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UVOD 

 

 

Izvješće je izrađeno na osnovi cjelogodišnjeg sudjelovanja i praćenja rada, pismenih izvješća  

odgajatelja i samovrednovanja svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa: djece, roditelja,  

odgajatelja, stručnog suradnika logopeda i ravnatelja.  

Ostvarenje zadaća iz Godišnjeg plana i programa rada u pedagoškoj godini 2018./2019.  

odvijalo se u specifičnim  prilikama koje su bile povoljne , no ujedno i izazov zbog promjene 

lokacije smještaja djece zbog dogradnje i rekonstrukcije Dječjeg vrtića. 

Ustroj mješovitih skupina je ustaljen i dobro prihvaćen od strane roditelja, djece i djelatnika vrtića.  

Stalna prisutnost odgajatelja u skupinama osigurala je kontinuitet i stalnost ostvarenja programa.   

Otežavajuća okolnost bila je upis djece tijekom cijele godine u skupine što je bilo uvjetovano  

povremenim ispisima djece. Taj proces iziskuje stalnu prilagodbu djece, odgajatelja i skupina. 

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 2018./2019. godini . 

 

 

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 sati  

Broj upisane djece : početak pedagoške godine -  50 

                                 kraj pedagoške godine   - 31 

Broj odgojnih skupina : 2 

Broj zaposlenih     : 8 

 

 

 

USTROJSTVO  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. 

 

Dječji vrtić Kotoriba  ostvaruje program odgoja, obrazovanja i skrbi o djeci predškolske 

dobi prilagođen razvojnim potrebama djece i njihovim mogućnostima i sposobnostima, 

temeljem Statuta dječjeg vrtića Kotoriba , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja, 

Programskim usmjerenjem, Državno pedagoškim standardom predškolskog odgoja i 
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naobrazbe, Nacionalnim kurikulumom za predškolski odgoj i obrazovanje, te Kurikuluma 

dječjeg vrtića Kotoriba . 

 

Dječji vrtić Kotoriba  u okviru djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, 

ostvaruje programe kojima, u skladu s humanističko-razvojnom koncepcijom, potiče cjelovit 

razvoj i integrirano učenje djece rane i predškolske dobi, razvoj dječjih kompetencija, 

poštivanje različitosti; osigurava njegu i skrb za djecu ranog i predškolskog uzrasta. 

Vrtić predstavlja i zastupa ravnatelj, a vrtićem upravlja Upravno vijeće, koje broji pet 

članova (3 člana imenuje Osnivača, 1 člana imenuju roditelji i 1 člana imenuju radnici 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 2018./2019. dječji vrtić pohađa 57 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 predškolsku  odgojnu skupinu "Zečići" polaze djeca s 5 – 7 

godina. 

Mjesečna ekonomska cijena smještaja djece za 10-satni program iznosi 1200,00 kn.  Omjer 

sufinanciranja Dječjeg vrtića iznosi: 60% ekonomske cijene snosi osnivač, Općina Kotoriba, a 40% 

roditelji. 

 

BROJ RADNIKA : 9 

 

Ravnateljica : 

Na pola radno vremena 4 sata , dok pola radnog vremena 2,45  sata radno mjesto odgajatelj 

neposredan rad s djecom + 1 sat pripreme, ostali poslovi .Od tog radnog vremena se izdvaja 0,5 sati 

za pauzu. 

Radno vrijeme ravnatelja je fleksibilno , prema potrebama radno vrijeme se može mijenjati . 

 

Radno vrijeme  

Odgojitelji:  5 

27,5 sati u petodnevnom radnom tjednu rade 5,5 sati dnevno neposredno s djecom , 

Posredan rad  10 sati tjedno u što se ubraja planiranje , programiranje i vrednovanje rada , priprema 

prostora i poticaja , suradnja s roditeljima , stručno usavršavanje , te pauza od 2,5 sata.  

Odgajateljice  Dječjeg vrtića: 

– Danica Sabol – do 31.12.2019. – stekla uvjete za mirovinu  

– Biserka Horvat 

– Zlata Matulin 

– Žaklina Gregurec Kranjec 

– Maja Jambrešić 

– Diana Šarek  dolazak s 07.01. 2019. na mjesto Danice Sabol  

- Marta Vojvoda pripravnik do 17.01.2019. 

