila za 

vid, posebno u školskom dobu. 

Modul 8, 23. i 24. travnja 2021.  

OSJETILO ZA SLUH 

U ovom modulu polaznici će upoznati: područja i stupnjevi auditivne percepcije. Odgajanje i 

obrazovanje osjetila za sluh (fonetsko osvješćivanje, aktivno slušanje, slušanje priče/bajke-

slušanje i stvaranje unutrašnjih slika, značenje konteksta, buka i osjetilo za sluh). 

Modul 9, 21. i 22. svibnja 2021. 

OSJETILO ZA OKUS I MIRIS 

Fenomenologija osjetila mirisa i okusa. Miris i pamćenje. Miris i karakter. Prirodni i umjetni 

mirisi. Estetika mirisa. Analitički karakter osjetila za okus vs. sintetički karakter osjetila 

mirisa. Njegovanje i školovanje, poremećaji osjetila za miris i okus. 

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. 

S obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju ove su se godine poglavito odvijali webinari. 

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: 
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• 2.10.2020. Skup u suradnji s Hrvatskim crvenim križem - Covid 19 i stigmatizacija; 

prezentacija projekta "sigurnije škole i vrtići", mr. sc. Andreja Silić 

• 14. 11. 2020. u organizaciji AZOO i NKU “Uloga baka i djedova u vjerskom odgoju 

djece”. 

• 19.i 20. studeni 2020. Zaštita migranata i izvanredne situacije: prezentacija projekta 

'Sigurnije škole i vrtići' u suradnji s Hrvatskim crvenim križem  

• 27.11.2020. Stručno-metodička priprema za kvalitetno uvođenje odgojitelja 

pripravnika u odgojno-obrazovni rad, voditeljica skupa: Darija Drviš, prof., viša 

savjetnica za predškolski odgoj 

• 17.12.2020. Uvođenje pripravnika u proces dokumentiranja odgojno-obrazovnoga 

rada 

• 27. i 28. siječnja 2021. Odgoj za humanost od malih nogu – projekt ' Sigurniji vrtići i 

škole' u suradnji s Hrvatskim crvenim križem 

• 11. 2. 2021. Prevencija stigmatizacije COVIDOM 19, predstavljanje projekta 

'Sigurnije škole i vrtići' 

• 17. i 18. ožujka 2021. Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene 

riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 

u Republici Hrvatskoj 

• 14. 4. 2021. Priče, bajke, legende: slikovnica – prva dječja knjiga 

• 5. i 6. svibnja 2021. Dimenzije medijske pismenosti u kontekstu ranog i predškolskog 

kurikuluma (tehničke kompetencije, vještine i praksa kritičkog razmišljanja i 

proizvodnja sadržaja) 

• 19. i 20. svibnja 2021. Vođenjem do njegovanja komunikacijskih kompetencija na 

materinskom jeziku i baštine Republike Hrvatske u predškolskim ustanovama 

 

Smotra projekata iz područja nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska 

prava i demokratsko građanstvo 

U organizaciji Agencije za odgoj obrazovanje održana je 25.3.2021. regionalna smotra 

projekta iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i 

demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske. Na njemu su sudjelovale odgojiteljice 

Vanja Zanze i Hamira Perković kao koordinatori. Iz dječjeg vrtića Osijek na regionalnoj 

smotri predstavila je svoj projekt: 
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• Mravići u projektu Učenje na otvorenom, Irena Vajak Rumbak 

Isti je projekt predstavljen i na državnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa 

odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske. S 

obzirom na epidemiološku situaciju obje su smotre održane virtualno.  

5.2.2. Napredovanje u zvanje odgojitelja i stručnih suradnika 

         Na odgojiteljskom vijeću u siječnju za napredovanje u položajno zvanje odgojitelja 

savjetnika predložena je odgojiteljica Katica Rališ, za obnovu napredovanja u položajno 

zvanje odgojitelj savjetnik odgojitelja Anita Kukučka. Na istom je vijeću za napredovanje u 

položajno zvanje pedagog savjetnik predložena Vladimirka Vidović. 

        Na odgojiteljskom vijeću u travnju za obnovu položajnog zvanja odgojitelj mentor 

predložena je odgojiteljica Danijela Bilić. 

5.2.3. Ostali oblici stručnog usavršavanja  

Odgojitelji i stručni suradnici odlazili su i na druga stručna usavršavanja izvan Dječjeg 

vrtića i na ona koja nisu u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, ovisno o svojim 

mogućnostima i interesima. S obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju prevladavali su 

webinari i on line stručni skupovi. Vidljivo je kako su stručni djelatnici unatoč 

epidemiološkoj situaciji prisustvovali na velikom broju stručnih usavršavanja.  

 

Naziv/tema stručnog 

usavršavanja 

Datum Nositelj 

Praćenje djece s teškoćama u 

razvoju 
26.9.2020. Udruga Magni 

Čvrsti matematički temelji 

sa Numiconom 
1.10.2020. Danilo Kozoderc, Zavod 

Simetris Morje 

Djeca sa Šećernom bolešću 

u odgojno obrazovnim 

ustanovama 

7.10.2020. 
Agencijom za strukovno 

obrazovanje o obrazovanje i 

obrazovanje odraslih 

Suvremeni pristupi u radu s 

djecom rane i predškolske 

dobi  

10.10.2020. 
Udruga odgojitelja Osječko-

baranjske županije 

Suncokret 

Predstavljanje prve hrvatske 

vježbenice za vježbanje 

govora (artukulacijskih 

21.10.2020. Kokolingo 
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poremećaja) 

Postavljanje granica i 

gašenje nepoželjnih 

ponašanja u radu s djecom s 

teškoćama u razvoju 

22.10.2020. Udruga Dar  

Metode rada s djecom s 

poremećajima iz spektra 

autizma  

7.11.2020. Udruge odgojitelja Osječko-

baranjske županije 

Suncokret i u suradnji s 

udrugom Magni 

Stručni seminar za djelatnike 

i stručne službe predškolskih 

ustanova, osnovnih i 

srednjih škola na području 

„OBŽ“ 

"Agresija u dječjoj i 

adolescentskoj dobi" 

 "Strah i anksioznost u 

dječjoj adolescentskoj dobi"  

 

10. i 11. 11.2020. Zavod za javno zdravstvo 

OBŽ, Centar za zdravstvenu 

zaštitu mentalnog zdravlja, 

prevencije i izvanbolničkog 

liječenja bolesti ovisnosti 

(mr. M. Kribl, dr. med 

M. Radanović, prof. psyc.) 

Dokumentacija i 

dokumentiranje – od Reggio 

inspiracije do alata 

istraživanja i razvoja prakse 

23.11.2020. Ennea 

Stid i krivnja 25.11.2020. Europski dom Zagreb 

Metode i pristupi unutar 

formalnog obrazovanja kod 

djece s poremećajima učenja 

i razvoja 

28.11.2020. Anamarija Ružak 

Kako potaknuti kognitivni 

razvoj djeteta? 

