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UVOD
U skladu sa važećim Pravilnikom o obrascima i sadržajem pedagoške dokumentacije i
evidencije o djeci u dječjem vrtiću, na temelju Zakona o predškolskom odgoju i
naobrazbi,Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Kotoriba
obuhvaća sva zadana područja te se nadovezuje na izvršenje Godišnjeg plana i programa rada
Dječjeg vrtića Kotoriba u pedagoškoj godini 2016./2017.
OSNOVNI PODACI O USTANOVI
-Naziv Ustanove – Dječji vrtić Kotoriba
– Osnivač Ustanove -JLS
– OIB- 75248942381
– Adresa Ustanove – Ignaca Svetomartinskog 1
– Telefon – 040/ 682-038
– e-pošta - djecjivrtickotoriba@gmail.com
Djelatnost – ostvarivanje programa odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i
socijalne skrbi djece predškolske dobi
Zakonski zastupnik: ravnateljica Maja Jambrešić
Radno vrijeme vrtića : 5,30- 16,00
Broj upisane djece : početak pedagoške godine - 59
kraj pedagoške godine - 62
Broj odgojnih skupina : 2
Broj zaposlenih : 7, od 11. mjeseca jedan pripravnik

USTROJ RADA
Organizacija rada Vrtića se temelji na stručnom pedagoškom, djelotvornom i
odgovornom obavljanju poslova odgoja i obrazovanja djece što uključuje ostvarivanje
programa odgoja i naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske
dobi utvrđene Godišnjim planom i programom rada Vrtića.
Cjelokupno nastojanje Vrtića, njegovih djelatnika i programa koje vodi usmjereno je na
humanistički pristup procesu odgoja i obrazovanja, usklađivanje sa suvremenim potrebama
obitelji u socijalnom, kulturnom i vjerskom smislu, sa razvojnim potrebama, mogućnostima
i pravima djece sa smjernicama u suvremenom pristupu predškolskom odgoju i sa važećim
zakonskim propisima.
U pedagoškoj godini 2016./2017. dječji vrtić pohađa 62 djece s time da broj djece nije stalan
nego varira tijekom cijele pedagoške godine upisima i ispisima. Odgojno – obrazovni rad
dječjeg vrtića organiziran je u dvije odgojne skupine. Mlađu mješovitu odgojnu skupinu
"Ribice" polaze djeca starosti od 3-5 godina života. Stariju odgojnu skupinu "Zečići" polaze
djeca s 5 i 6 godina.
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Mjesečna ekonomska cijena smještaja djece za 10-satni program iznosi 1250,00 kn. Omjer
sufinanciraja Dječjeg vrtića iznosi: 60% ekonomske cijene snosi osnivač, Općina Kotoriba, a
40% roditelji.
Broj upisane djece po mjesecima i odgojnim skupinama:

MJESEC

STARIJA SKUPINA

MLAĐA GRUPA

UKUPNO

RUJAN

29

30

59

LISTOPAD

29

28

57

STUDENI

29

28

57

PROSINAC

29

28

58

SIJEČANJ

30

28

58

VELJAČA

30

29

59

OŽUJAK

29

31

60

TRAVANJ

29

31

60

SVIBANJ

29

31

60

LIPANJ

30

32

62

SRPANJ

12

22

34

KOLOVOZ

7

20

27

U skladu s potrebama roditelja, radno vrijeme Vrtića je od 5,30 – 16,00 sati.
Uz redoviti primarni desetosatni program, u vrtiću su se provodili programi iz engleskog
jezika u suradnji s "Didaskom" te njemački jezik u suradnji sa "Studiom Žerjav".
Za realizaciju Godišnjeg plana i programa rada odgovorni su svi zaposlenici Vrtića te
je uspjeh i napredovanje moguće ostvariti jedino uz dobru organizaciju i konstantnu suradnju
svih djelatnika, kako stručnih tako i tehničkih.
U pedagoškoj godini 2016./2017. vrtić je imao 7 zaposlenika, 5 stručnih i 2 tehnička. Od
15.11.2016. imamo odgojitelja na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog
odnosa što smo se koristili mjerom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje što je uvelike
rasteretilo obveze odgajatelja u neposrednom radu s djecom i omogućilo im veću
individualizaciju cjelokupnog procesa odgoja i obrazovanja. S obzirom da imamo potrebu za
suradnikom logopedom, od 11-tog mjeseca smo ostvarili suradnju s logopedom Bojanom
Kolarić iz Čakovca.Ona dolazi jedanput tjedno na 2 sata.
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Broj djelatnika Vrtića, tijekom godine 2016./2017.
ODGOJITELJICE Dječjeg vrtića:
– Danica Sabol
– Biserka Horvat
– Zlata Matulin
– Žaklina Gregurec Kranjec
– Maja Jambrešić
– Lana Šubaša (pripravnica)
Čistačica: Ana Matjanec
Kuharica: Jasminka Čukulic