 

Radno vrijeme odgajatelja kao i  ostalih djelatnika  može se mijenjati prema potrebama djece. 

 

Ostali radnici : 

Kuharica : 8 sati   - Jasminka Čukulic 

Spremačica : 8sati – Anica Matjanec    

Poslove računovodstva radi djelatnica Općine Kotoriba  - Bernarda Latin  

Logoped: 0,2 radnog vremena – Marija Poljak  
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 Broj upisane djece  po mjesecima i odgojnim skupinama: 

                              

 

 

MJESEC STARIJA SKUPINA MLAĐA GRUPA UKUPNO 

RUJAN 27 23 50 

LISTOPAD 27 23 50 

STUDENI 27 23 50 

PROSINAC 27 23 50 

SIJEČANJ 27 24 51 

VELJAČA 27 25 52 

OŽUJAK 27 26 53 

TRAVANJ 27 27 54 

SVIBANJ 27 26 53 

LIPANJ 27 26 53 

SRPANJ 12 26 38 

KOLOVOZ 4 26 31 

 

 

U skladu s potrebama roditelja, radno vrijeme Vrtića je od 5,30 – 16,00 sati. 

 

 

PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI 

 

Cjeloviti razvojni program odgoja i obrazovanja djece u dobi od tri godine do polaska 

u školu, koji je namijenjen djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja, kao 10-satni 

program. 

Uz redoviti primarni desetosatni program, u vrtiću se provodio  kraći program engleskog jezika . 

Program izvode djelatnice  Jezičnog učilišta „ Didasko “, sa završenim studijem za 

predškolski odgoj i engleskim jezikom. U program je bilo  uključeno devetnaest  djece, u dobi od 5 

do polaska u školu. 

 Program se izvodio dva puta tjedno po 45 min, poslije radnog vremena vrtića. Djeca su bila 

raspoređena u dvije skupine kako bi se što efikasnije izveo program . 

Financiranje kraćeg programa engleskog jezika - Roditelji program financiraju u potpunosti na 

temelju ugovora i uplatnica. 

 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 2018./2019. vrtić je imao 9 zaposlenika, 5 stručnih i 2 tehnička. Do 17.01.2019. . 

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 ali i iziskivalo stalan angažman i praćenje rada pripravnika Povjerenstva za stažiranje.  

S obzirom da imamo potrebu za suradnikom logopedom, od 11-tog mjeseca smo ostvarili suradnju s 

mag. logopedije Marijom Poljak  koja je zaposlena ugovor o radu ; do 180 sati godišnje uz suglasnost 
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prvotnog poslodavca  -Županijska bolnica Čakovec. Ona dolazi jedanput tjedno na 4 sata. 

 

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.  

 

 

MATERIJALNI UVJETI RADA 

 

 

  

 

 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 Kotoriba ne  zadovoljava potrebe roditelja i njihove djece na području Općine Kotoriba, 

što znači da je proteklih godina bilo puno upita za upis djece u jasličku skupinu koju vrtić nema 

organiziranu zbog materijalnih uvjeta . 

 

Iz EU fondova Dječji vrtić Kotoriba je dobio  4. 375.131,53 kuna Mjerom  07, Operacije 7.4.1. 

„Ulaganja u pokretanje , poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno 

stanovništvo ,uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“. 

Stoga je vrtić obavio javnu nabavu i potpisao ugovore sa izvođačem radova i ostalim grupama za 

potrebni namještaj , didaktiku, multimediju, kuhinju i vanjsko uređenje kako bi se moglo krenuti u 

realiziranje projekta koji je prošao na natječaju EU fondova.  

Dana 1.02. 2019. ishodili smo suglasnost Ministarstva odgoja i obrazovanja , Ureda državne uprave 

i svih ostalih nadležnih tijela , te smo promijenili lokaciju boravka djece iz vrtića u Osnovnu školu 

Jože Horvata Kotoriba .OŠ je zgrada do našeg vrtića .07.02. 2019.  započeli su građevinski radovi 

koji traju do kraja 8 mjeseca . 