3.12.2020. Savjetovališta  Đakovačko-

osječke nadbiskupije- 

Imaju li mediji utjecaj na 

moje dijete? 

7.12.2020. izv.prof.dr.sc. Igor Kanižaj 

Pandemija i mentalno 

zdravlje djece“ 

9.12.2020. Eva Brlek,mag.rehab.educ  

POU Varaždin 

Zajedno za lakši prijelaz 10.12.2020. PUO Korak po korak 

Simply outdoor learning 10.12.2020. OUTDOORED.EU 

Rizična ponašanja djece i 

mladih u virtualnom svijetu 
23.12.2020. Lea Buljević,mag.psych, 

Tehnike i alati utjecajnog 

nastupa 27.12.2020. 
Edukacijski centar 

Mirakul Mirela Španjol 

Izrada socijalnih priča 29.12.2020. Udruga Dar 

Roditeljski odgojni stilovi 30.12.2020 Savjetovališta  Đakovačko-

osječke nadbiskupije- 



48 
 

Kako biti podrška djeci 

nakon traumatskih događaja 

6.1.2021. Zagrebačko psihološko 

društvo 

Psihološka prava pomoć i 

krizne intervencije – kada i 

kako pomoći drugima, a ne 

odmoći sebi 

8.1.2021. Psihološki centar TESA 

Poticanje komunikacije kod 

djece s teškoćama u razvoju 

predškolske dobi 

9.1.2021. Udruga socijalno 

marginaliziranih  MAGNI 

Nove tehnologije u 

pandemiji – prepoznajemo li 

povećane rizike za djecu 

14.1.2021. Savjetovalište Đakovačko-

osječke nadbiskupije 

BRAIN GYM: 

Aktivnosti istraživanja 

Energetske vježbe 

Stavovi produbljivanja i 

energetske vježbe 

Pokreti preko središnje linije 

tijela 

 

16.1.2021. 

23.1.2021. 

30.1.2021. 

 

6.2.2021. 

 

Udruga odgojitelja OBŽ 

Suncokreti 

Digitalna dadilja 18.1.2021. Ranko Rajović, Maja Zadić, 

Jelena Mitić 

Poticanje komunikacije kod 

djece s teškoćama u razvoju 

23.1.2021. Udruga Magni 

Kada je vrijeme za 

eTwinning? 

28.1.2021. Andreja Sedlar 

Nepoželjna ponašanja i što s 

njima 

1.2.2021. Kabinet za razvojnu podršku 

i savjetovanje Nueva 

Temperament roditelja i 

djece 

4.2.2021. Udruga Parma 

Outdoor learning – 1000 

hours outside 

4.2.2021. Outdoored.eu 

Nepoželjna ponašanja i što s 

njima 

4.2.2021. Nueva- kabinet za razvojnu 

podršku i psihoterapiju 

Kako poticati 

samopoštovanje i 

samopouzdanje djeteta 

9.2.2021. Centar za osobni i 

profesionalni razvoj 'Sreća' 

Jačanje kapaciteta stručnjaka 

za rad u digitalnom 

okruženju 

9.2.2021. Centar za sigurniji internet 

Senzorna integracija 10.2.2021. Klub trudnica i roditelja 

Split 

Utjecaj videoigrica na razvoj 

djece 

10.2.2021. Europski dom Zagreb 

Darovita djeca 11.2.2021. Udruga Parma 

Roditeljska uloga i izazovi 

roditeljstva 

16.2.2021. Udruga za kreativni i 

socijalni rad 

Utjecaj baka i djedova na 

odgoj djece 

17.2.2021. Klub trudnica i roditelja 

Split 

Pravila, granice, pohvale u 

odgoju – što, kako i kada 

17.2.2021. Kakadu centar 
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Kvalitetno vrijeme s djecom 18.2.2021. Udruga Pragma 

Danski odgoj djece – što 

možemo naučiti 

19.2.2021. KoHo pedagogija 

Dijete i lutka 24.2.2021. Klub trudnica i roditelja 

Split 

Sve boje mojih emocija 25.2.2021. Udruga Pragma 

Glazbeno djetinjstvo 4.3.2021. Udruga Pragma 

Građanski odgoj u vrtiću 5.3.2021. eTwinning, Andreja Sedlar 

Poremećaj iz spektra 

autizma 

10.3.2021. Klub trudnica i roditelja 

Split 

Spremnost djeteta za polazak 

u školu 

24.3.2021. Klub trudnica i roditelja 

Split  

Što kad mobitel postane 

igračka 

30.3.2021. Europski dom Zagreb 

Dramatizacija bajke u radu s 

djecom 

14.4.2021. Klub trudnica i roditelja 

Split 

Elementi Montessori 

pedagogije u inkluzivnom 

ranom i predškolskom 

odgoju 

24.4.2021. Udruga Magni 

Digitalna pismenost od 

vrtića 

27.4.2021. Roditelji u akciji - Roda 

Pedagoško praćenje djece s 

teškoćama u razvoju 

8.5.2021. Udruga Magni 

Dani predškolskog odgoja – 

Zajedno rastemo – 

suradnički odnosi u ranom i 

predškolskom odgoju i 

obrazovanju 

10.5.2021. i 11.5.2021. Dječji vrtić Cvrčak Čakovec, 

Učiteljski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu 

Kako graditi samopouzdanje 

i samopoštovanje kod djeteta 

12.5.2021. Kakadu centar 

Ekrani i djeca predškolske 

dobi 

18.5.2021. Društvo za 

komununikacijsku i 

medijsku kulturu 

Nepoželjna ponašanja u 

predškolskoj dobi 

22.5.2021. Udruga Magni 

Suosjećajna interakcija 

roditelja i djeteta 

25.5.2021. Europski dom Zagreb 

Primjena temeljnih principa 

Montessori u muzikoterapiji 

25.5.2021. Centar za karijerni razvoj 

FOOZOS i Alumni 

FOOZOS 

Oponašamo prirodu u vrtu i 

učionici: biodinamika i 

vrtlarenje s djecom 

5.6.2021. i 6.6.2021. Učionica održivog razvoja 

Međunarodna konferencija: 

Zdravo odrastanje – 

podizanje zdravlja djece i 

mladih kroz inovativni 

pedagoški pristup 

18.6.2021. i 19.6. 2021. EOS centar, Udruga Iskra 
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Ennea – profesionalna interdisciplinarna zajednica učenja 

 Dječji vrtić Osijek omogućio je zainteresiranim stručnim djelatnicima edukacije 

organizirane od strane Ennea – profesionalne interdisciplinarne zajednice učenja.  