MATERIJALNI UVJETI RADA
UNUTARNJI PROSTORI
Dječji vrtić Kotoriba djeluje kao samostalna ustanova od 01. listopada 1998. godine, a
osnovana je radi ostvarivanja programa predškolskog odgoja, obrazovanja, skrbi i njege djece
rane i predškolske dobi, kako je to zacrtano u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju
i Državnom pedagoškom standardu.
Dječji vrtić zadovoljava potrebe roditelja i njihove djece na području Općine Kotoriba.
Upisi i uvjeti upisa regulirani su posebnom odlukom Općinskog vijeća Kotoriba prilikom
osamostaljivanja Dječjeg vrtića Kotoriba. Djelatnost Dječjeg vrtića Kotoriba odvija se kroz
programe iz članka 15. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Program koji se
ostvaruje u Dječjem vrtiću Kotoriba je redoviti, cjelodnevni program odgoja i obrazovanja
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi. Odlukom
Upravnog vijeća odobren je smještaj i mlađe djece ako je to potreba roditelja uz uvjet da
postoje smještajni kapaciteti. S obzirom da je sve više upita za upis djece jasličke dobi,
pokrenut je projekt za dogradnju Vrtića s ciljem izgradnje prostora za odgojnu skupinu jaslice
te manju sportsku dvoranu koju bi koristili za tjelesni razvoj djece u danima kada je to teško
realizirati boravkom na svježem zraku zbog lošeg ili hladnog vremena. Projekt je završen što
se tiče dokumentacije te smo se javili na natječaj za Eufondove.
Planirali smo postaviti opremu za grijanje i hlađenje u sobe dnevnog boravka što smo i
realizirali. Postavili smo klima uređaje u sobe mlađe i starije skupine što se pokazalo vrlo
korisno pogotovo u ljetnim, vrućim mjesecima. Radove je izvodila firma "Elkos" iz Kotoribe.
Ove godine smo dosta sredstava usmjerili i na kupnju profesionalnih didaktičkih igara i
pomagala kod razvoja djece.

Sve sobe dnevnog boravka uređene su tako da svojim rasporedom mogu slijediti dječje
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interese i potrebe. Raspored se u njima mijenjao više puta godišnje i uvijek je pratio
aktualnosti događanja pojedinačnih i skupina. Većina odgajatelja je svojom inventivnošću
nadomjestila nedostatke u fizičkom okruženju na način da su se djeci pripremali različiti
tematski centri aktivnosti u kojima bi se mogli produbljivati stvarni dječji interesi. Ove
godine smo otvorili internetsku stranicu "Dinamikom" za roditelje, djecu i odgajatelje preko
koje roditelji imaju uvid u događaje u vrtiću a i mogu razmijeniti informacije s odgajateljima.
U suradnji s "Društvom naša djeca" donirali su nam poklone za svako pojedino dijete
povodom Svetog Nikole, kao i Općina Kotoriba koja je velikodušno donirala djeci DVD,
jabuke u vrijednosti 4000 kn i slatke poklone za Božić. Društvo žena iz Kotoribe donirali su
nam profi igračke za kutić obitelji te time još jednom pokazale koliko su voljne sudjelovati u
životu najmlađih. Općina Kotoriba je donirala za bolji rad kopirku Laserkopy E studio 165
Toshiba koja zadovoljava sve naše potrebe kopiranja za bolji rad s djecom. Ove godine smo
utrošili novčana sredstva za projektne dokumente za adaptaciju i rekonstrukciju vrtića.