 

Realizacija Dječjeg vrtića : 

 

Dječji vrtić Kotoriba ima 295 postojećih kvadrata zgrade , dok je  po završetku radova sveukupna 

kvadratura  651,95  kvadrata bruto. 

Zgrada sadrži tri sobe dnevnog boravka, dvije su 63 m2, dok su jaslice 77,5 m2 i ima prosječnu visinu 

od 300 cm . Imamo dvije garderobe  koja sadrže ormariće s vješalicama i prostorom za obuću , jednu 

koriste djeca iz starije i srednje skupine , dok  skupina jaslice imaju zasebnu garderobu bliže sobi. 

Svaka skupina ima svoje sanitarije podijeljene na muške i ženske 11,16 m2, jaslička skupina  ima u 

sklopu sanitarija; tuš kabinu , mjesto za prematanje  i posebnu prostoriju za trijažu .Vrtić ima dva 

ulaza , sporedni i glavni , veliki hol od 60m2 , te prostorije tipa soba za odgajatelje 12,94 m2, 

spremiste za didaktiku i arhivu  8,32 m2, soba medicinske sestre 10,18 m2 , ured ravnatelja 

12,22m2 ,prostorija za spremačicu  3,26 m2, kuhinja od 25,5 kvadrata s suvremenom , 

profesionalnom opremom . Prostorija do kuhinje je spremište hrane koja ima 8,68 kvadrata , 

garderoba i sanitarija za tehničko osoblje 8,42 m2. Tu su još i prostorija za otpad 7,31 kvadrata i 

prostorija za grijanje od 14,86 m2. 

Zgrada ima polivalentnu, višenamjensku dvoranu  namijenjenu za razne skupne aktivnosti koje traže 

veći  prostor a u kojima sudjeluje jedna ili više skupina djece. Tu će se organizirati razni oblici tjelesne 
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i zdravstvene kulture , stvaralačke igre i priredbe .Dvorana  ima 51,29 m2. 

Svaka soba dnevnog boravka ima svoj izlaz na terasu i  dvorište , između terasa je prostor za igračke 

koje koristimo vani ima 4,05 m2. Također imamo sobu za izolaciju koja se koristi u slučaju bolesti 

djeteta , do dolaska roditelja, 10,18 m2. 

Ostali prostori su trijem 2,30m2, vjetrobran 3,50m2, drugi trijem 2,12 m2, drugi vjetrobran 5,21 m2 , 

prostor komunikacije  hodnik 45 , 71 m2. 

Vanjski prostori su parkiralište sa 7 parkirnih mjesta , dvorište i prilazni put. 

 

 

 

 
Prijašnje stanje vrtića  

 

 
 

 

Sadašnje stanje nakon realizacije dogradnje i rekonstrukcije  

 

 



 

8 

 

UNUTARNJE UREĐENJE: 

 

Didaktika je u mlađoj , starijoj i jasličkoj skupini nadopunjena sasvim novom u vrijednosti od 

268.943 ,00 kuna . U to spada didaktika za jaslice ,mlađu i stariju skupinu ; imitativne i simboličke 

igre ,promet, građevni materijali ,logičke igre, igre za finu motoriku, senzoričke igre , boja i 

oblik ,slagalice , društvene igre , visinomjer ,konstruktori ,matematičke igre , igre za razvoj 

grafomotorike te igrala za unutarnju uporabu. 

Namještaj je u svakoj prostoriji u kompletu novi , ukupna vrijednost je 135.640,00kn .Kuhinja je isto 

nova te sadrži elemente u vrijednosti od 101.00,00 kuna . 

 

VANJSKO UREĐENJE  

 

Dvorište sadrži klackalice, pješčanik , dva tobogana , kučicu , penjalicu , spiralni tobogan sa tornjem, 

mali tobogan sa tornjem , njihaljke, velika okrugla njihaljka, ljuljačka kornjača , vrtuljak, malo 

nogometno igralište  i puno zelene površine  koju koristimo za razne fizičke  aktivnosti poput trčanja , 

natjecanja , pokretne igre i sl. Sva igrala su  primjerena dobi djece . Dvorište sadrži osunčane i 

hladovite prostore za igru. Organiziramo igre s vodom na otvorenom prema potrebi i interesima djece 

i vremenskim  uvjetima. 