Na edukaciji pod nazivom  „Izazovi mentorstva u ranom i predškolskom odgoju i 

obrazovanju“ sudjelovale su stručne suradnice psihologinja i pedagoginja. 

Cilj programa bio je upoznavanje mentorskih uloga, ovladavanje mentorskim 

vještinama i razvoj mentorskih kompetencija odgajatelja i stručnog tima vrtića. Edukacija se 

održavala kroz 5 susreta, jednom mjesečno u trajanju od po četiri školska sata, u razdoblju 

siječanj-svibanj 2021. godine. putem ZOOM platforme odnosno online predavanja i 

interaktivnih rasprava sa sudionicima.  

Teme pojedinih susreta bile su: 

1. Mentorstvo kao dio profesionalnog identiteta odgajatelja  

2. Mentorstvo kao podrška profesionalnom razvoju odgajatelja  

3. O mentorskim ulogama: mentori kao učitelji, vođe, savjetnici, treneri....  

4. Razvoj komunikacijskih vještine kao snažnog alata dobrog mentorstva  

5. Mapa profesionalnog razvoja–svjedočanstvo o stasanju profesionalca 

 

Na edukaciji pod nazivom „Od suradnje do partnerstva“ sudjelovala je stručna 

suradnica i odgojiteljica. Stručna edukacija u trajanju od 20 sati bila je namijenjena razvoju 

stručnih kompetencija djelatnika u ustanovi ranog odgoja i obrazovanja. Edukacija se odvijala 

putem ZOOM platforme kroz 5 modula. Teme pojedinih modula bile su sljedeće:  

1. Kako unaprijediti komunikaciju i odnose u obiteljskom i profesionalnom okruženju? 

2. Djelotvoran razgovor odgojitelja i roditelja 

3. Jake i slabe strane odgojitelja 

4. Unaprjeđivanje odgojiteljskih kompetencija – kako pisati i publicirati (iskustva iz 

prakse)? 

5. Kako unaprijediti profesionalne kompetencije odgojitelja početnika? 

 

 Ennea je također organizirala međunarodnu stručno-znanstvenu online konferenciju 

pod nazivom Refleksije suvremenih predškolskih kurikuluma na razvoj predškolske 

teorije i prakse u svijetu i Republici Hrvatskoj održanoj 23. i 24. travnja 2021. Dječji vrtić 

Osijek omogućio je za 20 stručnih djelatnika prisustvovanje konferenciji te smo se predstavili 

i sa dvije teme: 
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• Projektom učenje na otvorenom do kvalitetnih iskoraka u kurikulumu Dječjeg vrtića 

Osijek, Irena Vajak Rumbak i Ana Mihaljević 

• Iskustveno učenje kao preduvjet cjelovitog razvoja djeteta, Danijela Bilić, Mirela 

Kopacsi Kettos, Ana Mihaljević, Tanja Miklavčić 

Erasmus + program 

Nakon dva uspješno završena Erasmus + KA1 projekta, Dječji vrtić Osijek se ove 

godine prijavio za Erasmus + KA2 projekt koji je namijenjen razmjeni dobre prakse, suradnji 

među odgojno-obrazovnim ustanovama kroz uspostavljanje međunarodnih strateških 

partnerstava za suradnju u pitanjima od zajedničkog interesa. Ostvarili smo suradnju s vrtićem 

u Estoniji i Italiji, a tema projekta je 'Let's go green'. S obzirom na epidemiju korona virusa 

nije bilo moguće realiziranje navedenih posjeta, stoga je suradnja s partnerskim institucijama 

održavana putem Zoom platforme. Putem istoimene platforme održana su i tri virtualne 

mobilnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja. U svibnju 2021. podcentar Mak 

organizirao je trodnevnu on line edukaciju za partnerske ustanove iz Estonije i Italije. Cilj 

edukacije bio je upoznavanje s načinom provođenja odgoja za okoliš i održivi razvoj te 

predstavljanje primjera dobre prakse. Na edukaciji su bili predstavljeni sljedeći sadržaji: 

18.5.2021. 

Ana Mihaljević „Educational system in Croatia“ 

Ena Knežević "Education for sustainable development in kindergarten Mak" 

Ana Mihaljević „Introduction to sustainable development“ 

19.5.2021. 

Ana Mihaljević „Senses –connection with yourself and with the world“ 

Dunja Vorkapić "Little Botanists in Mak kindergarten" 

Ena Knežević "Composting  as a part of education for sustainable development" 

20.5.2021. 

Ana Mihaljević „Senses –connection with yourself and with the world, part 2“ 

Danijela Bilić "Clay workshop in kindergarten Mak" 

Mirela Kopasci Kettos "Little Botanics, part 2" 

Marina Kordić "Reduce, reuse, recycle" 
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Tanja Miklavčić "Little scouts", "Art in the park" 

 

U lipnju su partneri iz Estonije i Italije također organizirali trodnevne on line edukacije. 

Estonija je predstavila korištenje ICT tehnologija u radu s djecom predškolske dobi. 

8.6.2021. 

Educational system in Estonia 

Teacher eduacation in Estonia 

Educational life in Rea district 

All about Assaku kindergarten 

9.6.2021. 

About Information Technology Foundation for Education (HITSA) 

How to use robot sin learning process - Bee Bot, Ozobot, Dash, Matatalab, Lego We Do 

10.6.2021. 

Homework presentations, reflection in groups 

Reflection, ending seminar 

 

Također u lipnju Italija je predstavila temu ekologija i aktivnosti na otvorenom: 

15.6.2021. 

Educational system in Italy – Istituto Comprensivo Sanremo Levante presentation 

Liguria region and Sanremo city center presentation 

Recycling collection and outdoor activities in Ceriana school and Ceriana tradition 

Word art activities 

16.6.2021. 

Eco activities in Poggio School 

Inclusion experience at school 

Montessori methodology and Montessori preprimary and primary school presentation 

Innovative methodologies: flipped classroom, debate and service learning 

Word art activities 

17.6.2021. 

