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REPUBLIKA HRVATSKA
Dječji vrtić „Krijesnica“
Upravno vijeće
Na temelju članka 49. Statuta Dječjeg vrtića „Krijesnica“ KLASA: 601-02/15-01/01,
URBROJ: 2186/174-01-15-12 od 9. prosinca 2015. Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Krijesnica“
na 16. sjednici održanoj 12. lipnja 2017. godine donosi
ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu dječjeg vrtića „Krijesnica“
Članak 1.
Na prijedlog ravnateljice Dječjeg vrtića „Krijesnica“ usvaja se Godišnje izvješće o radu
Dječjeg vrtića „Krijesnica“ za pedagošku godinu 2016./2017.
Članak 2.
Godišnje izvješće o radu sastavni je dio ove Odluke i objavljuje se na Internet stranici
Dječjeg vrtića „Krijesnica“.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića
„Krijesnica“.

KLASA: 601-04/17-01/01
URBROJ: 2186/174-01-17-1
Mali Bukovec, 12. lipnja 2017.
Zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
Danijela Tenčić
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4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
5. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJICA
6. SURADNJA S RODITELJIMA
7. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA
8. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE
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1. USTROJSTVO RADA
Dječji vrtić „Krijesnica“ djeluje kao samostalna ustanova od 4.1.2016.g. Osnivač vrtića
je Općina Mali Bukovec.
U okviru predškolskog odgoja i obrazovanja vrtić ostvaruje programe, kojima, u skladu
s humanističko-razvojnom koncepcijom potiče cjelovit razvoj i integrirano učenje djece
predškolske dobi, te osigurava njegu i skrb za djecu predškolske dobi od navršene 3 godine do
polaska u školu. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama
djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.
Radno vrijeme vrtića bilo je usklađeno s potrebama većine roditelja i djece, od 6:30 do
15:30 sati, svakog radnog dana, od ponedjeljka do petka.
Radno vrijeme odgojiteljica realizirano je kroz 40 sati tjedno:
 sati neposrednog rada s djecom
 sati ostalih poslova planiranja, programiranja rada, izrađivanja sredstava za rad s
djecom, estetskog i funkcionalnog uređenja unutarnjeg i vanjskog prostora, vođenje
potrebne pedagoške dokumentacije, stručnog usavršavanja, suradnje s roditeljima,
stručnjacima, te ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju, sudjelovanju na
priredbama, svečanostima, manifestacijama, suradnja sa lokalnom zajednicom …
* Godišnje zaduženje odgojnih djelatnika izraženo po mjesecima 2016./2017.
Mjesec
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Službeno otvorenje vrtića bilo je 1. rujna 2016.g., pa smo pedagošku godinu započeli 5. rujna
2016.godine.
Do kraja pedagoške godine u vrtić je upisano 29 djece, među kojima i jedan dječak romske
nacionalnosti.
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U okviru svoje djelatnosti vrtić je provodio ove programe:
VRSTA PROGRAMA
Redoviti 9 satni program
Redoviti 5 satni program

BROJ DJECE
13
16

Djeca su bila raspoređena u dvije skupine:
SKUPINA
Skupina djece od 3. do 5. godine života
Skupina djece u 6. i 7. godini života

BROJ DJECE
12
17

Dogradnjom vrtića, rad je olakšan jer je svaka skupina djece boravila u svojoj prostoriji.
Brigu za sigurnost, odgoj i obrazovanje djece u mlađoj mješovitoj skupini preuzele odgojiteljica
Marina KolmanMiljak (VŠS) i odgojiteljica Ivanka Baron-Špoljarić (VŠS).
Odgojiteljica Marina zaposlena je kao zamjena do povratka odgojiteljice Danijele sa bolovanja,
dok je odgojiteljica Ivanka uz odgojiteljske poslove preuzela i ravnateljski dio posla.
Brigu za sigurnost, odgoj i obrazovanje djece u godini prije polaska u školu obavljala je
odgojiteljica Jasenka Bajrović (VŠS).
Na poslovima kuhanja i čišćenja radila je gospođa Ružica Repić.