Od navedenih igrala nova su : mali tobogan s tornjem , klackalica „Kornjača „, velika okrugla 

njihaljka i antistresne podloge od 100m raspoređene po igralima . U dvorištu su zasađeni novi 

čempresi  i trava .  

Dogradnja i rekonstrukcija vrtića se temelji na poštivanju svih zakona u Republici Hrvatskoj  koju je 

radila ovlaštena firma , kao i Pedagoškim standardima .Prije početka rada u novoizgrađenom vrtiću 

tražit ćemo suglasnost od nadležnih tijela.  

Materijalni uvjeti vrtića su u skladu s Državnim pedagoškim standardom čl. 45, čl.46,čl.48 , čl.51 

(NN 63/08 I 90/10). 

 

Sobe dnevnog boravka u školi su učionice koje su prilagođene djeci vrtićkog uzrasta uređene su tako 

da svojim rasporedom mogu slijediti dječje 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.  

Materijalna sredina kojom su djeca okružena je poticajna i kao takva omogućila je djeci 

zadovoljavanje potrebe za igrom i druženjem, zabavom, plesom, učenjem kroz istraživanje, 

samostalnost te aktivnu angažiranost svakog djeteta.  

 

 U suradnji s "Društvom naša djeca"  donirali su nam poklone za svako pojedino dijete povodom 

Svetog Nikole,kao i Malonogometni klub 75 i Dobrovoljno vatrogasno društvo Kotoriba  ,Općina  

jabuke u vrijednosti 4000 kn i slatke poklone za Božić , te nagradu od 1000 kn povodom sudjelovanja 

u Fašniku.  

 

 

 

 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. 
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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. 

  

Skrb za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece provodili smo primjereno i adekvatno ,a sve u svrhu što  

boljeg i preventivnog djelovanja na sve čimbenike koji posredno ili neposredno utječu na dječji 

psihički i fizički razvoj.   

 

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 bolesti 

virusnog ili bakterijskog podrijetla, djeca ne mogu biti primljena u odgojnu skupinu. Većina roditelja 

pridržava se navedenih propisa. 

 

Realizirana je suradnja s patronažnom  medicinskom sestrom:  

  

- Održane su radionice na temu Higijena zubi i Moje tijelo. Patronažna  medicinska sestra  radionice 

na adekvatan i djeci primjeren način održava dva puta u pedagoškoj godini s djecom koja njoj se 

iznimno vesele . 

 

Primijetili smo da stalnim podsjećanjem  roditelja na istu tematiku podržavamo sprečavanje širenja 

zaraze, a roditelji rado prihvaćaju savjete i u velikoj su mjeri savjesni u tom pogledu. Prijavljuju 

simptome bolesti još dok su njihova djeca na kućnoj njezi i imaju naviku konzultacije s liječnicima, 

a potom i s nama. 

Maksimalno su se provodile aktivnosti i šetnje na zraku kao i poludnevni i cjelodnevni izleti.  

Veliku važnost pridajemo adekvatnoj prehrani. U desetosatnom programu djeci smo osigurali četiri 

obroka: doručak, ručak, voćni obrok i užina.  

 

Ove godine nismo imali nikakvih težih oboljenja. Početkom 12 mjeseca djeca su imala 

virusna ,respiratorna oboljenja koja su nas pratila do kraja 3 mjeseca . 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. 

 Tokom mjeseca ožujka imali smo dvoje djece koja su bolovala od streptokoka , nakon čega smo 

kontaktirali javno zdravstvo te radili prema njihovim uputama sa svakodnevnim izvještajem prema 

njima . 

 U skladu sa vremenskim prilikama, tendencija je da djeca što više i što češće borave na 

svježem zraku gdje im se na  vrtićkom , a nakon preseljenja u školskom dvorištu organiziraju pokretne 

igre, tjelovježba, štafete i ostale suradničke igre, igre s rekvizitima, igre  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, a nakon preseljenja u školu , koristili smo školsku dvoranu u terminima kad je bila 

slobodna . 

