Dječji vrtić „Morski konjić“
Put sv. Vicenca 1
21 327 Podgora
KLASA: 601-05/18-04/01
UR. BROJ: 2147-05-02-18-01
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USTROJSTVO RADA I MATERIJALNI UVJETI

Dječji vrtić „Morski konjić“ posluje prema važećem Zakonu o predškolskom
odgoju i obrazovanju i Zakonu o radu te prema Statutu vrtića i kolektivnom
ugovoru, kao i prema kućnom redu i unutarnjim pravilima donesenim na
odgojiteljskim vijećima, odlukama ravnatelja i Upravnog vijeća te zajedničkim
dogovorima između djelatnika ustanove svih profila. Dječji vrtić „Morski konjić“
svojim je radom odgovoran Osnivaču (Općini Podgora), Ministarstvu znanosti i
obrazovanja te roditeljima – korisnicima svojih usluga.
Dječji vrtić „Morski konjić“ je ustanova u kojoj radi 11 djelatnika, a istu koristi
51 dijete i njihovi roditelji te je za kvalitetan rad nužna dobra organizacija, jasna
raspodjela poslova i odgovornosti, pravodobna razmjena informacija, a iznad
svega je važna kvalitetna komunikacija između svih sudionika odgojno
obrazovnog procesa koji se odvija u ovom vrtiću. Podizanje kvalitete
komunikacije na visoku razinu, stavili smo u prethodnoj pedagoškoj godini
među glavne zadaće te smo kontinuirano pratili realizaciju iste. Vodili smo brigu
o tome da svi djelatnici Vrtića roditeljima šalju jasnu poruku kako smo tu zbog
njih i kako su slobodni obratiti nam se u svakom trenutku i sa svakom svojom
nedoumicom, pohvalom ili kritikom. Upravo povratna informacija od roditelja,
uz povratnu informaciju od djeteta primarno moderiraju i potiču pozitivne
promjene u djelovanju vrtića. Promatranje djece u odgojno obrazovnom
procesu i osluškivanje roditelja, iznimno su važni čimbenici u kreiranju našeg
kurikuluma.
Sistematizacijom radnih mjesta precizno su određene radne zadaće svakog
zaposlenog te se od svakog pojedinog radnika očekuje da za dobrobit
funkcioniranja ustanove realizira sve planirane poslove i da poštuje kućni red
ustanove.

DV „Morski konjić“ njeguje timski duh i poštuje svakog djelatnika i njegov
doprinos funkcioniranju ustanove. Plan za pedagošku godinu 2017/2018. g
realizirali smo iznimno kvalitetno te zbog toga s ponosom gledamo unatrag na
sva postignuća i sve uspješne radne dane koji su iza nas.

Dječji vrtić "Morski konjić" Podgora je odgojno-obrazovna ustanova čiji je
osnivač općina Podgora.
Dječji vrtić "Morski konjić" Podgora sastoji se od Vrtića u mjestima Podgora,
Drašnice i Igrane.
Odgojno-obrazovni rad u Dječjem vrtiću "Morski konjić" u pedagoškoj godini
odvijao se u četiri odgojne skupine.
Upisano je 51 dijete u dobi od tri godine do polaska u školu:

1. U Podgori dvije odgojne skupine sa 29 djece
2. U Igranima jedna odgojna skupina sa 16 djece
3. U Drašnicama jedna odgojna skupina sa 7 djece

Upisi

djece

za

pedagošku

2017/2018.

godinu

organizirani

su

od

07.05.2018. do 25.05.2018. U novu pedagošku godinu upisano je ukupno 16
nove djece.

Provedena je anketa kojom smo utvrdili imaju li roditelji potrebu za ljetnim
radom Vrtića. Anketom je utvrđeno da ukupno 5 roditelja imaju potrebu za
radom vrtića tijekom mjeseca srpnja i kolovoza. Prema odluci Osnivača Vrtić je
tijekom mjeseca srpnja i kolovoza radio za ukupno 5 djece.

Roditeljima smo također ponudili cjelodnevni (10-satni) program. Ukupan broj
zainteresiranih roditelja prema prikupljenim anketama je 10 roditelja. Zbog
potrebe roditelja Osnivač je odlučio da u mjesecu rujnu krenemo s radom 10satnog programa. Kako bismo uveli program napravili smo potrebne predradnje
za uvođenje 10-satnog programa. Pedagoginja je napisala cjelodnevni
(10-satni) program rada DV „Morski konjić“. Kako bismo realizirali program
zaposlili smo još dvije nove djelatnice. Odgojiteljica na puno radno vrijeme i
spremačica na pola radnog vremena. Kako bismo uveli novi program i zaposlile
dvije nove djelatnice bilo je potrebno unijeti izmjene u Statut DV „Morski
konjić“ u kojem smo uvrstili izuzev poludnevnog i cjelodnevni program, te
napravili potrebne izmjene u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu DV „Morski
konjić“ u kojem smo uveli dva nova radna mjesta: radno mjesto spremačice na
pola radnog vremena i radno mjesto odgojiteljice na puno radno vrijeme. Na
vrijeme smo napravili sve potrebne materijalno-organizacijske predradnje.
Naručili smo krevetiće sa posteljinom za 10 djece, potrebno posuđe za
serviranje obroka i za dostavu hrane, kako bi smo zadovoljili HACCP standarde.
Dostavu hrane smo dogovorili sa hotelom „Medora“ iz Podgore, prema HACCP
standardu. Ritam dana i aktivnosti u Vrtiću prilagodili smo cjelodnevnom
boravku i o tijeku boravka informirali roditelje na roditeljskom sastanku.
Osnivač će sufinancirati novonastale troškove ručka i
djelatnika kako bi se cjelodnevni program realizirao.

financirati troškove

Osnivač je osigurao sredstva za pomoćnika u Vrtiću djeci s teškoćama u razvoju.
Tako je pružena podrška djeci u njihovoj integraciji u redovite odgojne skupine.
U DV „Morski konjić“ boravilo je jedno dijete s teškoćama u razvoju.

Zaposlenici dječjeg vrtića su:
- 4 odgojitelja
- 3 domaćice (2 domaćice na pola radnog vremena)
- pedagog (16 sati tjedno)
- medicinska sestra (10 sati mjesečno)
- ravnateljica (20 sati tjedno)
Poslove računovodstva obavlja vanjski računovodstveni servis „Barba d.o.o.“

Vrtić provodi poludnevni program rada s djecom od 3. do 6. godine u dvije
skupine u CO Podgora, u 1 skupini PO Igrane provodi poludnevni program i u 1
skupini PO objekta Drašnice provodio se poludnevni program. Program
predškole namijenjen je djeci u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja
su upisana u dobno mješovitu odgojno-obrazovnu skupinu i provodi se u 2
skupine CO Podgora i jednoj skupini PO Igrane.
Početkom pedagoške godine u suradnji s Osnivačem u cijelosti smo sanirali
Područni objekt Drašnice. U objektu su promijenjeni parketi i obojeni zidovi,
sanirala se terasa kako bi i ona bila primjerena djeci za igru. U 4. mjesecu u
suradnji s Osnivačem smo obojili sve zidove u Vrtiću u centralnom objektu. Uz
pomoć Osnivača i donacijom Turističke zajednice Podgora i Komunalnog
poduzeća kupili smo cvijeće i uredili Vrt vrtića. Roditelji su donirali cvijeće
Vrtiću. Cvijeće su sadili odgojitelji s djecom. Ovaj projekt smo prijavili za
natječaj najljepši Vrt. Naš fokus i ove pedagoške godine bio je humanizacija i
uređenje materijalnog okruženja u dvorištu i u sobama dnevnog boravka

vrtića. U sobama dnevnog boravka odgojitelji su formirali centre aktivnosti
prema psihofizičkim osobitostima djece, interesu, specifičnim potrebama i
projektnom radu da bi na primjeren način mogli zadovoljiti različite potrebe i
interese djece. Zbog želje da kreiramo za djecu kvalitetno materijalno
okruženje odgojiteljima smo omogućili sva potrebna sredstva, odnosno kupili
potrebni materijal, kako bi mogli kreirati kvalitetno materijalno okruženje, te
izrađivati potrebne poticaje za odgojno-obrazovni rad. Centre aktivnosti i
poticaje u njima kreirali smo prema psiho-fizičkim osobitostima djece određene
dobi, specifičnim potrebama, interesima, mogućnostima i stilovima učenjima i
ostalim specifičnostima djece. U centralnom objektu, u kojem se nalaze dvije
odgojne skupine uveli smo princip „otvorenih vrata“ kako bi djeci omogućili
veći izbor centara aktivnosti u kojima će se igrati i mogućnost igre sa djecom
druge odgojne skupine.
Od kupljene didaktike kupljeno je donacijom udruge SV. Vicenco sljedeće:
blagajne ha-pe, mini slastičarnica, vaga, loto-mirisi cvijeća, vezalica-oblici,
kartica i cd sa vanjskim zvukovima, puzzle europa, magnetna karta europa,
metalni autići za dvije odgojne skupine, tržnica hp, voće, povrće, set za
istraživanje u prirodi, magnetna slova, set sportskih rekvizita, set za ritam i
pokret, stol za pijesak gradilište, bazen za vodena istraživanja, igra-puhanje
lopticama, hvataljka za insekte, mali mikroskop. Pribavljeno je 10 dječjih ležaljki
sa potrebnim prostirkama, plahtama i pokrivačima za djecu. Pribavljeno je
potrebno posuđe za djecu kako bismo mogli provoditi cjelodnevni boravak i
posuđe za dostavu prema HACCP standardu. Kupili smo i set od 6 knjiga
Turističke naklade (2016.) iz zbirke Živimo zajedno.

Nabavili smo svu potrebnu pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju za rad
odgojno-obrazovnih skupina.

