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1. USTROJSTVO RADA

a) UVOD

Dječji vrtić Pčelica Vrgorac obuhvaća vrtić u centralnoj zgradi u Vrgorcu, te područni 

odjel u Dusini.

Odgojno-obrazovni rad tijekom protekle pedagoške godine odvijao se u 10 odgojno-

obrazovnih skupina i to: devet(9) odgojno obrazovnih skupina u Vrgorcu i jedna(1) odgojno 

obrazovna skupina u područnom odjelu Dusina. Realiziran je 10-satni primarni program i 6-

satni program.

Odgojno-obrazovni rad odvijao se u periodu od 1.rujna 2017. godine do 31.kolovoza 

2018.godine. 

S obzirom na potrebe roditelja u vrtiću je i tijekom ljetnog perioda organiziran odgojno-

obrazovni rad kako bismo se uskladili s potrebama roditelja. Rad je organiziran u područnom 

vrtiću Dusina. Zbog energetske obnove vrtića u Vrgorcu koja se odvija u ljetnom periodu.

Na temelju broja djece prijavljenih za boravak u vrtiću tijekom 7. i 8. mjeseca 

formirane su dvije skupine u područnom vrtiću, u Dusini. 

. 

b) PROGRAMI, SKUPINE, DJECA

U dječjem vrtiću Pčelica Vrgorac i područnom odjelu Dusina, odgojno obrazovni rad 

odvijao se u okviru 10-satnog programa i 6-satnog programa.

Radno vrijeme vrtića bilo je od 6:00 do 16:00 sati.

Dogovoreno je da se djeca dovode u skupine do 8:30 sati.

Dovođenje i odvođenje djece s drugim osobama osim roditelja regulirano je pismenim 

ovlaštenjem od strane roditelja.

Upisi u redovne programe provedeni su u travnju  2018.godine, poštivajući postupak 

ostvarivanja prednosti pri upisu djece u vrtić. 

Primarni program u matičnom objektu u Vrgorcu organizirao se u: 
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a) cjelodnevnom 10-satnom  boravku u osam odgojno-obrazovnih skupina: 

1. „Leptirići“ djeca u dobi od 1 do 2 godine - 12 djece

Odgojiteljice: Marija Katavić i Danica Ereš

2. „Školjkice“ djeca u dobi od 2 do 3 godine -12 djece

Odgojiteljice: Nikolina Granić i Antonija Tešić Dropulić

3. „Cvjetići“ djeca u četvrtoj godini - 20 djece

Odgojiteljice: Elena Petrović i Marijana Trlin

4. „Ptičice“ djeca u petoj godini - 16 djece

Odgojiteljice: Antonija Cikoja i Ivana Vidović

5. „Ježići“ djeca u šestoj godini - 20 djece

Odgojiteljice: Natalija Dodig i Željka Luburić

6. „Zvjezdice“ djeca u sedmoj godini do polaska u školu - 25 djece

Odgojiteljice: Ines Šalinović i Marijana Barać

7. mješovita „Pužići“ djeca od četvrte godine do polaska u školu - 22 djece

Odgojiteljice: Željana Divić i Olgica Musulin

8. mješovita „Zvončići“ djeca od treće do šeste godine - 19 djece

Odgojiteljice: Žana Jerkušić i Ines Markotić

b) poludnevnom boravku u trajanju od 6 sati u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini: 

1. mješovita "Pčelice“ djeca od četvrte godine do polaska u školu - 15 djece.

Odgojiteljica: Marijana Grbavac 
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U Područnom vrtiću Dusina 10-satni program organizirao se u jednoj odgojno obrazovnoj 

skupini cjelodnevnog boravka: 

1. mješovita ''Balončići'' djeca od treće godine do polaska u školu - 16 djece

 Odgojiteljice Danijela Markotić i Ivana Galić

Zapošljavanje radnika obavlja se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 

10/97,107/07,94/13), Zakonu o radu (NN 149/09,61/11,82/12,73/13), Državnom pedagoškom 

standardu predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08,90/10) i Pravilniku o vrsti i stupnju 

stručne spreme stručnih vrsti i stupnju Temeljem Odluke o upisu djece u DV Pčelica Vrgorac 

za pedagošku godinu 2017./2018., donesena je odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelje 

na sjednici Upravnog vijeća dana 12.10.2017. godine. Za potrebe obavljanja odgojno 

obrazovnog rada zaposleni su: - 2 odgojitelja na puno radno vrijeme (40 sati tjedno) u 

centralni vrtić u Vrgorcu, za rad na upražnjenom radnom mjestu - 1 odgojitelj na puno radno 

vrijeme (40 sati tjedno) do povratka ravnateljice, 1 odgojitelj na puno radno vrijeme ( 40 sati 

tjedno) zbog povećanja obima posla.