Presentation and Eco activities preprimary Villa Meglia School 

Coronavirus activities and Scaini school presentation 

Little botanists and outside activities in Bussana school 



53 
 

Art activities and conclusive activities about meeting  

 

Pučko otvoreno učilište Osijek 

Dugogodišnjom suradnjom s Pučkim otvorenim učilištem Osijek, Dječji vrtić Osijek 

omogućuje stručno usavršavanje odgojitelja na području stranog jezika s ciljem povećanja 

broja odgojnih skupina posebnog programa ranog učenja stranog jezika. Tako smo i ove 

pedagoške godine omogućili stručno usavršavanje u području engleskog i njemačkog jezika 

zainteresiranim odgojiteljima. 

Program predškolskog odgoja i obrazovanja za darovitu djecu 

S ciljem uvođenja programa za rad s potencijalnom darovitom djecom, Dječji vrtić Osijek 

osigurao je edukaciju za dvije psihologinje u Centru za poticanje darovitosti djeteta – Bistrić. 

Po završetku edukacije psihologinje su stekle dodatna znanja i vještine za rad s potencijalno 

darovitom djecom dobi unutar kraćeg specijaliziranog programa.  

U Zagrebu, 30. listopada 2021. održan je prvi dan edukacije, dok je drugi dan održan 

19.3.2021. godine.  

Prvi dan edukacije obuhvaćao je predavanje na temu „Uloga predškolskog stručnog tima i 

odgojitelja u provedbi programa za darovitu djecu“ te radionice s prikazom specifične 

didaktike namijenjene potencijalno darovitoj djeci. Na kraju radionice psihologinje su 

prezentirale svoje eseje na temelju knjige Umine umotvorine koju su dobile kao zadaću prije 

polaska na edukaciju.  

Drugi dan edukacije sastojao se od predavanja na temu „Poticanje kreativnog mišljenja i 

divergentne produkcije; metodika rada u pokusima“ i radionica s prikazom složenih igara i 

programiranja u robotici i edukativnih računalnih igara. Nakon toga psihologinje su 

prezentirale svoju zadaću odnosno individualizirani plan za darovito dijete koje su pratile. Pri 

završetku edukacije psihologinje su dobile potvrdnice da su osposobljene za vođenje kraćeg 

specijaliziranog programa za potencijalno darovitu djecu predškolske dobi.  

S položenim edukacijama te kreiranim „Programom predškolskog odgoja i obrazovanja za 

darovitu djecu“ Dječji vrtić ušao je u postupak verifikacije kraćeg specijaliziranog programa 

za potencijalno darovitu djecu. 
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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 ove pedagoške godine prošle sljedeće edukacije: 

Naziv/tema stručnog 

usavršavanja 

Datum i mjesto Nositelj 

OPĆE POZNAVANJE 

ČOVJEKA 

11.-13.9.2020. Zoom 

platforma 

A. Hoier: 

RAD U JASLICAMA 2.-4.10.2020. Zagreb A.Cerovečki 

PRAKTIČNI VIKEND 23.-25.10. 2020.  Zagreb S. V. Vulelija i S. Mlinarić 

PROMATRANJE DJETETA 13.-15.11. 2020. Zoom 

platforma 

J. Taplin 

NJEGA OSJETILA U 

VRTIĆU 

18.-20. 12. 2020. Zoom 

platforma 

B. Krohmer i E. Schroeder 

DJEČJI CRTEŽ 08.-10.01 2021. Zoom 

platforma 

S.V.Vulelija i S. Mlinarić 

ČOVJEK I ŽIVOTINJA 15.-17.01 2021 Zoom 

platforma 

A. Hoier 

AUTORITET I MALO 

DIJETE 

29.-31.01. 2021 Zoom 

platforma 

W. Sassmannshausenn 

RAD S RODITELJIMA 

BIOGRAFIJA 

12.-14.02. 2021 Zoom 

platforma 

W. Sassmannshausenn i S. 

Mlinarić 

RAD U KOLEGIJU 

(socijalni impulsi za 

ostvarivanje pozitivnog 

ozračja u školi i vrtiću) 

26.-28.02. 2021. Zoom 

platforma 

W. Sassmannshausenn 

PREDŠKOLSKO DIJETE I 

ZRELOST ZA ŠKOLU 

05.-07.03. 2021  Zoom 

platforma 

J. Taplin 

RAZGOVORI S 

RODITELJIMA 

26.-28.03. 2021. Zoom 

platforma 

G. Keller 
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PROMATRANJE DJETETA 09.-11.04. 2021. Zoom 

platforma 

C. Wiechert 

PRAKTIČNI VIKEND 23.-25.04. 2021. ; IWP 

Zagreb 

S.V.Vuleija i S. Mlinarić 

ZNAČENJE VRTA I IGRE 

NA 

OTVORENOM/ELEMENT

ARNA BIĆA 

14.-16.05.2021.  IWP Zagreb 

i Zoom platforma 

J. Taplin 

PRAKTIČNI VIKEND 28.-30.05.2021 IWP Zagreb S.V.Vulelija i S. Mlinarić 

POSEBNA DJECA 11.-13.06.2021 IWP Zagreb S. Bašić 

INTENZIV SEMINAR 

(Drama, Oblikovanje govora, 

Praktični rad, rad u glini, 

Glazba, Ples) 

30.06.-05.07.2021. IWP, 

Otok Veli Iž 

E. Jurgenc, U.Jezdić, 

S.V.Vulelija, S. Mlinarić, M. 

Violette, D. Grčević 

 

S ovime je završio teorijski dio edukacije iz waldorfske pedagogije, odgojiteljicama 

polaznicama preostaje tri tjedna prakse te pisanje i obrana diplomskog rada. 

 

Stručno razvojni centar Srednjaci 

Dvije odgojiteljice podcentra Mak, Dunja Vorkapić i Ena Knežević polaznice su 

stručnog usavršavanja u organizaciji stručno – razvojnog centra Srednjaci za provedbu 

programa Odgoj za održivi razvoj. Stručno usavršavanje ukupno  je trajalo 10 modula, a u 

ovoj pedagoškoj godini prisustvovale su sljedećim predavanjima putem Zoom platforme te 

ujedno završile edukaciju: 

 

• 29.4.2021. Igre i istraživanje prirodnim materijalima 

▪ Kako pripremiti izlete 

▪ Orijentacija 

▪ Dijete, odgojitelj i igre na otvorenom 

• 13.5.2021. Građanski odgoj i poduzetništvo 

▪ Vještine prezentiranja 

▪ Izviđači 

▪ Govorno – likovno stvaralaštvo 
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Stručno razvojni centar Siget 

S ciljem podizanja kvalitete rada posebnog programa ranog učenja stranog jezika 

Dječji vrtić Osijek osigurao je edukaciju za dvije odgojiteljice u Stručno – razvojnom centar 

Dječjeg vrtića „Siget“ za provedbu programa ranog učenja engleskog jezika. Po završetku 

edukacije odgojiteljice će prenijeti stečena znanja i vještine kolegicama koje također provode 

navedeni posebni program. S obzirom na epidemiološku situaciju struno usavršavanje se 

provodilo on-line: 

23.10.2020. 