Drugi naš prioritet bio je stručno usavršavanje odgojitelja čiji cilj je
unaprjeđivanje rada odgojitelja. Osigurana su financijska sredstva kako bi se
odgojiteljima nabavila potrebna literatura za stručno usavršavanje. Odgojitelji
su trebali pročitati knjigu od autora Miljak A. (1996), „Humanistički pristup
teoriji i praksi predškolskog odgoja“, Zagreb, Persona. Pročitanu knjigu su
tijekom pedagoške godine izložili u obliku eseja.
Također je Vrtić osigurao financijska sredstva kako bi odgojitelji otišli na
stručno usavršavanje i izvan ustanove. Radi uvida u kvalitetnu odgojnoobrazovnu praksu drugih vrtića odgojiteljima je omogućeno i stručno
usavršavanje izvan ustanove, kako bi vidjevši konkretne primjere suvremene
odgojne prakse primjenjivali istu u svom odgojno-obrazovnom radu. Vrtić je
financirao putne troškove pedagoginje i 1 odgojiteljice 6. ožujka 2018. na
„Programu regionalne smotre projekata iz područja nacionalnog programa
odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo“ u organizaciji
AZOO koja je održana u Splitu u DV „Marjan“ na kojem su pedagoginja Antonija
Musulin i odgojiteljica Gabrijela Ljubez Španje izložile projekt odgojne skupine
Dupini „Kulturna baština Podgore“, koji je jedini izabran za izlaganje na razini
Splitsko-dalmatinske županije. Drugo stručno usavršavanje bilo je organizirano
u Metkoviću na temu Obavezna pedagoška dokumentacija u ustanovama za
rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a vodila ga je Tončica Kalilić, dipl.
defektolog. Treće stručno usavršavanje bilo je u Zagrebu 8.03. i 9.03.2018. pod
pokroviteljstvom AZOO, „Mliječni zub-kako komunicirati s djecom novog doba“
na kojem su brojni priznati sveučilišni profesori Dubravka Miljković, Majda
Rijavec, Lidija Vučić, Jesper Juul, Ranko Rajević izložili razne zanimljive teme iz
područja predškolskog odgoja.

Pedagoška godina 2017./2018.
3 LOKACIJE:
Podgora - 2 skupine
Igrane - 1 skupina
Drašnice – 1 skupina
UKUPAN BROJ SKUPINA: 4
UKUPAN BROJ DJECE: 51

VRTIĆ – PODGORA

„RIBICE“
mješovita vrtićka
skupina
(4-6)
Angela Lucić

VRTIĆ – IGRANE

„ŠKOLJKICE“
mješovita vrtićka
skupina
(4-6)
Andrea Mijačika

„DUPINI“
mješovita
vrtićka skupina
(4-6)
Gabrijela
Ljubez Španje

VRTIĆ - DRAŠNICE

„LEPTIRIĆI“
mješovita vrtićka
skupina
(4-6)
Renata Grozdić

ODGOJNE SKUPINE, BROJ DJECE, ODGOJITELJI U SKUPINAMA

ODGOJNA SKUPINA

BROJ DJECE

ODGOJNI DJELATNICI

15

Gabrijela Ljubez Španje

13

Angela Lucić

16

Andre Mijačika

Mješovita vrtićka skupina
„Dupini“
Mješovita vrtićka skupina
„Ribice“
Mješovita vrtićka skupina
„Školjkice“
Mješovita vrtićka skupina
„Leptirići“

7

UKUPNO:

51

4 odgojitelja

Tablica 1. Broj i struktura djelatnika

RADNO MJESTO

Planiran broj

MJESEČNA

djelatnika za

SATNICA

2016/2017
Ravnatelj
1. Stručni suradnik - pedagog
2. Viša. medicinska
sestra
3. Odgojitelj

1

20 h / tjedno

1

16 h /tjedno

1
4

10 h /tjedno
4 - 40 h/tjedno

4. Domaćice- spremačice
UKUPNO:

3
12

1-40h/tjedno
2-20h/tjedno

Usluge računovodstvenog servisa ostvarujemo od vanjskog suradnika „Barba
CO. d.o.o“ iz Podgore.

RADNO VRIJEME ODGOJNIH SKUPINA – MORSKI KONJIĆ
(centralni objekt)
Jutarnje dežurstvo za STARIJU VRTIĆKU SKUPINU „Delfini“ i
MJEŠVITU VRTIĆKU SKUPINU – „Ribice“ (soba skupine Ribice)
od 7:30 do 8:00

Odgojne skupine

Radno vrijeme

„RIBICE“

8:00-13:00

„DELFINI“

8:00-13:00

RADNO VRIJEME SKUPINE – IGRANE
(područni objekt)

Jutarnje dežurstvo od 7:30 do 8:00

Odgojna skupina

Radno vrijeme

„Školjke“ (mješovita vrtićka skupina)

8:00 do 13:00

RADNO VRIJEME SKUPINE – DRAŠNICE
(područni objekt)

Jutarnje dežurstvo od 7:30 do 8:00
Odgojna skupina

Radno vrijeme

„Leptirići“ (mješovita vrtićka skupina)

8:00 do 13:00

STRUKTURA 40-SATNE TJEDNE RADNE OBVEZE ODGOJITELJA

NEPOSREDNI RAD
OSTALI POSLOVI
STANKA
UKUPNO

TJEDNO ZADUŽENJE
(SATI)
27,5
10
2,5
40

DNEVNO ZADUŽENJE
(SATI)
5,5
2
0,5
8

STRUKTURA 8-SATNOG RADNOG VREMENA ODGOJITELJA
Tjedna obveza od 40 sati za odgojno-obrazovne radnike strukturirana je od 27,5
sati neposrednog rada s djecom (rad u skupini, dežurstva, posjete, izleti i sl.), te
10 sati rada na ostalim poslovima što uključuje i stanku od 30 minuta. U ostale
sate rada ulaze sati za planiranje, pripremanje, suradnju s roditeljima,
permanentno stručno usavršavanje (individualno i kolektivno), odgojiteljska
vijeća, aktivi, radni dogovori, rad u timovima, kulturna i javna djelatnost.
Potrebe roditelja za smještajem i dužinom boravka djeteta kontinuirano smo
pratili, te smo stvarne potrebe roditelja prilagodili organizaciji

rada

odgajatelja, a naročito organizaciji i dužini jutarnjih dežurstava odgojnih
skupina kao i cjelokupnog radnog vremena svih djelatnika vrtića.

NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE
Obveza ustanove predškolskog odgoja je zdravstvena skrb o djeci. Ustanova
mora osigurati optimalne uvjete za ograničeni rizik ozljeđivanja, higijenske
uvjete boravka, zdravu prehranu i praćenje pobola.
Prehrana djece i higijenski uvjeti boravka usklađeni su s pedagoškim
standardima.
Sanitarni pregledi zaposlenika i analiza radnih površina redovito se provodila.
Dezinfekcija, deratizacija i dezinsekcija obavlja se dva puta godišnje.
Evidenciju pobola, ozljeda i poduzetih mjera vodi medicinska sestra.
Slijedom Godišnjeg plana poticalo se usvajanje prehrambenih, higijenskih i
zdravstvenih navika.

U suradnji s osobljem i ustanovama za provedbu sistematskih pregleda
organizirani su sistematski pregledi djece školskih obveznika.

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
Plan i program rada Vrtića prvenstveno se zasnivao na humanističkoj razvojnoj
koncepciji, odnosno u potpunosti je uvažavao humanistički pristup odgoju i
obrazovanju djeteta/djece predškolske dobi. To znači obvezivanje na
uvažavanje najsuvremenijih spoznaja o zakonitostima razvoja i odgoja djeteta
predškolske dobi i bio je usmjeren na dobre značajke izvan obiteljskog odgoja.

Prema tome,

humanistički pristup znači usmjerenost na dijete i njegove

razvojne potrebe i prava te uvažavanje prava roditelja-obitelji na izbor
Programa

i prava sudjelovanja u odgoju djeteta u kontekstu predškolske

ustanove.

Primarni zadaci u smislu podizanja kvalitete rada Ustanove bili su:
o stavljanje svakog zaposlenika u situaciju neposredne odgovornosti za pro-

vedbu planiranog i kvalitetnog rada
o intenzivirali smo rad na odgovornom odnosu prema osobnim zadaćama,

opremi, imovini, prema djeci, roditeljima i međusobnom kontaktu.
o osigurali kadrovske uvjete za rad svih dijelova procesa, a posebice kvalitetu

odgojno-obrazovnog rada s djecom
o priprema za provođenje cjelodnevnog programa (organizacijski i materijalni
uvjeti)
o projekt stručnog usavršavanja djelatnika (poticajno materijalno okruženje,
kvalitetno vođenje pedagoške dokumentacije, projektni rad, ples pisanja)
o projekt Vrtić u zajednici, zajednica u vrtiću-suradnja s Općinom Podgora

o projekt humanizacija materijalnog okruženja Vrtića (uređenje vrta, bojanje
prostora vrtića)
o provođenje projektnog rad u skupinama
o prezentacija projekata iz područja NPOOLJP i demokratskog građanstva.
DV „Morski konjić“ jedini je izabran iz Splitsko-dalmatinske županije za
prezentaciju projekata. Odgojiteljica Gabrijela-Ljubez Španje i pedagoginja
Antonija Musulin prezentirala je projekt odgojne skupine Dupini
„Kulturna Baština Podgore “.
o sudjelovanje na natječaju u organizaciji-Hrvatskog školskog muzeja-izložba
dječjih radova na temu „Lađa“. Odgojiteljica Andrea Mijačika i odgojna
skupina „Ribice“ izradili su individualne i skupne radove na dotičnu temu i
sudjelovali na izložbu dječjih likovnih radova na temu: „Lađa“.
o obogaćivanje društveno-zabavnih aktivnosti: Izlet Radmanove Mlinice i
Posjet kazalištu Lutaka Split

MISIJA RADA USTANOVE

Glavna misija DV Morski konjić bila je kreirati materijalno poticajno okruženje
kao preduvjet za aktivno učenje i istraživanje.
Nastojali smo da integrirani razvojno primjereni kurikulum bude usmjeren na
stvarno dijete/djecu i njihove razvojne potrebe i prava u konkretnom, stvarnom
okruženju. To smo učinili refleksijama, samoprocjenom osobnog djelovanja,
planiranjem daljnjih promjena i timskim radom.
Drugim riječima, kako djeca rastu, razvijaju se i obrazuju, a zajedno s njima i mi
odrasli, mijenjali smo okruženje u grupi i vrtiću, usklađivali s novonastalim
interesima, potrebama, sklonostima i sposobnostima djece, ali i nas odraslih,
kako bismo stvorili uvjete za njihovo i naše cjelovito učenje, istraživanje i stvaranje novog znanja.