U tijeku pedagoške godine, promjenom u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, radno vrijeme 

stručnog suradnik, pedagog, mijenja se u puno radno vrijeme, što je Dječji vrtić i osigurao.

U 4. mjesecu osigurali smo posao zdravstvene voditeljice na pola radnog vremena. 

PROGRAM PREDŠKOLE 

Program predškole provodio se u poslijepodnevnim satima u vrtiću u Vrgorcu. 

 Program je obvezan za djecu i besplatan za roditelje. Osnovna zadaća programa predškole je 

razvijanje i unapređivanje tjelesnih, emocionalnih, spoznajnih i socijalnih potencijala djeteta 

te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Vrtić je proveo upis 

djece u program predškole od 10.1.2018. do 26.1..2018. u DV Pčelica Vrgorac za 

2017./2018.godinu.

Program se provodi sukladno Državnom pedagoškom standardu i naputcima MZOS u periodu 

od 5.2.2018.- 31.5.2018. od 14:30h do 17:00h. Program je pohađalo 16 djece. 
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PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Program ranog učenja engleskog jezika provodimo i u ovoj pedagoškoj godini u vrtiću od 

1.10.2017. godine, a provodi ga Društvo za rano učenje stranih jezika - JEZICI EKLATA iz 

Splita. Društvo ima suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike 

Hrvatske. Svojim sadržajima i organizacijom rada program je usklađen s programima rada 

vrtića. U njega se uključuju djeca starija od 4 godine. Voditeljica programa je odgojiteljica 

Doris Nizić. U pedagoškoj godini 2017./2018. programom je bilo obuhvaćeno 22 djece, 

raspoređeni u dvije skupine.

UPIS U PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019. 

Na temelju  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07, 94/13), Statuta 

Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na 41. redovnoj sjednici, 

održanoj dana  26.3.2018.godine donijelo je Odluku o upisa djece u Dječji vrtić Pčelica 

Vrgorac za pedagošku godinu 2018./2019. 

Vrtić je pristupio obavljanju sljedećeg koraka u upisnoj proceduri: objavi oglasa za upis u 

programe predškolskog odgoja na oglasnoj ploči vrtića, svojoj mrežnoj stranici , javnim 

oglašavanjem putem lokalne radio postaje.

 Upis u pedagošku 2018./2019. godinu trajao je od 16.4.2018. - 4.5.2018. godine. Nakon 

provedenog upisa i prikupljanja cjelovite upisne dokumentacije, Povjerenstvo za upis djece u 

DV Pčelica Vrgorac održalo je tri sastanka, 23.5.2018, 24.5.2018., 29.5.2018 godine, u uredu 

pedagoginje.

Broj prisutnih članova na sjednici: Snežana Vuleta (ravnateljica), Maja Dodig (pedagoginja), 

Žana Pervan-Odak( predstavnik roditelja), Natalija Dodig i Marijana Trlin ( odgojiteljice).

Praćenjem Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, članak 22., 

točka 2., po ponuđenim programima ( jaslična desetosatni program, vrtićni desetosatni i 

šestosatni program vrtića, nakon rangiranja bodovnih lista, formirane su skupine: 
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- mlađa jaslična - 11 djece

- starija jaslična – 14 djece

- mlađa vrtićka – 18 djece

- srednja vrtićka – 20 djece

- starija vrtićka – 17 djeca

- mješovita skupina – 15 djece

- mješovita skupina Dusina – 13 djece

- predškolci – 25 djece

- predškolci – 21 dijete

- 6-satni program – 15 djece.

c) ZAPOSLENICI

Struktura zaposlenika 

Redni broj Radno mjesto Broj izvršitelja

1. Ravnateljica 1

2. Pedagog 1

3. Logoped 1/3 radnog vremena 1

4. Odgojitelji 19

5. Zdravstvena voditeljica pola radnog 

vremena

1

6. Glavni kuhar 1

7. Pomoćni kuhar 1

8. Pomoćni kuhar-ekonom 1

9. Spremačica 3

2. MATERIJALNI UVJETI 
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a) PROSTOR

Dječji vrtić Pčelica u Vrgorcu djeluje u namjenski građenom prostoru za ovu 

djelatnost, a područni ured Dusina djeluje u adaptiranom prostoru područne Osnovne škole 

Dusina.