IME I PREZIME DJELATNIKA
1. IVANKA
BARONŠPOLJARIĆ
2. JASENKA BAJROVIĆ
3. DANIJELA TENČIĆ
4. MARINA
KOLMAN
MILJAK

STRUČNA
SPREMA
VŠS

RAVNATELJICA/ODGOJITELJICA

VŠS
VŠS
VŠS

ODGOJITELJICA
ODGOJITELJICA
ODGOJITELJICA

RADNO MJESTO
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2. MATERIJALNI UVJETI RADA
Tijekom godine uređivali smo i obogaćivali prostor u kojem boravimo jer djeca
predškolske dobi uče aktivno, čineći i surađujući s drugom djecom, odraslima i u dodirima s
različitim izvorima učenja. Iz tog razloga, centre aktivnosti mijenjali smo, poboljšavali i
prilagođavali dječjim interesima i njihovim potrebama.
U svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu koristili smo i neoblikovani materijal iz
kojega smo, zajedno sa roditeljima, izrađivali didaktička sredstva i igračke.
Tijekom godine poboljšali smo uvjete boravka djece u vrtiću:
* kupljeni su ormarići za čaše i četkice te je djeci omogućeno pranje zubića
* obogatili smo fond bajki i priča novom narudžbom
* likovni potrošni materijal redovito se nadopunjavao
* kupovala se i stručna literatura za odgojiteljice
Suradnja sa roditeljima bila je dobra. Roditelji su se aktivno uključivali u radionice,
donosili materijale za iste, dio roditelja uključio se i u uređenje prostorija vrtića donacijom
cvijeća.
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3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE
Djeca upisana u vrtić bila su različitih godišta (3-7 godina) pa su i njihove higijenske
navike bile različite od djeteta do djeteta.
Na početku pedagoške godine upoznale smo roditelje s radom vrtića, a oni su nam olakšali rad
dajući korisne informacije o svom djetetu.
Sukladno sigurnosno-preventivnom programu i zdravstvenoj zaštiti djece, roditelji su
dostavljali pri upisu potvrde o obavljenom zdravstvenom sistematskom pregledu djeteta.
Djeca kroz igru stječu kulturno-higijenske navike (korištenje toaleta, pranje ruku,
brisanje nosa …), usvajaju naviku održavanja urednosti prostora u kojem borave, razvijaju
brigu za svoje i tuđe stvari (uredno odlaganje odjeće i obuće …).
Djeca kroz svakodnevne aktivnosti stječu samostalnost u raznim životnim situacijama
(postavljanje stolova za jelo, korištenje pribora za jelo, samostalno oblačenje, obuvanje,
svlačenje …).
Kako smo već ranije naveli, djeca su bila različite dobi, stoga smo nastojali zadovoljiti
individualne dječje potrebe za igrom, kretanjem i odmorom.
Prostor smo redovito provjetravali, dezinficirali, sukladno zahtjevima Haccp- sustava, a
veliku pažnja posvetili smo čistoći prostora i igračaka.
U skladu s vremenskim prilikama organizirane su šetnje, igre na vrtićkom igralištu,
svakodnevno razgibavanje uz vježbe oblikovanja …
Na početku godine, roditeljima novoupisane djece skrenuta je pažnja da kod te djece postoji
veća mogućnost pobola jer dolaze u doticaj s većim brojem djece i odraslih osoba.
Svi roditelji bili su upoznati da djeca koja imaju povišenu temperaturu, proljev, djeca koja
povraćaju, imaju uši u kosi, svrab, akutne zarazne bolesti kao što su gnojna angina, šarlah,
vodene kozice … ne mogu boraviti u vrtiću jer se time povećava rizik oboljenja ostale djece u
skupini. Također, svima je obrazloženo da jedino pedijatar, odnosno liječnik djeteta pregledom
može odrediti kada je dijete spremno za povratak u grupu, što vrijedi i za djecu koja piju
antibiotik.
Pobolijevanje djece tijekom pedagoške godine praćeno je analizom liječničkih ispričnica koje
su donosili roditelji nakon bolesti djeteta.
Ove godine djeca su najčešće bolovala od bolesti dišnog sustava.