VANJSKI PROSTOR
Njegovano zeleno dvorište Vrtića predstavlja poseban doživljaj i za djecu korisnike
vrtića i za promatrače Vrtića kao cjeline.
Vrtićko dvorište sadrži vrtuljak, spiralni tobogan sa dodacima, klasičnu penjalicu, nogometno
igralište, pješčanik sa dvjema ravnim toboganima, klackalice -tri zajedno i jedna pojedinačna,
kućice, grede za razvoj ravnoteže.
Zasadili smo cvjetnjak koji sadrži različito cvijeće koje su djeca njegovala i brinu o njemu
svaki dan. Cvjetnjak je prekrasan ukras u našem dvorištu. Jako smo ponosni na njega jer je to
mjesto dječjih aktivnosti te je plodno tlo za pronalaženje dječjih interesa, za poticanje novih
interesa i za poticanje razvoja novih ideja.

NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE
Pri upisu djeteta u Vrtić, potvrda čini sastavni dio obvezne dokumentacije. Potvrdu izdaje
djetetov pedijatar ili liječnik opće prakse, a u slučaju posjedovanja dijagnoze ili sa određenim
oblikom poteškoća u psihofizičkom razvoju, roditelji su dužni Vrtiću pri upisu donijeti
dokumentaciju izdanu od strane liječnika -specijalista.Tijekom pedagoške godine nije upisano
niti jedno dijete sa poteškoćama u razvoju na bilo kojem području.
Odgojitelji tokom cijele pedagoške godine po skupinama skupljaju podatke o dječjem
psihofizičkom i motoričkom razvoju. Antropometrijska mjerenja vrše se obavezno svaka tri
mjeseca, a obavezno na početku i kraju pedagoške godine.

Djeca koja koriste lijekove ne smiju dolaziti u vrtić. Zabranjeno je dovođenje djece koja troše
antibiotike bilo koje vrste. Bez liječničke potvrde o izvršenoj kontroli nakon preboljene
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bolesti virusnog ili bakterijskog podrijetla, djeca ne mogu biti primljena u odgojnu skupinu.
Većina roditelja pridržava se navedenih propisa.
Ove godine nismo imali nikakvih težih oboljenja. Početkom 1 mjeseca djeca su imala
viruse. Pojačali smo mjere pranja ruku te se provjetravanje prostorija vršilo učestalije. Podovi
i igračke dezinficiraju se dozvoljenim dezinfekcijskim sredstvom „Izosan“ u propisanoj
količini i omjeru.Spremačica obilazi dječje sanitarne čvorove učestalije.U svim sanitarnim
čvorovima koriste se papirnati ubrusi za brisanje ruku i wc papir u roli, kao i tekući sapun za
pranje ruku.
U skladu sa vremenskim prilikama, tendencija je da djeca što više i što češće borave
na svježem zraku gdje im se na dvorištu organiziraju pokretne igre, tjelovježba, štafete i ostale
suradničke igre,igre s rekvizitima, igre s vodom i pijeskom, istraživačke aktivnosti,
šetnje.Također se u odgojno obrazovni rad nastoji utkati ljubav prema prirodi i stjecanje
navike provođenje vremena na zraku na koristan i zabavan način.
Zbog nedostatka dvorane, dvorište i natkrivena terasa je jedino mjesto gdje se mogu
upražnjavati potrebni oblici kinezioloških aktivnosti koje pomažu transformaciji dimenzija
antropološkog statusa svakog djeteta.
Svi zaposlenici Vrtića pristupili su obveznim godišnjim sanitarnim pregledima, a
kuharica i spremačica polugodišnjim.

PREHRANA
U redovitom desetosatnom programu djeci su osigurana 3+1 obroka -doručak, ručak,
užina i međuobrok (voće, keksi i sl.) Djeci koja koriste jutarnje dežurstvo osiguran je i
zajutrak,topli napitak i keksi.U skladu sa Godišnjim planom i programom rada, u ljetnim
mjesecima smo doručak pomaknuli na 8 sati umjesto 8,30 zbog što dužeg boravka na
otvorenom u vremenu kad još nije temperatura zraka previsoka.
Jelovnici se planiraju na bazi jednog mjeseca. Obavezno se poštuje tendencija
korištenje što veće količine sezonskog voća i povrća u kombiniranju obroka.
Jelovnika izrađuje kuharica u suradnji s ravnateljicom. Pri planiranju obroka poštuju se
propisana načela i prehrambeni standardi za planiranje prehrane u dječjim vrtićima te se
nastoji izaći u susret i zadovoljenju ne samo dječje potrebe za hrano već i za okusima koje
vole.
Neophodne propisane mjere iz HACCP-A provode za to zaduženi djelatnici, a
potvrđivanjem redovito vođenih tabela nadzor potvrđuje ravnateljica.
Kontrolu i ispravnost namirnica bakteriološke briseve radnih ploha te briseve pribora koji se
koristi u kuhinji u dva navrata provodila je služba Javnog zdravstva Čakovec.