Unutarnji prostor dječjeg vrtića, moglo bi se reći da, ima primjerene i prihvatljive materijalno-

tehničke uvjete iako su potrebne neke rekonstrukcije, određeni popravci i materijalna 

ulaganja.  

Na dječjem vrtiću u Vrgorcu u tijeku je energetska obnova vrtića.

b) DIDAKTIKA

Tijekom ove pedagoške godine sukladno mogućnostima izdvojena su određena 

financijska sredstva za nabavu didaktičke opreme. 

Opremanje odgojnih skupina didaktičkim materijalom jedan je od trajnih zadataka koji je 

predviđen u našem radu.

Sobe dnevnog boravka malo su obogaćene didaktičkim igračkama, slagalicama, raznim 

elementima za razvoj fine motorike. 

c) IZVORI SREDSTAVA

- proračun grada Vrgorca

- uplata roditelja

- sredstva koja povremeno doznači Županija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 

športa

- sredstva iz Ministarstva i EU fondova
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3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

a) POČETNO STANJE U SKUPINI

Prilikom upisa djeteta u vrtić roditelji su priložili potvrdu o obavljenom sistematskom 

zdravstvenom pregledu što nam je omogućilo uvid u eventualne zdravstvene specifičnosti 

djeteta.

Tijekom cijele pedagoške godine osobita pažnja posvećena je stvaranju partnerskih odnosa s 

roditeljima u svrhu postizanja i očuvanja dobrog

zdravstvenog stanja djece.

b) PREHRANA

Za pravilan rast i razvoj djece vrlo je važna adekvatna prehrana, te pravilna izmjena 

tjelesnih aktivnosti i odmora. O tome smo vodili računa tijekom cijele godine.

Izrađeni su jelovnici za djecu koja su alergična na namirnice iz različitih skupina. 

Nastojali smo prehranu prilagoditi potrebama djece vodeći pri tome brigu o sastavljanju 

jelovnika s visoko vrijednim namirnicama ( mlijeko i

mliječni proizvodi, meso, voće i povrće). 

Učešće hranjivih tvari u energetskoj vrijednosti obroka u granicama je preporučenih 

vrijednosti.

Redovito se vodi briga o načinu skladištenja robe te kontrola svježine i kvalitete namirnica.

Analitičko izvješće na energetsku vrijednost hrane, brisevi i otisci, 2 puta u godini. 

Na mikrobiološku ispravnost hrane brisevi i otisci 2 puta u godini.

Uzorak vode jedan put u godini.

c) HIGIJENSKO-SANITARNA ZAŠTITA
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Kroz ovu pedagošku godinu kontinuirano se pratilo higijensko stanje vrtića i njegova 

okoliša pri čemu se vodilo računa o općem stanju i čistoći objekta, sredstvima koja se 

upotrebljavaju, načinu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, zagrijavanju i zračenju 

prostora, osvjetljenju prostorija, osobnoj higijeni radnika i djece predškolske organizacije.

U dječjim zahodima uvijek je prisutna dovoljna količina wc papira, papirnatih ručnika i 

tekućeg sapuna.

S poduzećem Cian d.o.o. izvršena je dezinsekcija i deratizacija. 

U vrtiću se sustav HACCP-a zadovoljavajuće primjenjuje. 

Djelatnice poštuju programe čišćenja i dezinfekcije, nošenja zaštitne odjeće i obuće i 

higijenske upute.

Pridajući veliku važnost zdravstvenoj zaštiti djece kontinuirano se prati dnevni ritam djeteta i 

zadovoljavanje potreba djece za hranom, napitkom, dnevnom tjelovježbom, dnevnim 

odmorom, kretanjem – izlaskom na zrak, klimatskim uvjetima u prostoru. 

4. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

Naglasak pedagoškog rada bio je na osiguravanju motivirajućeg druženja bogatog 

raznovrsnim poticajima i mogućnostima za igru i učenje, druženje, istraživanje, 

eksperimentiranje i drugo. 

Poticajna sredina povećava prirodnu radoznalost i omogućava djetetu da kroz igru i 

raznovrsne aktivnosti uči, istražuje i otkriva. 

Rad Dječjeg Vrtića Pčelica Vrgorac temeljio se na Programskom usmjerenju odgoja i 

obrazovanja predškolske djece (1991.) te Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski 

odgoj i obrazovanje (2015.). Osnova odgojno-obrazovnog rada bio je humanistički pristup 

procesu odgoja i obrazovanja. 