Uvođenje ranog učenja stranog jezika u rani i predškolski odgoj prema svojim 

specifičnostima, kadrovskim i prostornim mogućnostima te socijalnom kontekstu u kojem 

vrtić djeluje. 

20.11.2020. 

Važnost kvalitetnog prostorno materijalnog i socijalnog okruženja u provođenju programa  

ranog učenja stranog jezika. 

18.12.2020. 

Holistički pristup učenju stranog jezika djece predškolske dobi. 

29.4.2021. 

Umjetnost u Montessori okruženju. 

Upoznavanje djeteta s klasičnom glazbom. 

Darovita djeca i rad s darovitima. 

Storytelling for preschool children. 

 

21.5.2021. 

Govorno – jezični razvoj – dvojezični razvoj. 

Komunikacijske vještine – radionice na engleskom – igre s pokretom i zvukom. 

28.5.2021. 

Završni ciklus – Igre s karticama, Bordgames, igre s pokretom, igre na otvorenom, labirint 
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Stručno usavršavanje za odgojitelje u programu ranom učenja stranog jezika 

Zahvaljujući suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, kreiran je 

program Stručnog usavršavanja za odgojitelje u programu ranog učenja stranog jezika. 

Program je usmjeren prema cjelokupnom djetetovu razvoju, poticanju dječje radoznalosti, 

razvoju interesa i motivacije za strane jezike i kulture te podizanju međujezične i 

međukulturne svijesti djece u vrtićkom okruženju. Voditeljica programa je doc. dr. sc. Mirna 

Erk, a u izvođenju programa stručnog usavršavanja sudjelovale su izv. prof. dr. sc. Željka 

Flegar, doc. dr. sc. Ivana Marinić i doc. dr. sc. Ivana Moritz. 

Usavršavanje je provedeno kroz osam modula, u prostorima Fakulteta, od veljače do svibnja 

2021. 

MODUL 1 – 19.2.2021. 

Razvoj višejezičnosti u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju 

MODUL 2 – 26.2.2021. 

Brojalice i igrice na stranom jeziku za djecu vrtićke dobi 

MODUL 3 – 12.3.2021. 

Strani jezik za odgojitelje u posebnim programima ranog učenja stranog jezika 

MODUL 4 – 26.3.2021. 

Pjesmice i rime na stranom jeziku za djecu vrtićke dobi 

MODUL 5  - 9.4.2021. 

Pričanje priča na stranom jeziku za djecu vrtićke dobi 

MODUL 6 – 23.4.2021. 

Medijska kultura, strani jezik i djeca vrtićke dobi 

MODUL 7 – 7.5.2021. 

Dramske aktivnosti na stranom jeziku za djecu vrtićke dobi 

MODUL 8 – 21.5.2021. 

Likovne aktivnosti na stranom jeziku za djecu vrtićke dobi 
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Navedeno stručno usavršavanje uspješno je završilo petnaest odgojiteljica i time su stekle 

znanja, vještine i sposobnosti za samostalno provođenje posebnog programa ranog učenja 

stranog jezika s djecom rane i predškolske dobi. 

Sudjelovanje odgojiteljica na stručnim skupovima i konferencijama 

Odgojiteljice Dječjeg vrtića Osijek predstavljaju svoj kvalitetan odgojno obrazovni rad 

na brojim stručnim skupovima i konferencijama kako u Hrvatskoj tako i izvan nje. Tijekom 

ove pedagoške godine predstavili smo se na sljedećim skupovima: 

• 19. i 20. studeni 2020. 'Talent education 2020', Slovenija – Mirela Svirać – 

'Više od igre – pozitivne i negativne strane selekcije u sportu' 

• 1.travnja 2021. 'Suvremeni izazovi vrtića', Slovenija – Lucija Rupčić ' Lutka 

kao posrednik u komunikaciji i radu s djecom rane i predškolske dobi'; Maja 

Špiranović 'Poticanje likovnosti u jaslicama' 

• 10. veljače 2021. 'eTwinning webinar za predškolce – praktičari za studente', 

Irena Vajak Rumbak – izlaganje za studente 

• 1. travnja 2021. XVI. Međunarodna strukovna konferencija odgojitelja u 

vrtićima – Suvremeni izazovi vrtića – Iva Štefanac 'Poticanje kreativnosti kod 

djece predškolske dobi' 

Stručna usavršavanja stručnih suradnica psihologinje i edukacijske rehabilitatorice 

Edukacijska rehabilitatorica je sudjelovala na stručnim usavršavanjima kako slijedi: 

• U Osijeku, dana 23.10.2021., u organizaciji kabineta Puteljak-podrška dječjem razvoju 

kroz Floortime metodu, održano je online predavanje pod nazivom Kako dijete s 

autizmom uključiti u vršnjačke aktivnosti putem ZOOM aplikacije. 

• U Osijeku, dana 17. i 18.3. 2021., u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, 

održan je online stručni skup pod nazivom Modeli odgovora na odgojno-obrazovne 

potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj putem Adobe Connect 

platformi. 

• U Osijeku, dana 9.4.2021., u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, održan je 

online stručni skup pod nazivom Od početka zajedno-strategije podrške u radu s 

djecom/učenicima iz poremećaja spektra autizma putem ZOOM aplikacije. 
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• U Osijeku, dana 30.6.2021., u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, održan je 

online stručni skup pod nazivom Podrška edukacijskim rehabilitatorima u DV, putem 

ZOOM aplikacije. 

Psihologinje su sudjelovale na stručnim usavršavanjima kako slijedi: 

• U Zagrebu dana 30.10.2020. i 19.3.2021., u Centru za poticanje darovitost, Bistrić, 

organizirana je edukacija osposobljavanja za vođenje kraćeg specijaliziranog 

programa za potencijalno darovitu djecu predškolske dobi pod vodstvom Jasne 

Cvetković Lay. 

• U Osijeku, u organizaciji Centra za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije 

i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, 10.11.2020. održan je stručni webinar pod 

nazivom Agresija u dječjoj i adolescentskoj dobi putem ZOOM aplikacije.  