EVIDENCIJA

IZOSTAJANJA

I

RAZLOGA

IZOSTAJANJA

Zarazne bolesti

Bolesti dišnog
sustava

Bolesti oka i
uha

Bolesti
probavnog
sustava
K 00 – K 93

Ostalo

1 ispričnica

1 ispričnica

20 ispričnica

A 00 – B 99
J 00 – H 99
4 ispričnice

35 ispričnica

Tijekom godine u vrtiću se dogodila jedna nezgoda. Naime, dječak je rukom udario o stol
te je dobio langetu.
Svaka tri mjeseca provodili smo antropometrijska mjerenja u svrhu praćenja rasta i
razvoja djece.
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Vodeći računa o rastu i razvoju djece, jelovnike smo pažljivo planirali u skladu s
prehrambenim standardima za planiranje djece u dječjem vrtiću. Pazili smo da sve namirnice
budu ravnomjerno uvrštene u dječje obroke te da budu svježe i higijenski ispravne, kao i to da
u izradi jelovnika koristimo svježe, sezonsko voće i povrće.
Roditeljima su u svako doba jelovnici bili dostupni na mjestu predviđenom za izlaganje
jelovnika te su ove godine dopunjeni tablicama mogućih alergena i kalorijskih vrijednosti.
Proslave „zdravih“ rođendana organizirane su uz svježe i sušeno voće, integralne kekse te
negazirane sokove bez konzervansa.
Kako je vrtić „produžena ruka“ obiteljskog doma, poticali smo lijepo i kulturno ponašanje,
korištenje kulturnih fraza (molim, hvala, izvoli, oprosti), razvijali smo samostalnost u svim
područjima djetetovog života (samoposluživanje prilikom jela, samostalno korištenje toaleta,
samostalno oblačenje i svlačenje …)
U vrtiću su se redovito vodile HACCP tabele, dok je za kontrolu i nadzor prehrane bio
zadužen Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije.
Svi djelatnici vrtića redovito su obavljali sanitarne preglede, dok je kuharica Ružica Repić
obavila i Higijenski minimum koji je potrebno ponoviti svake četiri godine.
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4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
Uvjeti rada poticali su djecu na cjeloviti razvoj, razvijanje društvenosti, suosjećajnosti i
samokontrole ponašanja.
Stvarano je ozračje prijateljstva, sigurnosti i ljubavi u kojem je svako dijete prihvaćeno i
dobrodošlo u vrtić. Djeca su kroz razne aktivnosti poticana da steknu povjerenje u svoje
sposobnosti te da razviju pozitivnu sliku o sebi.
U radu su stvarani što bolji uvjeti za cjelokupni razvoj djetetove osobnosti koji su doprinijeli
kvaliteti djetetovog obiteljskog života.
Tijekom godine prostor je mijenjan i prilagođavan dječjim potrebama i interesima.
Potican je razvoj socijalnih odnosa i kvalitetna komunikacija.
Sukobi su se rješavali nenasilno uz poštivanje svojih i prava drugih.
Kroz rad je njegovana tradicijska kultura kraja u kojem živimo, obilježavanje blagdana,
svečanosti na nivou vrtića i šire zajednice, uključivanje roditelja u kreativne programe i
radionice te uređenje unutarnjih i vanjskih prostora vrtića.
Sa djecom u godini dana prije polaska u školu intenzivnije se radilo na razvoju
grafomotorike, fine motorike, početnog čitanja i pisanja, upoznavanja matematičkih pojmova,
rješavanje radnih listića, igre glasovnih analiza i sinteza, igre rime, igre opažanja i pamćenja,
pričanja i prepričavanja priča, bogaćenje dječjeg rječnika korištenjem složenijih rečenica.
Tijekom cijele godine pojačano se radilo na govorno-komunikacijskom i scenskom
izrazu djeteta.
Osim raznih likovnih i glazbenih aktivnosti, mirnih i pokretnih igrica, igrica s pjevanjem,
tjelesnih aktivnosti, u vrtiću smo mnogo čitali, provodili projekte, slavili razne svečanosti,
dječje rođendane, organizirali posjete i završni izlet.
Izdvojili smo nekoliko značajnijih datuma koji su obilježili ovu pedagošku godinu:

NEKOLIKO ZNAČAJNIJIH DATUMA KROZ PEDAGOŠKU GODINU
26.9.2016.
19.10.2016.
8.12.2016.
11.12.2016.
12.12.2016.
17.12.2016.
22.12.2016.
26.12.2016.
27.1.2017.
14.2.2017.
26.2.2017.