Primarni cilj odgojno-obrazovnog rada bio je poticanje cjelokupnog razvoja djeteta te 

očuvanje tjelesnog i intelektualnog zdravlja kroz spontano, situacijsko doživljajno učenje, 

učenje igrom te uporabom bogatih poticaja. Sobe dnevnog boravka djece u kojima se odvija 

odgojno obrazovni rad strukturirane su po mjeri djeteta. Didaktički materijali i poticaji 

postavljeni su tako da su dostupni svakom djetetu kroz različite centre u sobi dnevnog 
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boravka i djeluju stimulirajuće na dijete potičući ga na rad, aktivnost i učenje, izražavanje i 

razvoj kreativnosti te suradnju s drugom djecom. Pedagoginja je u pedagoškoj dokumentaciji 

izrađivali orijentacijske dvomjesečne planove po razvojnim područjima s razvojnim zadaćama 

za čitavu grupu, pojedino dijete ili manju grupu djece. Prema orijentacijskom planu 

odgojiteljice su izrađivale tjedne planove s konkretnim aktivnostima koje su razrađivali kroz 

dnevne planove, bilježeći i zapažanja o aktivnostima i ponašanju djece u odnosu na 

postavljene zadaće.

a) AKTIVOSTI KROZ PEDAGOŠKU GODINU 

Tijekom pedagoške godine ostvarili smo niz aktivnosti od kojih neke izdvajamo: 

RUJAN/LISTOPAD

      

       -     Svjetski dan pismenosti

       -    Prvi dan jeseni  

      -     Dan policije

- Međunarodni dan starijih osoba

- Dani kruha

- Tjedan djeteta

- Dan hrvatskih pošta

- Dan zahvalnosti za plodove zemlje

- Svjetski dan štednje

- Mjesec knjige

STUDENI/PROSINAC

-  Dan spomena na mrtve – Svi Sveti

- Dan sjećanja na Vukovar

- Dan djetetovih prava – sveopći dječji dan

- Sveti Nikola  - zaštitnik pomoraca

- Lucija – zaštitnica vida (svjetlost) – sijanje pšenice

- Prvi dan zime 
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- Badnjak

- Božić

SIJEČANJ/VELJAČA

- Nova godina

- Sveta tri kralja

- Svjetski dan smijeha

- Poklade /  Maškare

- Valentinovo

OŽUJAK/TRAVANJ

- Međunarodni dan žena

- Prvi dan proljeća

- Međunarodni dan lutkarstva

- Međunarodni dan osoba s Down sindromom

- Svjetski dan voda

- Uskrs

- Dan planeta Zemlje

SVIBANJ/LIPANJ

- Dan hrvatskih vatrogasaca

- Svjetski dan okoliša

- Svjetski dan pisanja pisma

- Majčin dan

Projekti koji su se ostvarili u 2017./2018.godini 
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1.) Dječji vrtić Pčelica Vrgorac obilježio je tijekom mjeseca listopada Mjesec borbe protiv 

karcinoma dojke. Sve djelatnice su nosile ružičastu vrpcu, ona nas podsjeća na važnost ranog 

otkrivanja raka dojke kod žena i muškaraca.  Djeca su pravile vrpce svojim mamama, uz 

simbolične poruke. Napravili smo šetnju gradom i pustili ružičaste balone, kao pokušaj da se 

poveća svijest o raku dojke i podsjeti žena, ali i muškarce, o važnosti ranog otkrivanja.

Cilj projekta je senzibilizacija djece, roditelja i lokalne zajednice prema osobama oboljelima 

od karcinoma dojke.

Organizatorice projekta su pedagoginja u suradnji s odgojiteljicama i ravnateljicom.

Moto projekta je: 

„Svakoj ženi, majci, sestri, baki, prijateljici….

Za život se borimo da bismo ga mogle kvalitetno živjeti!

Male su stvari djela velike ljubavi…

Pregledaj se! 

Zbog sebe. Zbog mene.

Mjesec ružičaste vrpce, mjesec borbe protiv raka dojke!

Draga mama, dala si mi život, molim te, čuvaj svoj! Pregledaj se!“ 

2.) Turistička zajednica i dječji vrtić ove godine na Uskršnji ponedjeljak po prvi put su 

organizirali potragu za čokoladnim jajima u našem stoljetnom Gradskom parku. 