Druga zadaća bila je usmjerena na cjelokupno planiranje odgojno-obrazovnog
procesa.
U planiranju smo polazili od razvojnih zadaća djece određene dobi koja se
temelje na; osobinama i psihološkim uvjetima razvoja djeteta određene dobi,
obilježjima skupine, aktualnim potrebama djece vodeći se s Programskom
koncepcijom razvoja predškolskog odgoja i Programskim usmjerenjem odgoja i
obrazovanja predškolske djece (Glasnik ministarstva prosvjete i kulture RH broj
7/8, 1991.).
Osim pedagoške dokumentacije, unaprijed smo planirali poticajno i bogato
materijalno okruženje te igre i aktivnosti djece slijedeći dječji interes. Poticali
smo projektni rad; promatrajući djecu i njihove aktivnosti, slušajući njihove
međusobne razgovore otkrivali smo interes djece na temelju kojeg su nastajale
teme projekata. Osnovni cilj rada na projektu-stjecanje znanja i predodžbi o
određenim stvarima i pojmovima te razvijanje dječjih raznolikih potencijala.
Dakle, projekti su započeli dječjom inicijativom i trajali onoliko koliko bi djeca
bila zainteresirana za određenu temu. Ove godine zaživjeli su projekti: projekt
„Kulturna baština“ - odgojna skupina Dupini, projekt „Bajke“ - odgojna skupina
Ribice, „Auto-kamp naselja Jadran“ - odgojna skupina Školjkice, „Briga djece za
svoj okoliš“ - Leptirići.
Unatoč napretku u projektnom radu i dalje je prisutno tematsko povezivanje i
planiranje koje ne vodi djecu na višu razinu razumijevanja problema i spoznaje,
nego samo informira o postojanju različitih disciplina u okviru kojih se može
sagledavati neki problem. Dana 02.11.2017. pedagoginja je održala stručni
aktiv: „Projekt u odgojno-obrazovnom radu“ te je tim aktivom uputila
odgojitelje kako projekt započinje, što je to projekt i kako ga provoditi u
odgojno-obrazovnom procesu.

Pedagoginja je objasnila odgojiteljima projektne cikluse, potkrijepivši ih
konkretnim primjerima objasnila im je na koji će način dokumentirati projekt.
Na kraju projekta slijedi evaluacija (djece i odgajatelja) održanih aktivnosti i
zajedničko planiranje novih. Odgojiteljica Andrea Mijačika je kolegicama izložila
kako je nastao njezin Projekt „Auto-kamp naselja Jadran“, opisala projektne
cikluse te ih popratila foto-dokumentacijom.
Kontinuirano smo podizali razinu kvalitete odgojno-obrazovnog rada
odgojitelja temeljem sustavnog planiranja i evaluacije svih segmenata odgojno
obrazovnog procesa.
Tijekom ove pedagoške godine nastojali smo ostvarit kvalitetnu suradnju s
roditeljima.
1. Omogućiti roditeljima da se upoznaju i informiraju o zadaćama rada s
djecom:
o Posredno:

putem

pisanih

materijala,

individualnih

razgovora-

kontinuirano u svim skupinama.
o Neposredno

(kroz

konkretni

doprinos

u

skupini,

aktivnim participiranjem, prema procjeni odgojitelja).
2. Unaprijedili smo pismene oblike komunikacije s roditeljima,
osobito kroz kutiće za roditelje.
o Način i opseg informiranja prilagodili smo mogućnostima u skupini,
objektu (preglednost, tehnički uvjeti).

Nastojali smo prezentirati postignuća u skupini putem dokumentiranja procesa
(plakati, fotografije,namijenjene za sve skupine). Izložili smo dječje uratke, bilježili dječje izjave. Tjedno izvještavali o događajima u procesu putem zapisa
proizašlih iz procesa ili pak kroz zapažanja i praćenja odgojitelja
(namijenjen za sve skupine).

Uputili smo roditelje u značajne projekte na razini skupine: kroz prigodne
najave kojima se pojašnjava smisao i značaj istih za dijete. Primjerenim načinima objasnili svrhu i značaj pojedinih projekata i zbivanja za dobrobit djetetova
odrastanja. Uključivali smo roditelje u svim fazama projekta kao pomagače i
suradnike. Omogućili smo roditeljima da se informiraju o napretku svog
djeteta kroz individualni razgovor s odgojiteljima, kontinuirano tijekom cijele
pedagoške godine.
Uvažavali smo interes roditelja za individualnim razgovorom, osluškujući
potrebu roditelja. Izvještavali smo roditelje o pravu i obavezi informiranja o
djetetovu napretku. Prema procjeni i potrebi u razgovor smo uključivali i
pedagoginju. Održavali smo radionice s roditeljima raznih namjena:
kreativne-sa svrhom izrade Božićnog nakita, edukativno-praktične-sa svrhom
uređenja vrta, radionice - čiji cilj je bio upoznavanje roditelja s projektnim radom skupine i izrade didaktika za realizaciju projektnog rada.

Naš krajnji cilj bio je jačanje cjelokupne kulture ustanove, a pogotovo one
segmente kulture ustanove gdje smo sustavnim promatranjem i analiziranjem
uočili da je potreba djelovati.

Dječji vrtići rade prema istim zakonima, ustroj im se temelji na istim principima,
ali su međusobno ipak vrlo različiti i svaki je na svoj način poseban. Posebnost
vrtića proizlazi prvenstveno iz toga što u njima ne rade isti ljudi, već je svaki od
njih specifičan sklop i proizvod vlastitih ljudskih resursa. Osobnost svakog
pojedinog vrtića, naziva se i njegovom kulturom, a ona je zasnovana na
ponašanjima zaposlenika, vrijednostima koje oni proklamiraju kao i njihovim
uvjerenjima i običajima, ali i viziji i misiji djelovanja vrtića.

Kulturu naše ustanove gradili smo postupno, promatrajući i analizirajući uočili
smo određene nedostatke na kojima smo potom i djelovali:
U prvoj smo fazi oživjeli koncept otvorenih vrata gdje smo za cilj imali cijeli
prostor ustanove staviti u funkciju djeteta, otvorili smo vrata susjednih soba
kako bismo i predprostor uredili i prilagodili za igru djeteta. Predpostor smo
prošle godine namijenili u svrhu provođenja edukacije „Ples pisanja“ i jedan
smo dio prostora osmislili za igru naših jasličara koji će dolaziti u pratnji
roditelja po braću i sestre koji idu u Vrtić.

Mijenjali smo materijalno okruženje, time smo nastojali humanizirati ustanovu
u kojoj će se dijete osjećati sigurno, zadovoljno i sretno. „Prostor je ogledalo
kulture i slike koju odrasli imaju o djetetu.“ (Petrović-Sočo, 2007).

U drugoj fazi pedagoginja je uočila

kako treba osvijestiti ulogu i važnost

kvalitetne i otvorene komunikacije kako u odnosu svih djelatnika (otvorena
komunikacija, timski rad, refleksivna praksa) na svim razinama: u odnosu
odgojitelj-roditelj (partnerski odnosi) i odgojitelj-dijete (aktivno slušanje,
razumijevanje, primjena ja poruke…).

U trećoj fazi smo spoznali važnost stručnih usavršavanja na razini Ustanove i
izvan ustanove. Stručna usavršavanja djelatnika Ustanove važna su kako bismo
bili u toku sa suvremenim spoznajama o razvoju djeteta predškolske dobi i
novim paradigmama o shvaćanju Ustanova ranog odgoja. Organizirali smo dva
stručna aktiva na razini Ustanove -prema prioritetima razvoja Ustanove, aktiv:
„Projektni rad u odgojno-obrazovnom procesu“ i „Vođenje pedagoške
dokumentacije odgojne skupine“. Van ustanove djelatnici su bili na tri
edukacije: „Obavezna pedagoška dokumentacija u ustanovama za rani i

predškolski odgoj i obrazovanje“, voditeljica Tončica Kalilić, „Građanski odgoj u
dječjem Vrtiću“, voditeljica prof.dr.sc. Ivanka Stričević.

Treći stručni skup izvan ustanove bio je „Mliječni zub - kako komunicirati s
djecom novog doba“ na kojem su brojni priznati sveučilišni profesori Dubravka
Miljković, Majda Rijavec, Lidija Vučić, Jesper Juul, Ranko Rajević izložili razne
zanimljive teme iz područja predškolskog odgoja.