DNEVNI ODMOR
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Za djecu mlađe skupine tijekom cijele godine provodio se dnevni odmor nakon ručka.
Odgajateljice su uz pomoć spremačice pripremale krevete i razmještale ih po sobi dnevnog
boravka kako bi se osiguralo dovoljno mjesta. Djeca imaju vlastite pidžamice, a roditelji se
zadužuju za održavanje čistoće posteljine svog djeteta te se pranje posteljine vrši svaka dva
tjedna. Spavanje je omogućeno i djeci iz starije skupine čija je potreba za snom još uvijek
izražena. Soba se lagano zamračivala žaluzinama, a za djecu nespavača odgojitelji su
organizirali tihe igre izvan sobe za spavanje.

ODGOJNO OBRAZOVNI RAD
Realizacija ciljeva,zadaća i sadržaja redovnog programa (prema dječjem iskustvu,
interesima i potrebama razvojne dobi ) stvaranje uvjeta za organiziranje i unapređivanje
dječjih aktivnosti radi zadovoljenja njihovih razvojnih potreba.
Djelatnost Dječjeg vrtića odvija se kroz programe iz članka 15 Zakona o predškolskom
odgoju i obrazovanju. Program koji se ostvaruje u Dječjem vrtiću Kotoriba je redoviti,
cjelodnevni program odgoja i obrazovanja zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece
rane i predškolske dobi. Odlukom upravnog vijeća odobren je smještaj i mlađe djece ako je
to potreba roditelja uz uvjet da postoje smještajni kapaciteti.
Početkom pedagoške godine donesen je Godišnji plan i program za svaku odgojnu
skupinu kojeg se u velikoj mjeri slijedilo tokom cijele godine. Odstupanja su dozvoljena i
opravdana te je Plan predstavljao samo okvir i bazu djelovanja u kojem su odgajatelji planirali
ostvarenje razvojnih zadaća.
Aktivnosti koje su odabrali bile su prilagođene aktualnim dječjim interesima i tematici
koja je aktualna za svaku skupinu pojedinačno.Osim godišnjeg planiranja djeca vrše i
tromjesečna, tjedna i dnevna planiranja, kao i evaulaciju po istim elementima. Tendencija je
da se planiranje vrši temeljem evaulacije, iako u praksi to ne djeluje u svim skupinama. Neki
se odgajatelji oslanjaju na uobičajenu praksu preslikavanja aktivnosti iz prethodnih godina te
u tom dijelu vidimo nedostatak i prostor za unapređenje u sljedećoj pedagoškoj godini.To se
naravno ne odnosi na sve odgajatelje. Kadrovska situacija u Vrtiću je dobra što nam
omogućuje kvalitetan rad.
Tijekom godine izdvajamo nekoliko važnih sklopova aktivnosti koje se svojim opsegom i
značajem odvajaju od ostalih.

Rujan:
Obilježavanje Hrvatskog Olimpijskog dana
Posjet mjesnoj Knjižnici i čitaonici
Jesenska Svečanost

Listopad :
Obilježavanje dana kruha
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Obilježavanje dana štednje – Posjet banci PBZ

Studeni:
Mala edukacija o zubima, premaz -Posjet dr. dentalne medicine Silvije Kraljić
Palimo svijeće za Vukovar
Povodom Svih Svetih, posjet groblju

Prosinac:
Dolazak Svetog Nikole - podjela darova
Božićna radionica
Projekt :"Pokloni osmijeh" - posjet Staračkom domu
Priredba povodom Nikolinja – suradnja s Društvom naša djeca

Siječanj :
Sanjkanje – suradnja s roditeljima

Veljača :
Sudjelovali smo u povorci maski za fašnik, dobili smo 1000kn za nabavu potrebne didaktike
Organizirali smo međusobno darivanje djece povodom Valentinova
Šetnje kroz mjesto, upoznavanje prometa i ulica

Ožujak :
Različitim aktivnostima obilježen je Dan voda , posjet obližnjoj šoderici
Odgajatelji i djeca imaju radionicu izrade različitih ukrasa povodom Uskrsa
Suradnja s PU Međimurskom – posjeta policajca – predavanje o ponašanju u prometu
Posjeta Dječjeg vrtića "Ftiček" iz Donjeg Kraljevca