3.) Dječji vrtić organizirao je 22. DANE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE 

„PREKO SLOVA DO SNOVA“  od 14.svibnja do 18.svibnja 2018. godine

PROGRAM RADA ZA 22.DANE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE

Dan otvorenih vrata DV Pčelica

Edukativna dramska radionica za odgojiteljice Jasmine Žiljak-Ilinčić, dramske pedagoginje

Likovno izražavanje ispred vrtića i ulicama grada

Odlazak predškolaca u srednju školu Tin Ujević
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Tema: Upoznajemo ljudsko tijelo; 

Što sve čini ljudsko tijelo

Osnovna škola Vrgorac; čitanje priča djeci

Srednja škola Tin Ujević

Tematske radionice:

Upoznajmo svijet

Ekologija; „Draga gljivo, ne jauči, već mi reci što te muči“

Urednost; „Joj, kakav nered“

Mix zabava

Osnovna škola Vrgorac; čitanje priča

Srednja škola Tin Ujević

Eko patrola, šetnja po gradu 

Pčelicijada u 18h na igralištu srednje škole Tin Ujević, sportsko-zabavna večer na kojoj 

sudjeluju djeca i roditelji. 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE STRUČNE SURADNICE, 
PEDAGOGINJE, MAJE DODIG
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Posao stručnog suradnika pedagoga obavljan je prema godišnjem planu i programu 

koji proizlazi iz Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991.) te 

Nacionalnog okvirnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2015.), a 

realizirao se u neposrednoj interakciji s djecom, roditeljima i odgajateljima, u poslovima na 

razini stručnog tima i u ostalim poslovima na razini ustanove. 

1. RAD S DJECOM 

Bitan zadatak stručnog suradnika pedagoga jest praćenje psihofizičkog razvoja djeteta kao i 

poticanje njegova cjelovitog razvoja usmjeravajući se na dijete i uvažavajući njegove 

individualne potrebe, a u svrhu doprinošenja kvaliteti njegova odrastanja. Sukladno 

navedenom, tijekom pedagoške godine pedagoginja je u suradnji s članovima stručnog tima 

provodila inicijalne razgovore s roditeljima novoupisane djece i procjenjivala individualne 

razvojne potrebe djeteta. Boravila je u odgojno-obrazovnim skupinama i ostvarivala kontakt s 

djecom kako bi stekla uvid u njihove potrebe, način razmišljanja, osjećaje i ponašanje u grupi 

(grupna dinamika). Početkom pedagoške godine pedagoginja je pratila uspješnost prilagodbe 

novoupisane djece na vrtić kao i odgojno-obrazovni program u pogledu zadovoljavanja 

potreba djece. Nadalje, sa svom djecom u godini pred polazak u školu (djeca u redovitim 

vrtićkim programima i djeca iz programa predškole) učinila je procjenu usvojenosti 

predškolskih vještina te je izradila mišljenja o djeci školskim obveznicima s preporukama za 

daljnji rad. Na zahtjev roditelja ili odgajatelja, pedagoginja je obavljala razgovor s djecom i 

uvrstila ih u praćenje te vodila evidenciju i dosjee o djeci koja iskazuju posebne potrebe, kao i 

sa svom ostalom djecom polaznicima vrtića. Pedagoginja je u suradnji s članovima stručnog 

tima sudjelovala u izradi godišnjih individualnih programa za djecu s teškoćama u razvoju. U 

konačnici, pedagoginja je formirala skupine za novu pedagošku godinu (2018./2019.), pratila 

je upise i ispise djece (održavanje brojnog stanja po skupinama).

2. SURADNJA S RODITELJIMA 
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Jedni od ciljeva suradnje s roditeljima jesu usklađivanje obiteljskog i vrtićkog djelovanja na 

djetetov razvoj i napredovanje te pružanje podrške roditeljima u razvoju roditeljskih 

kompetencija, savjetovanje o odgojnim postupcima i postojećim problemima. Tijekom 

pedagoške godine pedagoginja je provodila individualni savjetodavni rad s roditeljima djece 

ovisno o problemima i interesima roditelja te procjeni stručnih suradnika i/ili odgajatelja. U 

individualnom savjetodavnom radu pomagalo se roditeljima u rješavanju specifičnih teškoća 

vezanih za razvoj predškolskog djeteta, prevladavanju kriza te razvoju pozitivnih roditeljskih 

vještina (savjetovanje o odgojnim postupcima), a u određenim slučajevima roditelji su 