• U Osijeku, u organizaciji Centra za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije 

i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, 11.11.2020. održan je stručni webinar pod 

nazivom Strah i anksioznost u dječjoj i adolescentskoj dobi putem ZOOM aplikacije. 

• U Osijeku, u organizaciji udruge RODA, 21.12.2020. održan je intersektorski online 

sastanak na temu Resocijalizacija počinitelja kaznenih djela putem ZOOM aplikacije. 

• U Osijeku 25.1.2021 do 28.5.2021. Izazovi mentorstva u ranom i predškolskom 

odgoju i obrazovanju; edukacija putem ZOOM aplikacije. 

• U Osijeku dana 17. i 18.3. 2021., u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, 

održan je online stručni skup pod nazivom Modeli odgovora na odgojno-obrazovne 

potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj putem Adobe Connect 

platformi. 

• U Osijeku dana 1. i 3.3.2021. te 10.5.2021., u organizaciji Naklade Slap organizirana 

je edukacija pod nazivom Wechslerov test inteligencije za djecu, četvrto izdanje – 

WISC-IV-HR putem ZOOM aplikacije. 

•  U Osijeku, u organizaciji Naklade Slap, 17.5.2021. održana je edukacija pod nazivom 

Bender vizualno-motorički geštalt test-II, putem ZOOM aplikacije. 

U Zagrebu, s lipnjem 2021., edukacijska rehabilitatorica B. Lenart i psihologinja Z. 

Lovrinčević  završavaju prvi semestar poslijediplomskog specijalističkog studija Rana 

intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (vlastiti 

trošak). 
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5.3. Program uvođenja pripravnika u samostalan odgojno-obrazovni rad 

Tijekom pedagoške godine 2020. /21. stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa završile su četiri odgojiteljice pripravnice, te su četiri odgojiteljice započele 

stručno osposobljavanje. Nadalje, zaposlene su dvije stručne suradnice psihologinje 

pripravnice. 

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 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 



61 
 

- 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 svake 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. 

S obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju ove smo pedagoške godine nismo bili 

u mogućnosti ostvariti raznolike oblike suradnje s roditeljima. Održavali su se komunikacijski 

roditeljski sastanci i individualni razgovori virtualno ili uživo ovisno o trenutnim mjerama. 

Nastavili smo s pozitivnom praksom Susreta djece, roditelja i odgojiteljica dan uoči početka 

nove pedagoške godine kao novi oblik suradnje s roditeljima, no na otvorenom. Svrha susreta 

je upoznavanja djece i roditelja s odgojiteljicama i razmjena važnih informacija o djetetu. 

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. S obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju dio je roditeljskih sastanaka 

održan uživo uz poštivanje preporuka nadležnih institucija, dok je dio njih održan virtualno 

(Zoom platforma, Skype, putem prezentacije, slanjem materijala e-mailom…) 

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

 

• Što uspjeh znači za roditelja, a što 

za dijete  

• Biti emocionalno dostupan djetetu  

• Djeca i seksualnost  

• Postavljanje granica uz pozitivnu 

disciplinu  

• Utjecaj crtanih filmova na djecu 

• Ja-poruke 

• Kako pomoći djetetu da razvije 

samopouzdanje 

• Što se događa s djetetom kad mu 

kupite mobilni uređaj 

• Tajna uspješne komunikacije s 

djetetom 
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• Epidemija popustljivog odgoja 

• Poticanje samostalnosti kod djeteta 

• Agresivnost i nasilje 

• Zašto je moje dijete doma 

neposlušno, a u vrtiću sluša 

odgojiteljice 

• Nepoželjna ponašanje i što s njima 

• Kako govoriti da bi djeca čula 

• Ponašanje djece u vrijeme 

pandemije 

• Kako razvijati samopoštovanje kod 

djece 

• Svako dijete može naučiti pravila 

• Samostalnost i neovisnost 

• Postavljanje granica i razvoj 

samoregulacije kod djeteta 

• Motorički razvoj predškolske djece 

• Čitaj mi 

• Sukobi među djecom 

• Kako dijete naučiti pravila 

• Tipovi roditeljstva 

• Čitajmo djeci od najranije dobi 

• Kako postaviti granice u odgoju 

svog djeteta? 

• Spremnost djeteta za školu 

• Kako vidim svoje dijete i zašto 

moje dijete grize 

• Sukobi roditelja i djeteta 

• Utjecaj medija na razvoj djeteta  

• Ja u tuđim cipelama 

• Strahovi i predrasude roditelja 

djece predškolaca 

• Dijete u svijetu mašte i realnosti 

• Dijete u svijetu tehnologije 

• Pozitivna disciplina 

• Samo se igra-važnost igre i učenje 

kroz igru 

• Kako pozitivne riječi oblikuju 

odgovornu djecu 

• Kako djeca uče 

• Poticanje kreativnosti djece 

predškolske dobi 

• Sport i dijete 

• Kada djeca lažu 

• Sebičnost 

• Novi član obitelji- rođenje brata ili 

sestre

 

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.   
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I ove smo godine nastavili s uspješnom praksom provođenja 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 i ove su 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.  

S obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju samo je dio individualnih razgovora 

održan uživo, ostatak se provodio telefonskim putem ili virtualno (Zoom, Skype..). Roditelji 

su surađivali bez znatnih poteškoća i u potpunosti prihvatili trenutno nužni oblik 

komunikacije. 

6.3. Partnerstvo s roditeljima 

I ove smo godine nastavili s praksom održavanja inicijalnog razgovora roditelja 

novoupisane djece s odgojiteljima uoči početka pedagoške godine (30.8.2020. i 31.8.2020.) 

tijekom kojeg su imali mogućnost upoznati odgojitelje svoje djece i dobiti uvid u kućni red i 

dnevni ritam dječje vrtića, također su im dane informacije o tijeku prilagodne djece na vrtić te 

su dobili odgovore na svoja pitanja i nedoumice. Ovu su mogućnost prihvatili brojni roditelji 

ponajviše djece jasličkog uzrasta te u manjoj mjeri roditelji djece mlađe vrtićke skupine. 

Nastojimo raditi na prihvaćanju roditelja kao partnera u odgojno obrazovnom procesu od 

samih početaka djetetova boravka u vrtiću.  Uobičajenu praksu boravka  roditelja s djecom u 

prvim danima     polaska u vrtić niti ove  godine nismo bili u mogućnosti ostvariti zbog 

nepovoljne epidemiološke  situacije, a vodeći se preporukama nadležnih institucija.