Travanj :
Obilježavanje Dana zdravlja – piramida zdrave hrane
Bojanje pisanica i izrada različitih uskrsnih ukrasa povodom Uskrsa
Obilježavanje Dana planeta zemlje – različite aktivnosti

Svibanj:
Obilježavanje Majčinog dana – pokloni za mame – različite aktivnosti
Na stručnoj – pedagoškoj praksi nam je studenica Marta Vojvoda
Izlet starije grupe u Divlje vode i Samobor
Obilježavanje Dana sporta u suradnji s Dječjem vrtićem "Klinčec" iz Donje Dubrave i
podružnice Donji Vidovec – odlazak u Donju Dubravu
Sudjelovanje na Danima ribe i šibe – nastup – međimurske pjesme

Lipanj :
Posjet Zbora iz OŠ Kotoribe – kratki nastup, dramatizacije, igrokazi
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Posjeta OŠ Jože Horvata – upoznavanje budućih prvašića s učiteljima
Završna priredba

Srpanj:
Tijekom ljeta prisutan je manji broj djece u vrtiću
Organiziraju se igre s vodom i pijeskom te što dulji boravak na zraku
Tokom cijele pedagoške godine priključili smo se "Unimerovoj akciji" prikupljanja
starog papira. Na taj način djelujemo u odgoju djece za odgovoran odnos prema okolišu i u
poticanju na razmišljanje o vlastitom doprinosu očuvanja prirode. Priključili smo se u
prikupljanje plastičnih čepova za pomoć Udruzi oboljelih od leukemije i limfona Hrvatske.

IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA
Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju,odgojiteljima i stručnim suradnicima
u dječjem vrtiću propisana je obaveza konstantnog stručnog usavršavanja.
Područja individualnog usavršavanja odgajatelji su mogli pokriti zadovoljavajućim fundusom
knjiga kojima raspolaže vrtić jer smo tijekom cijele godine, u skladu s financijskim
mogućnostima nabavljali stručnu literaturu, novine i časopise u kojima su odgojitelji mogli
saznati gotovo sve novine ili aktualnosti s pedagoškog područja.Kod odgojiteljica s dužim
radnim stažem uočen je svojevrstan otpor prema novoj tehnologiji.Tako da ove godine nisu
imale obvezu prijavljivanja na stranice Agencije za odgoj i obrazovanje.Nastojat ćemo ovu
činjenicu promijeniti u idućoj godini.
Tokom pedagoške godine odgajateljice su prisustvovale seminarima preko udruge
"Krijesnice" čiji smo članovi te preko udruge "Korak po korak".
Na osobnom nivou vrtića trudimo se mjesečno ili tjedno raditi valorizaciju na temelju
dosadašnjeg rada, proširivanjem znanja razgovorom o dosadašnjim aktivnostima.

SURADNJA S RODITELJIMA
Organiziranim predškolskim odgojem osigurali smo pomoć roditeljima u skrbi za
odgoj i obrazovanje njihovog djeteta, dopunili obiteljski odgoj, osigurali optimalan djetetov
razvoj. Predškolski odgoj temelji se na humanističkom pristupu odgoju suvremenim
znanstvenim dostignućima i teorijama o dječjem razvoju te Programskim usmjerenjem djece
predškolske dobi. U organiziranom smislu, maksimalno smo se prilagodili potrebama djece i
roditelja. Omogućili smo roditeljima da sudjeluju u programu što je doprinijelo boljoj suradnji
između vrtića i obitelji. Tijekom godine bilo je nekoliko upisa djece što se pokazalo dobrim
jer je period adaptacije bio kraći nego na početku godine kada je bilo puno novoupisane djece.
Svaki roditelj ima pravo na individualni sastanak s odgajateljem svojeg djeteta uz prethodnu
najavu. Tokom godine održana su tri roditeljska sastanka u kojima je omogućeno roditeljima
donošenje važnih odluka za djecu.
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ZAKLJUČAK
Gledajući unatrag pedagošku godinu 2016./2017. u vrtiću sa zadovoljstvom se sjećamo
mnogih trenutaka koje smo ostvarili u zajedničkim radu i vremenu provedenom s djecom.
Nastojali smo omogućiti djeci bogato okruženje u kojem ona mogu razvijati svoje vlastite
potencijale u najvećoj mogućoj mjeri u okviru vlastitih mogućnosti i uvjeta kojima smo
određeni.

Ravnateljica
Maja Jambrešić
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