U prvih šest mjeseci ove godini tijekom realizacije akcijskog plana uočena je,
inače uobičajeno za ovaj kvalitativni pristup (akcijska istraživanja), potreba redefiniranja naših prioriteta u građenju profesionalnih kompetencija odgajatelja.
Utvrđeno je da se naše razumijevanje kulture ustanove razlikuju te da je potrebno postići teorijsku razinu znanja o ovom segmentu prakse te nakon toga raščlaniti ovaj multidimenzionalan segment prakse na manje elemente koji će se
primjenjivati i analizirati.
Konkretno, nismo se mogli u početku složiti sa samim određenjem kulture ustanove i njezinih dijelova. Kultura ustanove nije apstraktni i jednostavan fenomen. Ona je ozračje, atmosfera, suradničko rješavanje praktičnih problema i
dilema koje se reflektira na cjelokupan kontekst, komunikaciju među zaposlenima i roditeljima, shvaćanje djetetovih potreba i njihovo zadovoljenje,
komunikacija na razini odgajatelj-dijete, odgojitelj-roditelj,dijete-dijete, pedagoginja-odgojitelj, pedagoginja-djeca, pedagoginje-roditelj.
Uz to potrebno je bilo uložiti napore da se pozitivna iskustva i kretanja u
ustanovi,

postignuta

našim

prijašnjim

akcijama

i

dalje

održe.

Uvjete koje smo uspjeli osigurati, a koji promoviraju autentičnost i
prepoznatljivost naše ustanove i mikrokonteksta, originalnost u realizaciji vizije

kod nekih odgajatelja (još uvijek ne svih) nastojali smo i dalje razvijati i unapređivati. To se prvenstveno odnosi na napore usmjerene na kvalitetnu, sadržajnu
i recipročnu komunikaciju, humanizacija materijalnog okruženja, materijalno i
sadržajno bogatstvo prostorija u kojima djeca borave (centri aktivnosti, didaktika). Poticajnim materijalnim okruženjem omogućava se zadovoljenje
divergentnih dječjih potreba i utjecaj na različite vidove njihovih inteligencija.

REALIZIRALI SMO BITNE ZADAĆE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2017/2018.:



Stvarali smo optimalne uvjete za pravilan rast i razvoj djeteta provođenjem zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane djece u dječjem vrtiću, prilagođavali jelovnike kako bismo uveli zdrave prehrambene navike. Nastojali smo iz vrtićkog jelovnika izbaciti manje zdrave namjernice i
uvesti isključivo zdrave namjernice na što je većina djece i roditelja
pozitivno reagirala.



Maksimalno smo se angažirali na podizanju kvalitete zadovoljavanja potreba djeteta na način stvaranja povoljnih uvjeta za kvalitetan boravak u
vrtiću. Kroz mijenjanje, prilagođavanje, unaprjeđivanje, reorganiziranje
pedagoške prakse.

 Mijenjali smo ritam dana boravka djeteta u Vrtiću i usklađivali sa
suvremenom paradigmom Predškolskog odgoja.



Doprinosili jasnijim shvaćanjima svih sudionika odgojno obrazovnog
procesa, poimanju važnosti materijalnog okruženja kao trećeg odgojitelja

koji potiče dječji razvoj na svim razinama, te kontinuirano provodili refleksije na dotičnu temu.
 Odgojitelje smo poticali da promišljaju kao refleksivni praktičari, kroz
zajedničke aktive, radne dogovore, individualne konzultacije i stručnu
literaturu.



Nastojali smo obogaćivati okruženje sistematskom dopunom i izmjenama
materijala i sredstava, promjenama kutića, prvenstveno vodivši se prema
interesima djeteta



Širili smo ponudu izvan matične sobe i omogućili djetetu da u skladu sa
svojim htijenjima i mogućnostima bira iz ponude kutića u ostalim sobama, odnosno da mu je omogućeno i participiranje u ostalim skupinama,
principom rada „otvorenih vrata".



Omogućili smo kvalitetu življenja djeteta u vrtiću kroz socijalno i fizičko
okružje, vremensku i socijalnu dinamiku u skupini i objektu omogućivši
djetetu da spontano i pravovremeno iskazuje svoje potrebe i primjereno
ih zadovolji.

 Kontinuirano i kvalitetno planirali smo rad odgojitelja uz analizu vođenja
pedagoške dokumentacije i uvid u odgojno-obrazovni proces.
 Humanizirali smo osim unutarnjeg prostora i vanjski prostor Vrtića.
Dobar primjer za provođenje humanizacije vanjskog prostora je Odgojna
skupina „Leptirići“ - Drašnice koju vodi odgojiteljica Renata Grozdić.
Djeca Odgojne skupine „Leptirići“ su u suradnji s roditeljima donijela su

sadnice iz svog vrt, jedan dio je Vrtić kupio. Gume, lončiće i kantice
nabavili su uz pomoć roditelja te su ih djeca, odgojiteljica i domaćica
obojili. U gume, i ukrasne lončiće djeca su zasadila cvijeće uz pomoć
odgojitelja, domaćice i roditelja. Cvijeće je ukrašeno bijelim kamenčićima
koje su donijela djeca s plaže. Najvažnije od svega je da su djeca uživala u
svim fazama uređenja Vrta od sakupljanja kamenčića, prekrivanja tla do
sadnje i zalijevanja cvijeća. Djeca su najviše uživala u promatranju rasta
cvijeća i brizi. Sve je to vrijedna odgojiteljica i popratila foto
dokumentacijom.

MATERIJALNO OKRUŽENJE

Dijete predškolskog uzrasta najefikasnije uči konkretno, činjenjem kroz
neposredno vlastito iskustvo, u okruženju bogatom raznovrsnim poticajima.
Organizacija po centrima aktivnosti omogućuje različite vrste aktivnosti i
iskustava, s obzirom na različitost interesa, potreba i razvojnih mogućnosti.
Pedagoške godine 2017/2018. kontinuirano smo stvarali poticajnog okruženja n
nivou

sva

tri

objekta

vrtića

(centralni

objekt,

područni

objekti).

Odgojitelje smo educirali putem radionica , refleksija odgojitelja i pedagoginje.

OSTVARENI CILJEVI I ZADAĆE

Zajedničkim naporima i radom odgojitelja i pedagoginje nastojali smo
prostorno-materijalnu organizaciju vrtića koncipirati tako da:
 bogatom ponudom konkretnih i djetetu zanimljivih materijala poticali
smo aktivno konstruiranje znanja tj. učenje činjenjem


obogatili smo centre aktivnosti poticajima koje su izradili odgojitelji
(investirali sredstva u potrošni materijal kako bi odgojitelji mogli stalno
izrađivati nove poticaje za rad, prateći interese djece, te kako bi se realizirale kvalitetne aktivnosti) :



nastojali smo raznovrsnošću, stalnom dostupnošću i načinom ponude
materijala promovirati neovisnost i autonomiju učenja djeteta

 djeci različitih interesa i različitih razvojnih mogućnosti omogućiti
angažiranje njihovih različitih inteligencija
 djecu poticati na rješavanje problema i otkrivanje u procesu učenja
 omogućili smo postavljanje hipoteza, istraživanje, eksperimentiranje i
konstruiranje razumijevanja djeteta

U sobama dnevnog boravka odgojitelji su formirali centre prema potrebama i
interesima djece. Centri aktivnosti su jedinstveni i ne ponavljaju se u dvije sobe
centralnog objekta.
Nastojali

smo

poticati

djecu

na

raznovrsne

socijalne

interakcije-

(„otvorena vrata“ - mogućnost odlaska u druge sobe prema interesima djece).

ŠTO

KAKO

Prezentacija

Radni dogovor s

odgojiteljima metoda

odgojiteljima :

rada adekvatnog

o Prijedlog

oblikovanja poticajno

o Diskursi

- materijalnog

o Zajednički ciljevi

TKO

KADA

Pedagog i

Tijekom

dogojitelji

cijele
godine

okruženja

Rad na obogaćivanju
prostora u ciljanim

Unutar skupina

Pedagog i

odogojitelji cijele

skupinama sa

godine

bogatom ponudom
konkretnih i djetetu
zanimljivih materijala.

Potičemo aktivno
konstruiranje znanja
tj. „učenje činjenjem“.

Tijekom

Odgojitelji

Stalnim refleksijama,

Unutar skupina

etnografskim bilješ-

Pedagog i

Tijekom

odogojitelji cijele

kama, razgovorima i

godine

dokumentiranjem
iznalazili smo najbolja
rješenja za
poticajno- materijalno
okruženje.
U skladu s refleksijama, osluškivali smo

Unutar skupina

Pedagog i

Tijekom

odgojitelji

cijele

dječje interese i želje,

pedagoške

usvajali smo nove

godine

sadržaje kroz igru ;
mijenjali smo postojeće centre aktivnosti

PLES PISANJA- PROGRESIVNI GLAZBENO – POKRETNI PROGRAM RAZVOJA
POČETNIH VJEŠTINA PISANJA U DJECE
Odgojiteljica savjetnica Marica Kelčec u mjesecu travnju u DV „Morski konjić“
održala je edukaciju za odgojitelje „Kako u Vrtiću provoditi Ples pisanja“.
Ples pisanja je metoda koja se temelji na iskustvu stečenom u psihološkoj analizi rukopisa, nastaloj u Francuskoj krajem 19. stoljeća te na pisanju - učenju koje
vuče korijene iz Njemačke, negdje oko 1960-e godine. Rukopis je definiran kao
„trag koji ostaje na papiru“.