GOSTOVANJE SKUPINE „ŠARENI SVIJET“ IZ ZAGREBA
OBILJEŽAVANJE JESENSKE SVEČANOSTI
KREATIVNA RADIONICA ZA RODITELJE
PRIREDBA POVODOM SVETOG NIKOLE U DRUŠTVENOM
DOMU U SVETOM PETRU
GOSTOVANJE SKUPINE „ŠARENI SVIJET“ IZ ZAGREBA
SUDJELUJEMO NA BOŽIĆNOM SAJMU U LUDBREGU
POSJETA PROMETNOG POLICAJCA IZ POLICIJSKE POSTAJE
LUDBREG
BOŽIĆNA PRIREDBA U DRUŠTVENOM DOMU MALI BUKOVEC
POSJETA MEDICINSKE SESTRE VRTIĆU
LIKOVNA RADIONICA NA KOJOJ SU IZRAĐIVANE MASKE ZA
FAŠNIK
SUDJELOVANJE U POVORCI MAŠKARA MASKIRANI U JABUKE
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10.3.2017.
4.4.2017.
3.5.2017.
14.5.2017.
26.5.2017.
30.5.2017.
6.6.2017.
9.6.2017.

GOSTOVANJE SKUPINE „ŠARENI SVIJET“ IZ ZAGREBA
USKRSNA RADIONICA
POSJETA DJELATNIKA DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I
SPAŠAVANJE
SUDJELOVANJE NA HUMANITARNOJ PRIREDBI POVODOM
MAJČINOG DANA U DRUŠTVENOM DOMU MALI BUKOVEC
POSJETA VATROGASNOM DOMU U MALOM BUKOVCU
IZLET U SUNČANO SELO JAGNJEDOVEC
POSJETA KNJIŽNICI I ČITAONICI „MLADEN KERSTNER“ U
LUDBREGU
ZAVRŠNA PRIREDBA KOJOM SE OPROŠTAMO OD PREDŠKOLACA
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5. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA
Kako bi rad s djecom i roditeljima bio što kvalitetniji, sve odgojiteljice usavršavaju se uz pomoć
stručne literature, članaka s interneta, razmjenom iskustva s odgojiteljicama iz drugih vrtića,
sudjelovanjem na odgojiteljskim sastancima te na stručnim skupovima prema katalogu
Agencije za odgoj i obrazovanje.
I ove pedagoške godine nabavljali smo stručnu literaturu prema potrebama odgojiteljica,
a u skladu s financijskim sredstvima koja su za to predviđena.
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6. SURADNJA S RODITELJIMA
Svakodnevnom komunikacijom s roditeljima, razmjenom informacija prilikom dolaska
i odlaska djeteta iz skupine, individualnim razgovorima, roditelji su dobivali informacije o
razvoju i napretku svog djeteta.
Vodeći se pretpostavkom da je suradnja s roditeljima neophodna za uspješan
odgojno-obrazovni proces uložen je trud kako bi ona bila što uspješnija i plodonosnija.
Održana su 4 roditeljska sastanka na kojima su obuhvaćene različite teme.
Na roditeljskim sastancima poticana je otvorena komunikacija, a samim time i odaziv na
sastanke bio je za svaku pohvalu.
U cilju što bolje suradnje vrtića i roditeljskog doma, roditelji su aktivno uključivani u
rad vrtića (sudjelovanjem u radu vrtića, sudjelovanjem u kreativnim radionicama, kao pomoć u
uređenju unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića, uključivanjem roditelja u vrtićke manifestacije,
priredbe, posjete, projekte).
Osim navedenih oblika suradnje, s roditeljima se komuniciralo i putem panoa, gdje su
uvijek mogli naći i pročitati aktualne teme, događanja i slično.
Iz svega navedenog možemo konstatirati da je suradnja i uključivanje roditeljskog doma
u život vrtića bila uspješna .
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7. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA
Za uspješno realiziran plan rada vrtića zaslužna je i suradnja s drugim institucijama (vanjskim