upućeni na suradnju sa stručnjacima izvan ustanove te im je dana uputa za rad s djetetom u 

obitelji. Pedagoginja je sudjelovala i na sastancima/razgovorima stručnog tima, odgajatelja i 

roditelja djece s teškoćama. Stručna suradnica pedagoginja svakodnevno je bila na 

raspolaganju roditeljima. Roditeljima djece školskih obveznika iz programa predškole i 

roditeljima djece polaznika vrtićkog programa pedagoginja je dala pismenu povratnu 

informaciju kao i preporuke za daljnji rad s djetetom. Pedagoginja je prisustovala roditeljskim 

sastancima povodom početka nove pedagoške godine u većini odgojnih skupina. Održala je 

tematski roditeljske sastanke:  "Spremnost za školu!" (tematski roditeljski sastanak 

namijenjen roditeljima djece u godini pred polazak u školu). 

Pedagoginja je provela inicijalne razgovore s roditeljima koji prvi puta upisuju dijete u 

predškolsku ustanovu, a u tu svrhu pripremljen je i tiskani upitnik.

3. SURADNJA S ODGAJATELJIMA 

Tijekom protekle pedagoške godine, pedagoginja je surađivala s odgajateljicama pri 

utvrđivanju i zadovoljavanju specifičnih odgojno-obrazovnih potreba djeteta te je bila 

dostupna odgajateljima za konzultacije o djeci, ali i drugoj problematici. Pedagoginja je vršila 

uvid u odgojno-obrazovni rad odgajateljica i pratila je uvažavanje prava djeteta te je 

informirala odgajatelje o specifičnim potrebama i razvojnim mogućnostima djece. Ostvarivala 

je uvid u neposredni rad odgajatelja u odgojno obrazovnoj skupini razgovarajući pritom s 

odgajateljima o trenutnim interesima djece, planiranju daljnjeg rada na temelju dječjih 

interesa, mijenjanju i bogaćenju okruženja u kojem djeca borave. Također, pratila je 

ostvarivanje Programa predškole te sudjelovao u istome. Stručna suradnica pedagoginja bila 

je zadužena za praćenje Kataloga stručnih skupova pri AZOO te za pravovremeno 

prijavljivanje odgajatelja putem web aplikacije ettaedu, kao i za osmišljavanje stručnog 
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usavršavanja za odgajatelje unutar ustanove.  Bila je dostupna odgajateljima za individualne 

razgovore s roditeljima po potrebi. Konzultirala se s odgojiteljima o pojedinoj djeci, odgojno-

obrazovnom radu i drugoj problematici koja se tiče rada u ustanovi (ispitivanje stavova, 

uvjerenja, prijedloga odgojitelja u vezi djece i struke općenito). Pomagala je odgojiteljima u 

pripremi i/ili vođenju roditeljskih sastanaka. Informirala je odgojiteljice o bitnim osobinama 

novoupisane djece. Kroz timski rad s odgajateljima sudjelovala je u organizaciji aktivnosti, 

manifestacijama, projektima tijekom godine.

Tijekom pedagoške godine pedagoginja je prisustovala sastancima stručnog tima na kojima se 

razgovaralo o djeci s posebnim potrebama i na kojima se donosio plan za daljnji rad 

(individualni rad s djecom, retestiranja, specijalistički pregledi) te su se delegirala zaduženja 

unutar članova stručnog tima. Na sastancima se razmatrala i odgojno-obrazovna problematika 

i predlagala su se adekvatna rješenja i pristupi.

Pedagoginja je surađivala s ravnateljicom oko planiranja aktivnosti i projekata, vođenja 

dokumentacije te je  prisustvovala sastanku ravnateljice i odgojiteljica  te se dogovarala o 

zajedničkoj strategiji djelovanja u odnosu na aktualna zbivanja na razini vrtića. Zajedno s 

ravnateljicom pripremala je sjednice Odgajateljskog vijeća, radne dogovore.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE LOGOPEDINJE, NENE MARŠIĆ-
LENDIĆ

Tijekom pedagoške godine, provodio se kontinuirani rad logopeda koji je realiziran 

kroz: 