6.4. Rastimo zajedno 

 

 Dječji vrtić Osijek ima dugu i uspješnu tradiciju vođenja radionica s roditeljima 

Rastimo zajedno i Rastimo zajedno Plus. S obzirom na specifičnu epidemiološku situaciju 

ove su se godine vodili on line ciklusi Rastimo zajedno mini koje su obuhvaćale sljedeće 

teme: 

• Djeca i digitalni mediji 
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• Trebaju li djeca granice 

• Samo se igra?! Važnost igre za cjelovit dječji razvoj 

Radionice Rastimo zajedno mini vodile su u timu odgojiteljica Irena Vajak Rumbak i 

Vladimirka Vidović, drugi tim su činile odgojiteljice Mirela Svirać i Tea Mandarić, a 

samostalnu su vodile ciklus odgojiteljice Hamira Perković i Mirjana Malčić. 

 

VII. DRUŠTVENI ČIMBENICI KOJI SUDJELUJU U OSTVARIVANJU ZADAĆA 

GODIŠNJEG PLANA DJEČJEG VRTIĆA OSIJEK 

 

Dječji vrtić Osijek kao javna ustanova ostvaruje suradnje s 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. Zbog 

specifične epidemiološke situacije ove pedagoške godine nismo ostvarili brojene suradnje 

koje tradicionalno obilježavamo. 

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 ovoj pedagoškoj godini daljnjom suradnjom Dječjeg vrtića i GISKO-a. 

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. 

Ove smo pedagoške godine sudjelovali na likovnom natječaju Hrvatske vatrogasne 

zajednice. U kategoriji likovni natječaj predškolskog uzrasta prijavilo se 84 dječja vrtića sa 

794 rada. Kao motivacija djeci su ponuđene aktivnosti i priče  kojima smo im pokušali što 

bolje približiti zanimanje vatrogasac. Na navedenom natječaju Sebastian Sabolić (6,10 

godina) iz podcentra Krijesnica osvojio je drugo mjesto na razini Republike Hrvatske. 
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Djelatnici dječjeg vrtića Osijek, u suradnji s Gradskim društvom crvenog križa Osijek, 

su ove godine dva puta organizirali prikupljanje donacija u obliku prehrambenih i higijenskih 

potrepština za potresom pogođena područja (Sisak, Petrinja). 

Svjesni ozbiljnosti situacije na područjima pogođenim potresima, djelatnici dječjeg 

vrtića Osijek prikupili su i dostavili  donaciju u obliku likovnog materijala, dezinfekcijskih 

sredstava i jednokratnih rukavica za Dječji vrtić Bubamara u Glini. Djelatnici dječjeg vrtića 

Osijek posjetili su vrtić u Glini kako bi im pružili adekvatnu podršku, ostvarili buduću 

suradnju te razmijenili informacije o načinu poslovanja. 

Navesti ćemo suradnje koje smo ove pedagoške godine uspjeli ostvariti poštujući 

epidemiološke mjere i preporuke: 

Ustanova  Svrha suradnje 

Foto studio 'Krešo' 

Foto studio 'C' 

Foto studio 'Petrić' 

Foto studio 'Photoland' 

Fotografiranje djece i snimanje završnih 

svečanosti 

ŠRK Linjak i MO Josipovac Aktivnosti povodom obilježavanja: Dana 

biološke raznolikosti, Dana očuvanja okoliša 

Dana ptica 

OPG Iljkić kupovina rasadnica, bilja 

Župa SV.Luke Josipovac posjet crkvi, odgoj djece u vjeri 

Osjećki zumbići pjesma za videouradak - zajedničko emitiranje 

Javna ustanova za zaštitu prirode učenje na otvorenom 

Edukativno rekreacijski park Enduro  vožnja motorića i quadova 

DVD Tenja vatrogasne vježbe 

Mjesna zajednica Josipovac Projekt „Stara Drava“ 

Međunarodno policijsko udruženje 

(Regionalni klub IPA Osijek) u suradnji s 

Školom primijenjenih umjetnosti i dizajna 

Osijek i Policijskom upravom 

Oslikavanje pročelja podcentra Sunčica – u 

sklopu projekta Urbana (ne)kulltura- 

preventivni projekt „Alkohol, vandalizam i 

nasilje među mladima“, sanacija nepoželjnih 

grafita na zidovima vrtića 

GPP Osijek  Sudjelovanje u  nagradnom natječaju pod 

nazivom – Božićni tramvaj maštom oboji i 

Lino cool iznenađenje osvoji  

MUP Osijek Humanitarna akcija 'Plastičnim čepovima do 

skupih lijekova' 

Udruga MLADFORMA Oslikavanje ulaza objekta Ivančica 

Gradska knjižnica GISKO Posudba knjiga i slikovnica za realizaciju 

tematskih cjelina i projekata 

Udruga pčelara Slavonije i Baranje „Radilica“ Posudba opreme i pribora za rad sa pčelama, 

Gradska knjižnica GISKO Posudba knjiga i slikovnica za realizaciju 

tematskih cjelina i projekata 

UNIKOM Osijek sadnja cvijeća 

Udruga „Kreativa“ Osijek i Mjesni odbor „30. Doniranje zemlje i cvijeća za sadnju i 
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svibanj“ Osijek obogaćivanje dvorišta vrtića 

ZOO vrt Osijek uređenje vrtićkog akvarija, donacija opreme i 

ribica za akvarij, donacija cvrčaka 

Udruga izviđača - betlehemsko svjetlo u vrtiću 

Filozofski fakultet u Osijeku - sudjelovanje u projektu povodom Godine 

čitanja 

Vatrogasna postaja Dan civilne zaštite, žurne službe, projekt o 

sigurnosti, zaštiti i spašavanju 

Muzej Slavonije Izrada sova za „Noć muzeja“ 

SKAC, projekt 72 sata bez kompromisa Uređenje vanjskog prostora vrtića (bojanje 

ograda i igrala…) 

Kulturni centar Osijek, Civilna zaštita i HGSS Dan civilne zaštite, izložba opreme i akcija CZ 

i HGSS 

Kineziološki fakultet Osijek Druženje studenata i djece kroz sportske 

aktivnosti na dvorištu vrtića, vježbanjem do 

zdravlja 

 

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 

U razdoblju od 01.09.2020. do 31.08.2021. godine na sjednicama Upravnog vijeća 

Dječjeg vrtića Osijek se, između ostalog, raspravljalo i odlučivalo o sljedećem: 