čimbenicima):
*osnivačima vrtića: Općinom Mali Bukovec, njenim načelnikom, zamjenikom načelnika,
predsjednikom Općinskog vijeća, tajnicom Općine, pročelnicom za društvene djelatnosti
* dječjim vrtićima u okolici
* OŠ Veliki Bukovec (ravnateljicom, pedagoginjom, defektologinjom)
* knjižnicom i čitaonicom „Mladen Kerstner“ Ludbreg
* putničkom agencijom Niba tours iz Koprivnice
* skupinom „Šareni svijet“ iz Zagreba
* Udrugom žena Mali Bukovec
* DVD-om Mali Bukovec
* Mljekarom i pekarom „Antun Bohnec“ iz Ludbrega
* trgovinom „Bukovčanka“ iz Malog Bukovca
* Nakladnom kućom „Panda“ iz Zagreba
* Policijskom postajom Ludbreg
* Državnom upravom za zaštitu i spašavanje
* Turističkom zajednicom grada Ludbrega
* Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije
* Županijskim uredom za prosvjetu
* Agencijom za odgoj i obrazovanje
* Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta
Ukoliko je neki čimbenik koji nam je pomogao u radu slučajno izostavljen, ovom
prilikom još jednom zahvaljujemo na suradnji.
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8. PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJICE
Ravnateljica je tijekom godine djelovala u svim segmentima odgojno-obrazovnog rada.
Tijekom godine, ravnateljica je ostvarila planirani rad kroz godinu.
Uspješno je surađivala s lokalnom zajednicom, kao i ostalim čimbenicima koji su pomogli u
uspješnoj realizaciji plana vrtića.
Posebno ju veseli što je u radu okružena ljudima s kojima je lako komunicirati te koji su
uvijek tu, spremni da život vrtića, a time i djece u njemu svakodnevno podižu na viši nivo.
Osobito je ponosna što je dječji vrtić „Krijesnicu“ predstavljala na manifestacijama kojima je
prisustvovala (50 godina DV „Klinčec“, 20 godina DV „Vrapčić“).
Nažalost, zbog poslovnih obveza, nije mogla prisustvovati i ostalim upućenim pozivima.
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Evo nekoliko fotografija koje će nas podsjetiti na život u dječjem vrtiću „Krijesnica“ u
pedagoškoj godini 2016./2017.

Obilježavanje Dana Kruha

15

Izrada kolača

Gostovanje skupine „Šareni svijet“
16

Jesenka svečanost

Sudjelovanje na priredbi povodom Svetog Nikole u društvenom domu u Svetom Petru
17

Posjeta prometnog policajca iz policijske postaje Ludbreg

Sudjelovanje na Božićnoj priredbi u društvenom domu u Malom Bukovcu
18

Posjeta medicinske sestre

Likovna radionica
19

Sudjelovanje u maskiranoj povorci

20

Uskrsna radionica

Sudjelovanje na humanitarnoj priredbi povodom Majčinog dana

21

Posjeta djelatnika Državne uprave za zaštitu i spašavanje

Posjeta vatrogasnom domu u Malom Bukovcu

22

Izlet u Sunčano selo Jagnjedovec

Zajednički ručak na imanju

23

Najdraža životinja imanja

Nakon vožnje autobusom, u vrtić smo došli gladni …
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Posjeta knjižnici „Mladen Kerstner“ iz Ludbrega

Završna priredba predškolaca
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Godišnje izvješće o radu dječjeg vrtića „Krijesnica“ uredila
Ivanka Baron-Špoljarić
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