 

o komunikacijskim poremećajima

o poremećajima izgovora

o poremećajima tečnosti govora (mucanje, brzopletost)

o jezičnim poremećajima (različite etiologije)

o poremećajima glasa

o poboljšanju komunikacijskih vještina i učinkovitosti – (poboljšavanje 

glasovnih kvaliteta kod odgojitelja)
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o rehabilitaciji slušanja jezika i govora djece oštećena sluha

o poremećajima oralno – laringealnih funkcija (gutanje)

o neverbalnoj, potpomognutoj komunikaciji

Logopedski tretman djece u predškolskom periodu je nezamisliv bez suradnje s roditeljima, 

bez njihova uključivanja u terapijski postupak te nastavak rada sa djetetom u obiteljskom 

domu. Zbog toga se roditelji upoznaju sa vrstom i stupnjem poteškoće, poučavaju se u 

konkretnim terapijskim postupcima kako bi što realnije prihvatili poteškoću svojeg djeteta.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE ZDRAVSTVENE VODITELJICE, MAJE 
MIHALJEVIĆ

U svakodnevnom radu kroz ovih nekoliko mjeseci radilo se na osiguravanju i unapređenju 

zaštite zdravlja djece, higijene i pravilne prehrane. U ostvarivanju tih zadataka surađivalo se 

sa timom stručnih suradnika, ravnateljem, odgojiteljima, roditeljima i ostalim čimbenicima.

Obilaskom dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac i područnog odjela u Dusini vođena je 

dokumentacija o higijensko-epidemiološkom nadzoru, sanitarnom nadzoru, epidemiološkim 

indikacijama, zdravstvenom odgoju,ozljedama, bolesti i cijepljenosti djece.

Posloženi su zdravstveni kartoni za svu djecu koja pohađaju vrtić, te provedena 

antropometrijska mjerenja djece u svim skupinama.

Sanitarni pregledi radnika provodili su se redovito po planu i programu sanitarne službe.

Počele su se uvoditi promjene u pravilnu prehranu djece odabirom namirnica, osiguran je 

redoviti broj obroka u skladu s preporučenim količinama energije i prehrambenim tvarima. 

U suradnji sa odgojiteljima uvodimo vođenje dokumentacije o ozljedama i bolesti djece. Te 

smo tako kroz ovih nekoliko mjeseci pribilježili 16 ozljeda djece u vrtiću i 4 bolesti zbog koji 

su djeca izostajala. Ozljedu bi odgojitelji prijavili zdravstvenoj voditeljici, ozljede bi sanirala i 

pošto su to bile ogrebotine ili lakši udarci odgojiteljice bi obavijestile o tome roditelje kada 

dođu po djecu, a kada dijete zaboli odgojiteljice obavijeste zdravstvenu voditeljicu te nakon 

procjene obavještavamo roditelje.
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Suradnja sa roditeljima po pitanju alergija djece, i prisutnost na individualnim sastancima 

roditelja i teta.

Suradnja sa ostalim ustanovama i osobama: zavod za javno zdravstvo, epidemiološka služba, 

sanitarna inspekcija, pedijatrijska ordinacija dr. Nada Jelavić, dr. med. Josipa Glavaš – spec. 

školske medicine, Cian d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, te suradnja sa 

drugim zdravstvenim voditeljima u županiji.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE RAVNATELJICE
U godišnjem Planu i programu rada za 2017./2018. godinu nalazi se Godišnji plan i program 

rada ravnatelja. Držeći se zacrtanih zadataka, navodim njihovo ostvarenje:

 • Poslovi unapređenja odgoja, njege i zaštite -  organizirani su upisi djece u centralni i 

područne vrtiće, 

- pripremljena je i raspoređena upisna dokumentacija, 

- na Odgojiteljskom vijeću formirane su odgojno - obrazovne skupine, 

- roditelji su obaviješteni o rezultatima upisa putem web stranice i oglasne ploče, 

- izrađen je prijedlog Godišnjeg plana i program rada,

 - radnici su pri zajedničkom dogovoru raspoređeni u skupine i smjene,

-prisutnost na svim roditeljskim sastancima na početku pedagoške godine,

 - praćena je organizacija dnevnog ritma i rada kako bi se zadovoljile potrebe djece i roditelja, 

- praćen je  rad odgojitelja te su organizirane zamjene u skupinama pri nepredviđenim 

situacijama, 

- provođene su individualne i skupne konzultacije s radnicima, 

- praćeni su naputci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i 

obrazovanje, 

- realizacija postavljenih zdravstvenih zadataka u suradnji sa medicinskom sestrom i 

kuharicom, 
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- sudjelovanje u svečanostima i priredbama, 

- priprema Odgojiteljskih vijeća,

 - praćenje i nabava stručne pedagoške literature, 

- individualno stručno usavršavanje ravnatelja, 

- priprema informacija, analiza i ostali akti vezani za pedagošku dokumentaciju i poslove 

vrtića na zahtjev Županijskog ureda za prosvjetu i kulturu te Ministarstva prosvjete, 

- pripremljeno je godišnje izvješće, 

- informiranje roditelja o odgojno – obrazovnom radu vrtića –

-  suradnja s vanjskim čimbenicima. 