 

 Svi zaposlenici Vrtića pristupili su obveznim godišnjim sanitarnim pregledima, a kuharica i 

spremačica polugodišnjim. 
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 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 hranom 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. 

 

 

PLAN SANITARNO – HIGIJENSKOG ODRŽAVANJA VRTIĆA  

  

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija svih prostora se provela dva puta tijekom godine u suradnji    

sa BIOINSTITUTOM iz Čakovca . Čišćenje i dezinfekcija prostora u kojima borave djeca obavlja 

se svakodnevno s odgovarajućim sredstvima. Također se dezinficiraju igračke i radne površine te se 

vode liste čišćenja i dezinfekcije igračaka.   Ruke se peru tekućim sapunom  u svim skupinama i 

koriste se papirnati ručnici za brisanje. 

 

 

 DNEVNI ODMOR 

 

 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. 
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 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. 

Uvažavajući pedagoške i estetske kriterije sve sobe strukturirali smo po centrima/kutićima aktivnosti. 

Održana je postignuta kvaliteta poticajnog materijalnog okruženja postignuta prethodne godine. U 

svim skupinama uočen je pomak u ponudi neoblikovanog materijala i materijala koji izrađuju 

odgojitelji. 

 Centri i poticaji su se mijenjali i nadopunjavali tijekom godine u skladu s interesima i potrebama 

djece. Nastojali smo graditi kvalitetan odnos nas odgojitelja, djece i odraslih te tako pronaći ozračje 

gdje svi sudionici usklađeno djeluju.  

Kontinuirano je praćena i istraživana odgojna praksa (timskim radom odgojitelja, stručnih suradnika). 

Unijeli smo promjene kroz sve dimenzije vrtića kao zajednice koja uči (socio- pedagošku, prostorno 

materijalnu i vremensku dimenziju) koje su maksimalno pogodovale dječjem razvoju i učenju na 

prirodan način. S obzirom na značajke akcijskog istraživanja (situacijsko, suradničko, sudjelujuće) 

nastojali smo istraživati, razumijevati, i tumačiti postojeću odgojnu praksu, otkrivati probleme koji u 

toj praksi postoje i koji na kvalitetu te prakse utječu te ih postupno otklanjati. Naglasak je bio i ove 

pedagoške godine na projektnom planiranju kao obliku integriranog učenja. Ove smo pedagoške 

godine obogatili naš program sa aktivnostima koje su se događale van ustanove. 

 

 

 Tijekom godine izdvajamo nekoliko važnih sklopova aktivnosti koje se svojim opsegom i 

značajem odvajaju od ostalih. 

 

Rujan: 

 26.09.Obilježavanje Hrvatskog Olimpijskog dana s Malonogometnim klubom 75 

 28.09.Posjet mjesnoj Knjižnici i čitaonici 

Jesenska Svečanost 

25.09. Predstava Šareni svijet  

 

 

 

 
  Suradnja s nogometnim klubom – Sportski dan  
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Listopad : 

15.10. Jesenska svečanost 

18.10. Posjet staračkom domu -druženje 

22.10.Obilježavanje dana štednje -posjet PBZ banci 

24.10. Obilježavanje dana kruha – blagoslov kruha ,posjet svećenika vrtiću 

26.10.Posjet pe-kom , NE DVOJI SMEĆE ODVOJI 

 

 

Studeni: 

Tokom cijelog mjeseca izvodi se projekt „Promet“ 

Palimo svijeće za Vukovar 

12.11.Povodom Svih Svetih, posjet groblju 

08.11. Posjet firmi „Kerbek „ -vožnja vlakom , izrada predmeta od gline  

08.11. Posjet Dječjem Vrtiću „Ftiček“ 

Projekt „Šuma“ 

 

Prosinac: 

06.12. Sudjelovanje u priredbi DND Kotoriba povodom Svetog Nikole  

07.12.Dolazak Svetog Nikole  u vrtić- podjela darova 

10.12. Večer matematike  

20.12. Božićna priredba 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dolazak Svetog Nikole – suradnja DVD Kotoriba i Malonogometni klub 75 
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Siječanj : 