Ples pisanja je inovativan i uzbudljiv program vježbanja koordinacije i
grafomotorike koja se primjenjuje diljem cijele Europe kao metoda početnog
učenja pisanja uz pomoć glazbe, pokreta, ritma, igre i crtanja. To je metoda vježbanja fine i grube koordinacije koja se temelji na pokretu a rezultira ležernim,
čitljivim, brzim i prepoznatljivim rukopisom. Ples pisanja namijenjen je djeci od
5 do 8 godina, a i starijima kod kojih su se pokazale teškoće u pisanju.
Kod djece vrtićke dobi u igri ne koristimo slova, nego njihov oblik, odnosno pokrete, pritisak pri pisanju i brzini kojom se oblikuju slova. U tim vježbama djeca
će u svojoj koordinaciji otkriti ritam i energiju te buduću radost pisanja. Ples
pisanja je metoda koja cijelo tijelo uključuje u razvoj koordinacije šaka (obje
ruke) i prste. U plesu pisanja djeca se uče orijentirati na listu papira, koristiti
pastelu, olovku i boju u pokretima različite brzine i snage te razvijaju osjećaj za
odnose među različitim oblicima slova.
Putem vježbi za koordinaciju tijela djeca uče održavati ravnotežu tijela,
usklađenost očiju i obiju moždanih polutki. To kasnije kod pisanja rezultira boljim fizičkim i psihičkim zdravljem te osjećajem veselja.

Metoda se pokazala osobito učinkovitom u djece s posebnim potrebama, kao
npr. od teškoća u učenju do dispraksije. Psiholozi su je koristili u radu s djecom
s navedenim teškoćama i uvidjeli kako je takav rad doprinio djetetovom
stjecanju samopouzdanja - većoj sigurnosti u sebe i vlastite sposobnosti, te povećanju odvažnosti. Ples pisanja nije vezan ni uz jedan određeni stil pisanja.
Smisao je u tome da djeca, kad dobro razviju koordinaciju (jednu od bitnih
pretpostavki „dobrog“ pisanja) mogu sama odabrati stil krenuvši od vlastitih
logičnih pokreta i od vlastite osobnosti.

Dugoročni cilj „Plesa pisanja“ je postići tečno i gipko pisanje rukom.
Osim vježbi ritmiziranja, za ostvarenje cilja, također je važno kombinirati:
-

ritam i melodiju

-

um i emocije

-

tijelo i dušu

-

napetost i opuštenost

-

senzomotoriku i psihomotoriku

-

grubu i sitnu motoriku

-

oblik, pokret i raspodjelu.

Slova su simboli za glasove.
Simboli za glasove stvorili su ljudi.
Ljudi su tijelo, duh i duša.
Slova su tijelo, duh i duša.

Učiti pisati isto je kao i učiti plesati. Spontano pratimo tonove i ritam, učimo
korake. Zaplešimo zajedno, pokrenimo se zajedno.

Tijekom radionice odgojiteljica savjetnica Marica Kelčec pokazala je vježbe iz
Programa „Plesa pisanja“. Sudionici radionice aktivno su sudjelovali kako bi stekli iskustvo praktičara i kako bi stečena znanja primjenjivali u praksi. U centaralnom objektu u Podgori, obje odgojne skupine, „Dupini“ i „Ribice“ do kraja
pedagoške godine s djecom su primjenjivale u svom radu „Ples pisanja“. Program „Ples pisanja“ se provodio u predprostoru hodnika zbog prikladnosti i veličine dotičnog prostora. Donacijom udruge „Sv. Vicenco“ kupili smo liniju za
provođenje programa „Ples pisanja“ kako bismo uz pratnju glazbe mogli realizirati dotični program. Djeca s radošću i velikim zanimanjem pristupaju aktivnostima „Plesa pisanja“. Izuzev edukacije koju je ravnateljica organizirala u Vrtiću,
također su odgojiteljima kupljena dva priručnika kako bi se mogli stručno usavršavati.

„Ples

pisanja“

će

se

uvrstiti

usavršavanja za pedagošku godinu 2017/2018.

u

program

stručnog

PROVOĐENJE PROJEKTNOG RAD U SKUPINAMA
ŠTO JE PROJEKT?
Pod pojmom projekt podrazumijevamo sklop aktivnosti u kojima jedno ili više
djece proučava neku temu ili problem uz primjerenu podršku odgojitelja.

ZAŠTO GOVORIMO O CIKLIČKOJ STRUKTURI PROJEKTA?
Govorimo o cikličkoj strukturi projekta jer se projekt sastoji od više ciklusa istraživanja koji se prepliću i slijede jedan za drugima. Svaki od tih ciklusa sastoji
se od nekoliko etapa. Susret djeteta s materijalima za učenje potiču njegovu
imaginaciju i interes što odgojitelj prati, bilježi i pretvara u svojevrsne “artefakte” zatim odgojitelj dokumentira etape projekta.

NAJVAŽNIJE AKTIVNOSTI PRVE ETAPE PROJEKTA SU:

1. ODABIR I POČETNA RAZRADA TEME
Za cjelokupnu perspektivu projekta poželjno je da temu odaberu djeca ili odgojitelj (na temelju pažljivog praćenja interesa djeteta).

2. ODGOJITELJEV UTJECAJ NA ODABIR TEME
Odgojitelj može neizravno utjecati na odabir teme. Npr. pripremom okruženja
na određeni način; odgojitelj djeci čini dostupne određene sadržaje koje ih
mogu potaknuti na bavljenje aktivnostima koje se temelje na tim sadržajima.
U tom slučaju teško je razlučiti tko je odabrao temu, ali je jako važno da odabrana tema djecu zanima.

NAKON ODABIRA TEME, SLIJEDI POČETNA RAZRADA.
Kriterij početnog promišljanja nije sve ono što bi se u svezi s temom moglo poduzeti, nego ono što bi djecu u vezi s tim moglo stvarno zanimati.
Osnovni kriterij kojim se tada rukovodimo je relevantnost odabranih područja
za samu djecu (temi trebamo pristupiti iz perspektive djeteta), dječjeg dosadašnjeg iskustva, mogućnosti da dijete aktivno sudjeluje, uvažavanje stvarnih interesa djeteta.

Početna skica projekta treba biti fleksibilna, te se s vremenom mijenja, revidira
i nadopunjuje ovisno o razvoju aktivnosti djece. Npr. početna struktura projekta
„Ptice“ treba sadržavati predvidive i nepredvidive faze. Središnja tema odabrana na temelju promatranja djece i interesa djeteta nakon čega su odgojitelji
donijeli početnu projekciju smjerova teme (to su zapravo jedine predvidive
etape).
Ostale etape su uglavnom nepredvidive, a uključuju naknadno razrađene smjerove i pod smjerove teme (koji se razvijaju na temelju praćenja aktivnosti i razgovora djece).

2. USTANOVLJAVANJE POSTOJEĆIH ZNANJA I RAZUMIJEVANJE DJECE
Temelj ustanovljavanja postojećih znanja i razumijevanje djece odgojitelj postiže promatranjem i slušanjem djece, dokumentiranjem aktivnosti i zajedničkim
refleksijama. Kod dokumentiranja postoji čitav niz modaliteta kojima djeca
komuniciraju svoje ideje, znanja i razumijevanja. Primjer u projektu „Ptice“ djecu je zanimao izgled ptice, tijelo i perje (perje ptice zbog šarenosti i lepršavosti,
proučavanje različitih vrsta perja, djecu je potaknulo na promišljanje o načinu
na koji pero raste).

ULOGA ODGOJITELJA U OVOJ FAZI FOKUSIRANA JE NA:
dobro razumijevanje djece, bilježenje njihovih teorija, poticanje na razgovor i
pripomoć pri odabiru primjerenih izražajnih medija (određene aspekte problema kojima se djeca bave lakše je prikazati određenim izražajnim medijima u
odnosu na neke druge (oblik-liniju olovkom, kompoziciju-boja perja flomasterom).
Osiguravanjem primjerenih izražajnih medija odgojitelj na indirektan način djeci
pomaže u izražavanju njihovih misli. Kao što im tijekom rasprave pomaže da
svoje misli izraze verbalno (potpitanjima).

3. ZAJEDNIČKA REFLEKSIJA ODGOJITELJA I PLANIRANJE NOVIH RESURSA
UČENJA
Odgojitelji analiziraju dosadašnji tijek razvoja projekta i na tim osnovama
promišljaju mogućnosti podržavanja njegovog daljnjeg razvoja.
(Odgojitelji analiziraju crteže djece - grafički prikaz, uočavaju na nozi patke kako
se pojavljuje plivaće kožice - odnosno kako ih djeca uočavaju i crtaju) što nam
ukazuje na novi smjer razvoja projekta (vrste kretanja ptice). Potom je potrebno organizirati raspravu djece u kojoj će (pomoću dokumentacije koja se u
ovom slučaju odnosi na njihove grafičke reprezentacije) drugoj djeci objasniti
svoje teorije o različitim aspektima teme (npr. načinu na koje perje raste). Time
odgojitelji djeci pokazujemo stvarni interes za njihove perspektive i načine razmišljanja, ali i za argumentirano iznošenje stavova pred drugom djecom i čitav
niz drugih aktivnosti.