- upitnik o fiskalnoj odgovornosti 

• Opće gospodarenje

 - vodila sam brigu da se izvrše odluke i zaključci Upravnog vijeća 

- pripremala sam materijale za Upravno vijeće, 

- pratila trošenje sredstava pazeći na uštedu, 

- dogovarala sam se o nabavci materijala i održavanju vrtića, 

- pregledavala poštu, 

- pripremala koncepte dopisa, 

- vršila prijam stranaka.

 • Ostali poslovi 

- pratila sam zakon i druge normativne akte

- vodila matičnu knjigu djece

-     pregledala dnevnike rada odgojnih skupina, 

      -     vodila evidenciju o radu djelatnika, 

      -     godišnji plan i program rada dječjeg vrtića, 
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      -     godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa, 

       -    pregledala individualni plan i program usavršavanja odgojitelja, 

       -    vodila evidenciju zamjena odgojitelja, 

 b) SURADNJA S RODITELJIMA

Suradnja s roditeljima odvijala se na nekoliko načina: 

1. Savjetovalište za roditelje

Roditelji su mogli dobiti bitne informacije kod stručne službe vrtića (pedagoga, logopeda) 

koji se odnose na pitanja

a) razumijevanje određenih razvojnih smetnji

b) pripremanje djece za polazak u školu

2. Roditeljski sastanci, radionice s različitim temama.

3. Realizirani su i ostali oblici suradnje na razini odgojnih skupina – zajednički izleti, 

informativni sastanci. 

c) SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

- Ostvarena je dobra suradnja s udrugom „Osmijeh“ – udrugom djece s teškoćama u razvoju, 

u Vrgorcu. 

- ostvarenja zadaća Godišnjeg plana i programa rada Vrtića - rješavanja određenih pitanja i 

problema koje nameće svakodnevna odgojna i zakonska potreba i praksa - edukacije 

djelatnika Suradnja se odvija u više pravaca: 

• Suradnja s Gradonačelnikom i Gradskom upravom – Grad kao Osnivač i vlasnik prati vrtić 

organizacijski i financijski 

• Suradnja s Domom zdravlja Vrgorac / Zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske 

županije

• Centrom za socijalnu skrb 

• Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa 
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• Agencijom za znanost i visoko obrazovanje – voditeljicom odjela za odgojitelje Tončicom 

Kalilić i višom stručnom savjetnicom Inge Seme Stojnović- odjel za stručno usavršavanje 

ravnatelja

 • Hrvatskom poštom

 • Osnovnom i Srednjom školom u Vrgorcu

 • Gradskom knjižnicom Vrgorac 

• Suradnja s lokalnom Radio-postajom Biokovo 

• Dječjim vrtićima 

• Turističkom zajednicom Grada Vrgorca 

• Poduzetnički centar Vrgorac

• Vatrogasnim društvom

d) STRUČNO USAVRŠAVANJE 

Tijekom prethodne pedagoške godine realizirana su odgojiteljska vijeća. Stručno 

usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika realizira se kroz praćenje stručne literature, 

edukacije, seminare, radionice, razmjenu iskustava, sudjelovanje na stručnim skupovima u 

organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, te sudjelovanje na Danima predškolskog odgoja 

Splitsko-dalmatinske županije. 

U organizaciji dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac organizirana su dva predavanja:

1. Marija Ott Franolić, „Poticanje predčitalačkih vještina kod djece predškolskog uzrasta“, za 

odgojiteljice, stručne suradnice i roditelje.

2. Jasmina Žiljak Ilinčić, „Dramske metode u predškolskom odgoju“, za odgojiteljice i stručne 

suradnice. 

Pedagošku godinu zaključili smo likovnim radionicama djece, završnim svečanostima, 

izletima u suradnji s roditeljima, Pčelicijadom i to sve u sklopu 22.Dana predškolskog odgoja 

dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac. 
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Izvješće o radu za pedagošku godinu 2017./2018. prihvaćeno je na 43. sjednici upravnog 

vijeća održanoj 16. kolovoza 2018. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća Ravnateljica

Ivan Šarić Snežana Vuleta