Sanjkanje – suradnja s roditeljima 

18.01. Roditeljski sastanak  

Učlanjenje u Knjižnicu i čitaonicu –„Čitanje je znanje“ 

 

 

Veljača : 

01.02. Preseljenje uz potrebne suglasnosti u OŠ Jože Horvata Kotoriba  

14.02.Organizirali smo međusobno darivanje djece povodom Valentinova 

12.02.Suradnja sa Župnim Caritasom – skupljanje čepova   

19.02. Sudjelovanje u školskom projektu Erasmus plus 

20.02. Radionica s roditeljima – izrada maski  

21.02. Suradnja s psihologicom škole – zanimanja  

29.02. Kazališna predstava „Krpimirci“ – suradnja s susjednim vrtićima  

Šetnje kroz mjesto, upoznavanje prometa i ulica 

 

 

Ožujak : 

Sudjelovali smo u povorci maski za fašnik, dobili smo 1000kn 

07.03. Roditeljski sastanak  

08.03. Obilježavanje Dan žena 

Bajkaonica tokom cijelog mjeseca   

11.03. Suradnja s DND Kotoriba -Fašnički ples i darivanje  

12.03. Posjet obiteljskoj farmi koza -Gadanec 

19.09. Obilježavanje dana očeva – druženje s tatama 

21.03. Radionica s stomatologom Helga Golubić 

22.03.Različitim aktivnostima obilježen je Dan voda  

Odgajatelji i djeca imaju radionicu izrade različitih ukrasa povodom Uskrsa 

Suradnja s PU Međimurskom – posjeta policajca – predavanje o ponašanju u prometu 

 

 

Travanj : 

01.04. Suradnja s Udrugom za zaštitu prirode Međimurske županije -Bijela roda  

09.04. Pričaonica – projekt Erasmus plus  

10.04.Uskrsna radionica s roditeljima  

17.04.Izlet u Muzej kukaca Varaždin 

Projekt „Kukci i njihov čudesan svijet“ 

25.04. Dan plesa – priredba i druženje s roditeljima  

Obilježavanje Dana zdravlja – piramida zdrave hrane 

Bojanje pisanica i izrada različitih uskrsnih ukrasa povodom Uskrsa 

Obilježavanje Dana planeta zemlje – različite aktivnosti 
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           Projekt „Čudesni svijet Kukaca „   

 

Svibanj: 

12.05. Obilježavanje Majčinog dana – pokloni za mame – različite aktivnosti 

10.05. Sudjelovanje u TALENT fest-u -Školska priredba  

24.05. Mala olimpijada – natjecanje  Donje međimurskih vrtića  

Posjet Etno zbirci Sveta Marija – Svetomarska čipka  

27.05. Izlet u Trakošćan   

29.05.Roditeljski sastanak  

24.05. Obilježavanje godine rode 

 

Lipanj : 

03.06. Vidi i klikni -suradnja s HAK-om  

07.06. Završna priredba s engleskog jezika  

Posjet Zbora iz OŠ Kotoribe – kratki nastup, dramatizacije, igrokazi 

18.06.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  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. 
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GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA LOGOPEDA 

 

O GOVORU  

 

 

Govor je osnovno sredstvo komunikacije, a sam razvoj govora je složen i suptilan proces koji se 

odvija pod utjecajem različitih bioloških, maturacijskih i okolinskih uvjeta.  

Govor se uči od okoline, a put do pravilnog izgovora je dugotrajan. Nezamjenjivu ulogu u poticanju 

jezičnog i govornog razvoja ima djetetova okolina – roditelji i odgajatelji te svi drugi koji uključeni 

u djetetov odgoj.  

Često se kaže da je govor proizvod glasova i glasovnih kombinacija, osnovno i najlakše sredstvo 

usmenog kazivanja, izražavanja misli, želja i osjećaja. 

Neophodno je imati na umu da, iako postoje dobne norme za pravilan jezično-govorni razvoj, svako 

je dijete jedinstveno i ima individualan tempo razvoja. Nije svako odstupanje poremećaj, ali 

zahtijeva posebno praćenje.  