REALIZACIJA I PRAĆENJE DOGOVORENIH AKTIVNOSTI
Odgojitelji stvaraju organizacijske preduvjete koji kvaliteti rasprave pogoduju,
osiguravaju poticaje za koje smatraju da bi dodatno potaknuli raspravu.
(fotografije tragova u snijegu, niske panoe kako bi djeca mogla izložiti svoje
uratke, različiti izražajni mediji, videooprema i fotooprema). Tijekom
zajedničkog promišljanja što sve možemo poduzeti u funkciji razvoja projekta
planiramo nove resurse učenja. Dotični mogu biti u vidu poticajnih materijala za
učenje, posjet zanimljivim mjestima, druženje s zanimljivim osobama
relevantnim za tu temu rasprave. Dokumentaciju djece (crtež ili neku
ekspresiju) možemo postaviti u njihovoj razini kako bi ih potaknuli na daljnji
razgovor o temi, te obavezno panoe spustiti na razinu djece da su u funkciji
djece, a ne samog prostora. Odgojitelj vrši izbor teme koja je relevantna za
život djeteta. Problem koji se nalazi u središtu djetetovog interesa rješava
aktualnu potrebu ili problem vezan uz prava djeteta i razvijanje vještina
demokratskog građanstva. Sa stajališta odgojitelja izabrana tema pokazuje
razumijevanje potreba i interesa djeteta, njihovo prepoznavanje u kontekstu
života u skupini te ustanovi i kompetenciju odgojitelja vezano uz temu. Kriterij
početnog promišljanja teme nije sve ono što bi se u svezi s tom temom moglo
poduzeti, nego ono što bi djecu u svezi te teme moglo stvarno zanimati .
Važno je načiniti početnu skicu koja bi trebala biti fleksibilna i s vremenom je
nadopunjivati, mijenjati i revidirati. Etapa početnog promišljanje teme zapravo
je jedino predvidiva, dok sve ostale etape nastaju na temelju praćenja i
podržavanja situacija u kojima se dijete nalazi.
Suvremena koncepcija predškolskog odgoja naglašava aktivnu uključenost
djeteta, što podrazumijeva učenje činjenjem. Odgojitelj mora dijete uključiti da
sudjeluje u iniciranju, planiranju i realizaciji projekta. Sa stajališta odgojitelja
aktivna uključenost djeteta zahtijeva uvažavanje djetetovih potreba i

mogućnosti sudjelovanja (s obzirom na dob ili sposobnosti), poznavanje
strategija aktivnog učenja i organiziranje projektnog rada.
Stvaranje materijalnog i interakcijskog okruženja nastaje kao produkt
zajedničkog istraživačkog rada djece i odraslih. Odgojitelj kreira za djecu bogato
poticajno materijalno okruženje. Takvo materijalno okruženje potiče djecu na
istraživanje, promišljanje i spoznavanje, te utječe na cjelovit razvoj djece. Za
razvoj djece nije bitno samo materijalno okruženje, već je podjednako važan i
interakcijski kontekst (kvaliteta odnosa). Kako bi postigao kvalitetnu
komunikaciju odgojitelj bi trebao ostvariti kvalitetnu ulogu suigrača u igri s
djecom, znati procijeniti kada pružiti pomoć djeci pri rješavanju problemske
situacije, a kada je dijete u stanju samostalno riješiti istu. Dijete kroz projektni
rad usvaja znanja, stavove i vještine, uči se kako uspostaviti suradničke odnose
s odgojiteljem i drugom djecom u skupini. Odgojitelj bi trebao stvoriti pozitivno
ozračje u skupini, pobuditi radoznalost djece, zajedno s djecom doći do
odgovora na postavljena pitanja djece, poticati raznovrsna izražavanja (izložbe,
raznovrsne glazbene , likovne, dramske, pokretne igre itd. te inicirati iskazivanje
proscocijalnih vještina. Osnovno polazište za vrednovanje projekta je pitanje:
„Koliko je i na koji način rad na projektu djelovao na kvalitetu života djece u
Vrtiću“? Pri vrednovanju projektnog rada vrednujemo proces i produkt
projekta, materijalno okruženje i odnose na svim razinam (pedagog-odgojitelj,
odgojitelj-odgojitelj, odgojitelj-dijete, dijete-dijete).

OPĆI OKVIR ZA VREDNOVANJE PROJEKTA JE:
 Izbor teme , odnosno koliko je izabrana tema relevantna za život djece?
 Nivo uključenosti djece (odnosi se na razinu sudjelovanja djece). Jesu li
djeca bila promatrači i realizatori osmišljenog projekta odgojitelja ili su
aktivno sudjelovala u svim fazama provedbe projekta?
 Kvaliteta materijalnog i interakcijskog okruženja
 Koliko je projekt pridonio kreativnom izražavanju djece i konstruktivno
ponašanje djece, te pozitivnim promjenama u skupini.

Primjer (samovrednovanja na razini cijelog projekta:
a) ANALIZA PODRUČJA
/
DIONICA U KOJIMA SMO BILI IZVRSNI
b) PODRUČJA
U KOJIMA SMO
NEDOVOLJNO DOBRI ILI LOŠI
c) ANALIZA ONOGA ŠTO NE ČINIMO, A
MOGLI (TREBALI) BI

VREDNOVANJE SUDJELOVANJA ODGOJITELJA/GOSTIJU (ODRASLIH):

















Što su naučili o djeci prateći i promatrajući ih u djelovanju?
Da li bolje razumiju dječji pogled na stvari?
Jesu li spremniji na prihvaćanje novih dječjih ideja?
Jesu li tolerantniji prema djeci i više ih poštuju?
Jesu li naučili dijeliti moć s djecom?
Da li sudjeluju u međugeneracijskom dijalogu?
Jesu li poboljšali odnos s djecom?
Osjećaju li se bolje u svojoj odgojiteljskoj ulozi?
Jesu li unaprijedili svoje vještine (vođenja projekta, stvaranja okruženja,
planiranja, interdisciplinarnog rada, suradnje, komunikacije …)? Da li projekt polazi od stvarnih životnih potreba i od interesa djeteta?
Jesu li djeca sudjelovala i na koji način?
Jesu li bili zastupljeni različiti oblici učenja?
Je li bilo moguće sudjelovanje sve djece, ovisno o interesu?
Do kojih se novih spoznaja došlo?
Kako se rad odrazio na djecu?
Što su radom na projektu dobila djeca?
Što su radom na projektu dobili odgojitelji?

SVEUKUPNO VREDNOVANJE PROJEKTA :
 Da li predstavljeni projekt pokazuje što je naučeno radom na projektu sa
stajališta djece, odgojitelja i drugih suradnika?
 Da li doprinosi promjenama koje utječu na kvalitetu cjelokupnog ozračja i
klime ustanove?
 Da li potiče na uvođenje novih istraživačkih tema?
 Postoji li procesna evaluacija?
 Da li sadrži prateće materijale o projektu (dokumentacija)?
 Je li projekt predstavljen na jasan i atraktivan način?

SVEUKUPNO VREDNOVANJE
Bitno:
1.Na koji je način planiran, vođen i evaluiran projekt – poznavanje
strategije rada na projektu
2. Kako su iskorišteni resursi – organizacija i uporaba prostora i materijalne
okoline
3. Sudionici/suradnici/ partneri
4. Ozračje – timski rad, entuzijazam, optimizam
5. Podrška – dječjoj inicijativi, emocionalna skrb, praćenje postignuća
djece, podrška učenju, individualni pristup, uključenje djece s posebnim
potrebama

Program regionalne smotre projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo vlade republike hrvatske za područje ranoga i predškolskoga odgoja u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje odražan je 6. ožujka 2018. u DV „Marjan“ u Splitu. Koordinatorica smotre Npooljp za predškolski odgoj i obrazovanje: mr. sc. Andreja Silić,
Tončica kalilić, dipl. defektolog. Jedini Vrtić izabran za prezentaciju projekta iz
Splitsko-dalmatinske županije bio je naš Vrtić o čemu svjedoči i ovaj popis izlagača.
11.45 –
12.45

Prezentacija projekata iz područja NPOOLJP i
građanskog odgoja
Osvrt članova prosudbenog vijeća

1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.45 –
13.45

Čuvajmo naše zube od najranije dobi
Lijepom našom
Pomagati možemo od malena
Naše emocije
Promet nije šala ni opasnost mala
Čitaj mi, slušam te (plakat)

Prezentacija projekata iz područja NPOOLJP i
građanskog odgoja
Osvrt članova prosudbenog vijeća

prof. dr. sc. Ivanka Stričević
mr. sc. Andreja Silić
Tončica Kalilić, dipl. defektolog
Boja Milan Mustać, prof.
Dolores Aleksić, prof.
Rossana Bosnić, odg. savjetnik
DV Dubrovnik (Gruž), DU
DV Dubrovnik (Pile), DU
DV Konavle, Cavtat
DV Župa Dubrovačka, Mlini
DV Metković (Radost), Metković
DV Župa Dubrovačka, Mlini
prof. dr. sc. Ivanka Stričević
mr. sc. Andreja Silić
Tončica Kalilić, dipl. defektolog
Boja Milan Mustać, prof.
Dolores Aleksić, prof.
Rossana Bosnić, odg. savjetnik

7. Kravata od Hrvata
8. Afrika
9. Srce pamti
10. Ne bojim se krvi
11. Kulturna baština Podgore
13.45 –
14.30

DV Korčula, Korčula
DV Korčula, Korčula
DV Ploče, Ploče
DV Dubrovnik (Škatulica), DU
DV Morski konjić, Podgora

Iskustva odgojiteljica nakon sudjelovanja na
državnoj smotri projekata
DV Dubrovnik (Gruž):
Gledam, gledam šareni svijet, (2015.) i
Opasne situacije – kako ih prepoznati i pravilno
reagirati? (2016.) Amra Džanković
DV Metković:
Tragom nestaloga grada (2016.), Jerković, Gujinović
DV Dubrovnik (Leptirić, Trsteno): Arboretumnaš veliki zeleni susjed (2015.) i
Zaboravljene igre (2017.), Katarina Bošković

14.30 –
15.00

Rasprava, zaključne riječi

prof. dr. sc. Ivanka Stričević
mr. sc. Andreja Silić
Tončica Kalilić, dipl. defektolog

PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta:

Kulturna baština Podgore

Dimenzija građanskog odgoja i obrazovanja :

Kulturološka dimenzija

Područje unutar dimenzije: (ljudskopravna,
politička, društvena, kulturološka, gospodarska, ekološka)

Identitet i različitosti

SUDIONICI PROJEKTA
Odgojitelji/stručni suradnici

Ime i prezime :

Profil/zanimanje voditelja projekta:

1) Gabrijela Ljubez Španje

1) odgojitelj

2) Antonija Musulin

2) stručni suradnik pedagog
Djeca uključena u projekt

Broj djece:

Dob djece/odgojna skupina:

15

Djeca od 3-7 godine

Ostali sudionici uključeni u projekt:
(npr. ostali djelatnici vrtića, roditelji, predstavnici, udruge i drugo iz lokalne zajednice)

Ostali djelatnici vrtića, roditelji, lokalna zajednica i Osnivač

OPIS PROJEKTA

Kompetencija/je koje su razvijane u projektu

Cilj/evi projekta:

Dijete je svjesno i ponosno na kulturnu baštinu svog
mjesta Podgore koju čine: spomenici, povijesne građevine, stari predmeti i nošnje …

- buđenje interesa i znatiželje kod djece za spomenike
i kulturne građevine
- djecu čim više uključiti u aktivnosti raspoređene
prema centrima aktivnosti u SDB, kroz ponuđene
poticaje vezane uz projekt (centar početnog čitanja i
pisanja, centar građenja, likovni centar, centar istraživanja, centar kostimiranja)
- upoznavanje djece sa spomenicima i kulturnim građevinama kroz neposredno iskustvo-doživljaj
- osvijestiti važnost spomenika i kulturnih građevina
kao dijela njihovog zavičajnog kulturnog identiteta

- informiranje, stjecanje znanja djece o spomenicima i
kulturnim znamenitostima njihovog mjesta upoznavanjem zanimanja povezanih uz kulturnu baštinu
- poticati dječja pitanja i želju za razgovorom o projektu (dijete-dijete, dijete-gost skupine, dijete-

odgojitelj, dijete-pedagog)
- u sklopu posjete Etnografskom muzeju osvijestiti
djeci važnost antiknih starih predmeta
- osvijestiti djeci važnost brige o starim antiknim predmetima koji čine naš zavičajni kulturni identitet
- prijedlog lokalnoj zajednici da se bolje očuvaju stari
predmeti u etnografskom muzeju u Podgori

Očekivani ishodi učenja (ako je više ciljeva
navesti ishode za svaki)

Izvori i poticaji:

Tijek projekta

- očekujemo visoku razinu uključenosti djece u aktivnostima u ponuđenim centrima vezanim uz kulturnu
baštinu (centar početnog čitanja i pisanja, centar građenja, likovni centar, centar istraživanja, centar kostimiranja)
- djeca će moći prepoznati i imenovati neke od povijesnih građevina koje su im bile zanimljive
- djeca će moći naslikati različitim likovnim tehnikama spomenike i povijesne građevine
- razvit ćemo interes djece za stare zanate, antikne
predmete, zanimanja i narodne nošnje u cilju očuvanja zavičajnog kulturnog identiteta
- djecu ćemo potaknuti na uključivanje u očuvanju
kulturne baštine
Dijete nakon izlaska s odgojiteljicom postavlja pitanje: „Što je ovo?“ (misleći na stari mlin za masline)
Odgojiteljica odgovara djeci da je to mlin za masline.
Većina djece pokazuju interes za mlin.
Tijekom šetnje s djecom po mjestu dječak B.V. pita
odgojiteljicu što je ovo? Ona mu odgovara da je to
stari mlin koji služi za preradu maslina. Većina djece
pokazuju interes za mlin te se uključuju u razgovor
pitanjima za odgojiteljicu. Ona potiče djecu na razgovor o mlinu jer je mlin trenutni izvor interesa djece.
Govori djeci da je mlin dio kulturne baštine mjesta
Podgore. Djeca pitaju odgojiteljicu što je to kulturna
baština? Zbog velikog interesa djece odgojiteljica se
odlučuje objasniti što je to kulturna baština te ulazi u
projekt sa temom mlin koji je zainteresirao djecu.
Potiče razgovor o tome čemu je služio mlin, na koji ga
se način nekada koristilo. Organizira posjet uljari da
djeca vide kako se u današnje vrijeme prerađuju masline i dobiva ulje. Nakon toga se odgojiteljica u suradnji s pedagoginjom odlučila djeci pokazati na turističkoj karti Podgore kulturnu baštinu: spomenike i povijesne građevine mjesta. Nakon nekoliko dana djeca
odlaze u šetnju kako bi vidjeli spomenike koje im je

odgojiteljica pokazivala na turističkoj karti: crkve,
bunare, mlinove, kamene kuće, kule i guvno. Poslije
toga djeci u skupinu dolazi gost profesor povijesti i
povijesti umjetnosti te djeci priča kako je Podgora
dobila ime, gdje je smještena, zašto su se kuće gradile
na brdu i bile od kamena. Profesor objašnjava djeci u
koje su se vrijeme ljudi počeli doseljavati uz more i
kako su nastajali prvi spomenici. Također im objašnjava zašto su spomenici dobili dotična imena te im je
o svakom pojedinačno ispričao priču na jednostavan i
njima zanimljiv način. Djeca postavljaju pitanja profesoru o onome što ih zanima. Odgojiteljica je organizirala centre aktivnosti u SDB kako bi djecu kroz pripremljene poticaje potaknula na igru, odnosno učenje
čineći. Sljedeći korak je bio posjet turističkog vodiča
koji je djeci odgovarao na pitanja koja su ih najviše
zanimala vezano uz spomenike i turizam u Podgori.
Djeca su željela znati: koje spomenike turisti obilaze,
koji je spomenik najstariji, koji je najljepši prema
mišljenju turista, što sve turisti posjećuju u Podgori i
sl. Spontano smo došli do priče o muzeju u crkvi Svih
Svetih u Staroj Podgori gdje se nalaze vrijedni stari
predmeti. Vodič je ukazao na problem slabe prezentacije i očuvanja starih predmeta koji predstavljaju
veliku vrijednost mjesta Podgore. Nakon razgovora sa
vodičem išli smo u posjet crkve Svih Svetih i etnografskom muzeju. Djeca su bila oduševljena starim
predmetima te su postavljala puno pitanja vezena uz
predmete koji su se tamo nalazili. Sami su zapazili da
se predmeti čuvaju u jako lošim uvjetima. Dolaskom
u vrtić potaknuli smo djecu na razgovor o tome što su
vidjeli i što bi oni promijenili da se predmeti što bolje
očuvaju. Zbog velikog interesa djece zamolili smo
kustosicu muzeja da nam donese predmete u vrtić.
Kustosica je donijela predmete, te djeci pričala i objašnjavala kako su se predmeti koristili. Nakon toga
smo zamolili roditelje,djedove i bake da nam donesu
svoje stare antikne predmete, te oformili centar istraživanja. Nakon nekoliko dana djeca su s odgojiteljicom odlučila otići načelniku i pročelnici Općine te im
predložiti kako bi trebalo nešto dodatno napraviti da
se predmeti u boljim uvjetima čuvaju. Načelnik i pročelnica su bili jako iznenađeni i rado su prihvatili prijedlog djece i obećali im da će naći način kako bi uvažili njihov prijedlog. Oduševili su se s dječjim radovi-

Ostvareni ishodi

ma, te zamolio da ih nakon projekta izložimo u prostoru Općine. Nakon razgovora s načelnikom projekt
nije stao, uslijedio je još jedan izlet na spomenik „Galebovo krilo“ koji je simbol Podgore. Poslije toga djecu je posjetio roditelj u skupini koji je profesor likovnog te su izrađivali spomenike različitim tehnikama.
Djeca su pitala odgojiteljicu od čega se sve spomenici
mogu napraviti? Odgojiteljica je odgovorila da se
spomenici najčešće rade od željeza, betona, drveta i
kamena. Nakon toga u skupini nas je posjetio kamenoklesar koji je djeci pokazao kako se rade umjetnička djela od kamena. U sklopu projekta održali smo
edukativnu i praktičnu radionicu s roditeljima te im
pokazali kako koristimo u igri s djecom izrađene poticaje djece i odgojitelja, te ih uputili kako odgojitelj s
djecom kroz sva razvojna područja može proći projekt
kao što je kulturna baština Podgore. Dalje imamo u
planu baviti se nematerijalnom kulturnom baštinom
jer djeci ne prestaje interes za projekt u kojem tako
rado sudjeluju u raznim aktivnostima.
- djeca se rado uključuju, sudjeluju i surađuju u aktivnostima u ponuđenim centrima vezanim uz kulturnu
baštinu (centar početnog čitanja i pisanja i predmatematički centar, centar građenja, likovni centar, centar istraživanja, centar kostimiranja)
- većina djece mogu prepoznati, nabrojiti, imenovati,
uočiti razliku, usporediti povijesne građevine i spomenike
- 2 djece samoinicijativno izrađuje slikovnicu (pišu
koji su i crtaju) spomenike Podgore
- djeca u godini pred školu mogu objasniti, opisati
čemu je koji stari umjetnički predmet služio, te demonstrirati njegovo korištenje.
- djeca se u suradnji s gostom skupine, odgojiteljem
uključuju u očuvanje kulturne baštine, te daju prijedlog Načelniku da se nađe adekvatan prostor gdje bi
zbrinuli stare umjetničke predmeti.

Razdoblje u kojem je projekt trajao: Projekt je započeo u studenom 2017.g i trajao do mjeseca
svibnja 2018.