- Usvajanje Izvješća o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2019./2020. godinu pedagošku 

godinu 

- Usvajanje Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada za 2020./2021. pedagošku 

godinu 

- Usvajanje 2. Rebalansa za 2020. godinu 

- Prijem stručnog suradnika pedagoga na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje), tehničkog 

referenta/ice na neodređeno vrijeme, spremač/ica na određeno vrijeme do 31.07.2021. godine-6 

izvršitelja/ice, spremač/ica na neodređeno vrijeme-4 izvršitelja/ica, odgojitelj/ica na određeno 

vrijeme –do 31.07.2021 – 11 izvršitelja/ica, odgojitelj/ica na određeno vrijeme-pripravnik-5 

izvršitelj/ica, odgojitelj/ica na neodređeno vrijeme-1 izvršitelj/ica 

- Usvajanje 3. Rebalansa financijskog plana 

-   Usvajanje Financijskog plana za 2021. godinu 
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-  Usvajanje Plana nabave roba, usluga i radova za 2021. godinu 

-  Javna objava poziva za upis u program predškole za 2020./2021. godinu 

- Prijem  odgojitelja/ice na neodređeno vrijeme-2 izvršitelja/ice, na određeno vrijeme 

(zamjena za bolovanje)- 2 izvršitelja/ica spremača/ice na neodređeno vrijeme-3 izvršitelja/ice 

i na određeno vrijeme(zamjena za bolovanje)- 6 izvršitelja/ica , zdravstveni voditelj/ica na 

neodređeno vrijeme, stručni  suradnik edukacijski rehabilitator na neodređeno vrijeme- 1 

izvršitelja/ice  i donošenje odluke o neizboru kandidata za radno mjesto stručni suradnik 

psiholog 

- Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i mjerilima za upise 

djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Osijek  

- Usvajanje Izvješća o ostvarenom odgojno-obrazovnom radu za 2020. godinu s Financijskim 

izvješćem za 2020. godinu Dječjeg vrtića Osijek 

-  Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu 

- Odluka o višku prohoda za 2020. godinu 

- Prijem odgojitelja/ica na određeno vrijeme (12 izvršitelja/ica, do 31.07.2021. godine i 3 

izvršitelja/ica zamjena za bolovanje), stručnog suradnika/ice psihologa-pripravnika/ice- 2 

izvršitelja/ice, stručnog suradnika/ice pedagoga na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje, i 

zdravstvenog voditelja/ice na neodređeno vrijeme.   

- usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i mjerilima za upise 

djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Osijek 

- Usvajanje Plana upisa za pedagošku godinu 2021./2022. u Dječjem vrtiću Osijek 

- Javna objava upisa za pedagošku godinu 2021./2022. u Dječjem vrtiću Osijek 

- Odluka o raspodjeli viška prihoda za 2020. godinu 

-  Sklapanje ugovora o kupoprodaji zgrade podcentra Zvončić u Čepinu između Dječjeg vrtića 

Osijek i Općine Čepin 

- Donošenje odluke o raspodjeli viška prihoda za 2020. godinu 

- Rezultati upisa za pedagošku godinu 2021./2022. u Dječjem vrtiću Osijek 
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- Odluka o dežurnim objektima tijekom ljeta u Dječjem vrtiću Osijek 

- Žalbe na rezultate upisa za pedagošku godinu 2021./2022. 

- Donošenje Odluke o isknjiženju podcentra Zvončić u Čepinu 

- Prijem odgojitelja/ica na određeno vrijeme (do 31.07.2022. godine), 27 izvršitelja/ica 

- Usvajanje 1. rebalansa za 2021. godinu 

- Usvajanje Odluke o višku prihoda za 2020. godinu 

- Dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu 

-  Raspisivanje natječaja za prijem odgojitelja na određeno vrijeme (do 31.07.2022. godine) - 

16 izvršitelja/ica 

- Rješavanje žalbi na rezultate upisa za pedagošku godinu 2021./2022.  

OSVRT NA PEDAGOŠKU GODINU 2020./21. 

S obzirom na izmijenjene uvjete rada uslijed epidemije korona virusa u pedagoškoj godini 

2020./21. željeli bismo istaknuti određene pozitivne i negativne aspekte s kojima smo se 

suočavali 

- Česte izolacije i samoizolacije skupina i/ili odgojno-obrazovnih djelatnika koji 

su otežavali normalno funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa 

- Nemogućnost osiguravanja takozvanog dežurstva samo jednog odgojitelja u 

ranim jutarnjim satima i poslijepodnevnom odlasku djece što uzrokuje manje 

zajedničkog rada oba odgojitelja skupine u prijepodnevnim satima 

- Velik broj dužih bolovanja odgojitelja i tehničkog osoblja bez osiguravanja 

pravovremene zamjene što utječe na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa 

- Unatoč epidemiji Dječji vrtić Osijek je u ovoj pedagoškoj godini osigurao 

velik broj stručnog usavršavanja odgojno obrazovnih djelatnika; također su 

odgojno obrazovni djelatnici individualno prema vlastitom interesu bili 

uključeni u velik broj raznolikih stručnih usavršavanja; nadalje odgojitelji su 

predstavljali na nekoliko stručnih skupova dobre primjere vlastite prakse 

- S obzirom na nemogućnost održavanja kontinuirano roditeljskih sastanaka 

uživo, odgojitelji su uložili puno truda te održavali komunikaciju s roditeljima 

virtualno 
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- Iako je organizacija ljetnog dežurstva u svim podcentrima pogodovala 

roditeljima koji nisu morali dovoditi dijete u neki drugi podcentar tijekom 

ljetnih mjeseci, a djeca nisu morala mijenjati objekt, s druge strane uslijed 

potrebe korištenja godišnjeg odmora odgojitelja te velikog broja njih kojima je 

ugovor trajao do 31.7.2021. često je bilo vrlo teško osigurati dovoljan broj 

odgojitelja kako bi se omogućilo optimalni uvjeti odvijanja odgojno-

obrazovnog procesa uz neugrožavanje sigurnosti djece 

- Unatoč nastojanjima za poštivanjem Državnog pedagoškog standarda po 

pitanju broja djece u odgojnim skupinama, uslijed nedostatnog prostornog i 

kadrovskog kapaciteta, broj djece u svim skupinama premašuju broj koji 

nalaže Standard što uvelike narušava kvalitetu odgojno-obrazovnog proces i 

sigurnost djece. Uslijed navedenog javlja se potreba za zapošljavanjem trećeg 

odgojitelja barem u jasličkim skupinama i u onima s uključenom djecom s 

teškoćama u razvoju 
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