SURADNJA S RODITELJIMA – OSTVARIVANJE
PARTNERSKIH ODNOSA
ZADACI I CILJEVI U OKVIRU SURADNJE S RODITELJIMA


Uključili smo roditelje u odgojno-obrazovni proces te su nam predstavili
razna zanimanja (frizer, medicinska sestra, trgovac, ugostitelj…)



Uključili smo roditelje u projektni rad u skupinama



Informirali smo roditelje o životu u vrtiću putem: individualnih
konzultacija i savjetodavnih razgovora, roditeljskih sastanaka, kutića za
roditelje, informativnog kutića, web-stranice…

 Podržavali smo interakciju s roditeljima u svim etapama djelatnosti
vrtića od priprema do vrednovanja rezultata
 Uključili smo roditelje u odgojno-obrazovni proces
 Podržavali kvalitetne komunikaciju, pravovremeno reagirali i
konstruktivno rješavali probleme vezane uz odgoj djece
 Omogućili smo roditeljima da se upoznaju i informiraju o razvojnim
zadaćama i psihofizičkim karakteristikama djece određene dobi,
uvažavajući individualni razvoj svakog pojedinog djeteta

ŠTO I KAKO

GDJE

KADA I TKO

INDIVIDUALNI RAZGOVORI I
SAVJETODAVNI RAZGOVORI

na nivou vrtića
sve

Spoznavali smo posebnosti o

odgojne skupine/

pedagoginja

razvoju, životu, zdravlju, navi-

tijekom

odgojitelji

kama djeteta i njegove obitelji

ped. godine

tijekom godine

te djelovali sukladno tome

Organizirali smo Individualne
razgovore na nivou odgojnih

na nivou

pedagoginja

vrtića

skupina

sve

o Suportivni razgovori

odgojne
skupine

Organizirali smo individualne

na nivou

razgovore s pedagogijom

vrtića

(inicijatori razgovora bili su roditelji

tijekom

u zavisnosti s potrebama i/ili

godine

eventualnim problemima)

pedagoginja
odgojitelji

RODITELJSKI SASTANCI

Roditeljski sastanci informativnog

na nivou

pedagoginja,

vrtića

odgojitelji

po

tijekom godine

tipa održan je u sva tri objekta:

odgojnim

Dnevni red:

skupinama

1. Ustrojstvo rada
2. Provođenje odgojno obrazovnog
rada
3. Ritam dana
4. Ugovori
5. Zdravstvena zaštita i osiguranje
djece
6. Jelovnik
7. Boravaka na zraku
8. Kućni red za roditelje
9. Razno

Organizirali smo

Za sve

Božićnu priredbu

odgojne

( na nivou svih odgojnih skupina )

skupine

Tijekom mjeseca lipnja

Za sve

organizirali smo završnu svečanost

odgojne

za roditelje i djecu

skupine

Organizirali smo radionice s
roditeljima:
 kreativne- sa svrhom izrade
Božićnog nakita
 edukativno-praktične- sa
svrhom uređenja Vrta
 radionice- čiji cilj je bio
upoznavanje roditelja s
projektnim radom skupine i
izrada didaktika za realizaciju
projektnog rada.

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE DJELATNIKA

Dominantan cilj unapređivanja kvalitete odgojno obrazovnog rada bio je usmjeren na osposobljavanju odgojitelja za samostalno i zajedničko (timsko) mijenjanje odgojno obrazovne prakse te zajedničko građenje (sukonstruiranje) kurikuluma Vrtića tako i svake odgojne skupine ponaosob.
Motivirali smo odgojitelje da ostvare ulogu odgojitelja kao refleksivnih praktičara kao i na timski pristup razvijanju kvalitete odgojno obrazovnog rada, te smo
stoga izabrali daljnje korake u procesu zajedničkog istraživanja i učenja, tj. sukonstruiranja znanja svih sudionika tog procesa.
Prema tome, polazeći od iskazanog cilja usmjerenog unapređivanju naše
odgojno obrazovne prakse, naobrazba i stručno usavršavanje odgojnih
zaposlenika vodili smo se potrebama pedagoške prakse u užem smislu i širem
smislu, kao i individualnim potrebama odgojitelja. Prema iskazanom, stručno
usavršavanje bilo je usmjereno na ostvarivanje bitnih zadaća, na unapređivanju odgojno obrazovnog rada i podizanju stručne kompetencije svih odgojno
obrazovnih djelatnika kongruentno njihovim stručnim kompetencijama i potrebama.
PROPISANA LITERATURA OD AZOO ZA INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE:
1. Miljak A. (1996). Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja,
Zagreb, Persona.
2. Ragnhild A.Oussoren.(2008.) Ples pisanja,Ostvarenje, Lekenik

Radi uvida u kvalitetnu odgojno-obrazovnu praksu drugih vrtića odgojiteljima je
omogućeno i stručno usavršavanje izvan ustanove, te kako bi vidjevši konkretne

primjere suvremene odgojne prakse primjenjivali istu u svom odgojnoobrazovnom radu. Vrtić je financirao putne troškove pedagoginje i 1 odgojiteljice 06. ožujka 2018. na „Programu regionalne smotre projekata iz područja nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvu“ u organizaciji AZOO koja se održala u Splitu u DV „Marjan“ na kojem su
pedagoginja Antonija Musulin i odgojiteljica Gabrijela Ljubez Španje izložile
projekt odgojne skupine Dupini „Kulturna baština Podgore“, koji je jedini izabran za izlaganje na razini Splitsko-dalmatinske županije. Drugo stručno usavršavanje bilo je organizirano u Metkoviću na temu Obavezna pedagoška dokumentacija u ustanovama za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, a vodila ga je
Tončica Kalilić, dipl. defektolog. Treće stručno usavršavanje bilo je u Zagrebu
8.03.2018. i 9.03.2018 pod pokroviteljstvom AZOO, „Mliječni zub-kako komunicirati s djecom novog doba“ na kojem su brojni priznati sveučilišni profesori
Dubravka Miljković, Majda Rijavec, Lidija Vučić, Jesper Juul, Ranko Rajević
izložili razne zanimljive teme iz područja predškolskog odgoja.

SURADNJA S DRUGIM USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA
Ustanova je surađivala s:

- Osnivačem (Općina Podgora)
- Osnovnom školom: posjet predškolaca prvim razredima, sistematski pregledi i
upisi u 1. razred, posjet knjižnici
- Turističkom zajednicom Podgora - Igrane
- Dječjim vrtićima: seminari, zajedničke aktivnosti i svečanosti.
- Kazalištem lutaka Split; Z produkcija, Bumerang
- Županijskim uredom za prosvjetu
- Centrom za socijalnu skrb
- Policijskom postajom Makarska
- Parkom prirode "Biokovo"
- Dječji vrtići: Makarska, Gradac, Baška Voda i Brela
- Udruga osoba s invaliditetom „Sunce"
- Uredom državne uprave u SDŽ, Služba za državne djelatnosti, Ispostava Makarska
- Nastavni zavod za javno zdravstvo, Služba za školsku medicinu, Ispostava Makarska
- Državnim zavodom za statistiku - Ispostava Makarska.
- Specijalistička ordinacija medicine rada : dr.Matko Pavlinović.

RAD ODGOJITELJSKOG VIJEĆA
Odgojiteljsko vijeće kao stručno tijelo vrtića je u ovoj pedagoškoj godini donijelo važne prijedloge i odluke za rad Vrtića, raspravljalo o aktualnoj problematici
o radu Vrtića, bilo mjesto stručnog usavršavanja i učenja kroz brojne stručne
teme za unapređenje odgojno obrazovne prakse. Odgojiteljsko vijeće su ove
pedagoške

godine činila 4 odgojitelja i 1 stručni suradnik (pedagog) predsje-

davala mu je ravnateljica.
SJEDNICE ODGOJITELJSKIH VIJEĆE
14.09.2017.

PRVO ODGOJITELJSKO VIJEĆE

02.11.2017.

DRUGO ODGOJITELJSKO VIJEĆE

29.03.2018.

TREĆE ODGOJITELJSKO VIJEĆE

14.09.2018.

ČETVRTO ODGOJITELJSKO VIJEĆE

RAD UPRAVNOG VIJEĆA
Za kvalitetan rad Upravnog vijeća posebno smo ove godine:
o Osigurali optimalne uvjete rada članova Upravnog vijeća (vrijeme, mjesto
i sl.).
o Pravovremeno pripremali sjednice Upravnog vijeća u međusobnoj suradnji predsjednika Upravnog vijeća i ravnateljice.
o Kontinuirano izvještavali članove Upravnog vijeća o realizaciji odluka s

prethodnih sjednica i događanjima u vrtiću.
o Prema potrebi donosili odluke o raspisivanju natječaja za zasnivanje rad-

nog odnosa na određeno (zamjene za bolovanja) i na neodređeno vrijeme i pravovremeno donosili odluke o zasnivanju radnih odnosa po raspisanim natječajima
o Na vrijeme u zakonskom roku usvajali periodične obračune i godišnji fi-

nancijski plan i izvješća, Godišnji plan i izvješće rada dječjeg vrtića „Morski konjić“ za tekuću pedagošku godinu
o Pravovremeno napravili plan upisa djece u programe predškolskog odgoja i naobrazbe za pedagošku godinu 2017/2018.
o Pravovremeno napravili sve potrebne organizacijske, zakonske i materijalne predradnje za uvođenje cjelodnevnog programa

Tijekom tekuće godine članovi Upravnog vijeća će razmatrati i odlučivati o
drugim pitanjima rada Vrtića u skladu sa Zakonom i svim Općim aktima Vrtića.
Od rujna 2017. godine održane su ukupno 4 sjednice Upravnog vijeća kako dole
slijedi:

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
1. sjednica Upravnog vijeća

15.09.2017.

2. sjednica Upravnog vijeća

19.12.2017.

3. sjednica Upravnog vijeća

23.12.2017.

4. sjednica Upravnog vijeća

03.09.2018.

5. sjednica Upravnog vijeća

13.09.2018.

Na sieclnici Odgojitcljskog vijcia 13.09.2018. razrnotrcno je i usvojcno GodiSnje
izvielic o ostvareniu plana i programa rada I)\r \{orski konjid u pcdagoik<lj godini
2017 /2018.
Itavnateliica:

\ntononija \lusulin mag.pcd

(iodilnic l71,iciic o ostvarcnju plana i pr<>grama racla l)jcijcg vrtiia ,\,[r>rski k<>nji6 u
pcdagoikoi godini 2017 /2018. r^zml:trr.no je i usvojcno na sjednici Upravnog vijc6a dana 14.09.2018.
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