Potrebno je pratiti rizičnu djecu i pravodobno početi s logopedskih radom, što se posebno odnosi na 

predškolce, zbog saniranja samog poremećaja koji bi kasnije mogao utjecati na čitanje i pisanje 

djeteta. Važnost logopedskog rada se očituje i u evidenciji djece koja imaju dodatna oštećenja kao 

što su intelektualne poteškoće, poremećaji u ponašanju ili oštećenje vida i sluha… 

Svake godine sve je veći broj djece s poremećajima u izgovoru i jezičnim poremećajima. Većina se 

poremećaja može dijagnosticirati u najranijoj dobi (prije 3. godine) stoga je rana intervencija 

ključan faktor sprječavanja teškoća u kasnijoj dobi. 

Cilj logopedskog programa je usmjerenje na prevenciju i sanaciju svih vrsta govornih, jezičnih i 

glasovnih teškoća, koje se putem suvremenih tehnika, metoda i sredstava rada mogu uspješno 

sanirati. Preventiva uključuje prvenstveno suradnju s odgojiteljima i roditeljima, te podizanje opće 

govorno-pedagoške kulture roditelja i odgojitelja, upozoravajući na psihogene i sociogene faktore 

koji mogu utjecati na djetetov govor.  

Logopedski tretman potrebno je provoditi kontinuirano, te primjenjivati adekvatne terapijske 

postupke i prilagoditi intenzitet terapije prema težini govornog poremećaja i mogućnosti djeteta. U 

rad je potrebno uključiti odgojitelje i roditelje radi koordinacije postupka u cilju postizanja 

očekivanih rezultata. 

 

 

 

 

 

PRIKAZ REZULTATA RADA STRUČNOG SURADNIKA LOGOPEDA 

 

 

U mjesecu prosincu 2018.godine provedeno je trijažno ispitivanje jezično-govornog statusa djece 

polaznika Dječjeg vrtića «Kotoriba» u Kotoribi.  

Dječji vrtić «Kotoriba» sačinjavaju djeca s područja naselja Kotoribe, a djeca su prema kronološkoj 

dobi raspodijeljena u 2 skupine. 

U trijažno ispitivanje bila su uključena djeca iz starije i mlađe predškolske skupine (djeca u dobi od 

5 do 7 godina).  

Trijažnim ispitivanjem utvrđena su odstupanja u govoru djece, od čega je za njih 29 preporučena 

logopedska terapija. Kod 15-ero djece preporučeno je uključenje u logopedsku terapiju u tijeku 

tekuće pedagoške godine, dok je za preostalo 14-ero djece preporučeno kontrolno praćenje uz 

uključenje u terapiju nakon završetka rada sa starijom predškolskom skupinom. Dio trijažno 

obrađene djece bio je prethodno logopedski obrađen u Županijskoj bolnici Čakovec, dok je 

nekoliko djece nakon suradnje s odgajateljima i u dogovoru s roditeljima naknadno upućeno na 
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obradu u Županijsku bolnicu Čakovec. 

Iz dobivenih rezultata (dječaci 48% i djevojčice 52% od ukupnog broja djece) je vidljivo da su 

govorni poremećaji u neznatno malo većem broju zastupljeniji kod djevojčica. U logopedsku su 

terapiju bila uključena djeca iz starije predškolske skupine te jedno dijete iz mlađe predškolske 

skupine.  

U najvećoj mjeri djeca su bila uključena u logopedsku terapiju zbog  korekcije izgovornih 

poremećaja. 

Logopedska se terapija provodila najčešće jednom ili dva puta tjedno, najčešće individualno. 

Svaka je seansa trajala 25-30 minuta, a uvijek su se preporučile i vježbe za rad kod kuće.  

Neka su djeca bila uspješnija i brža u napretku od druge djece te su u relativno kratkom roku 

završila logopedsku terapiju i automatizirala pravilan izgovor. Razlozi «dugotrajnosti» logopedske 

terapije mogu biti i nezainteresiranost djeteta i roditelja za rad kod kuće, slabija maturacija 

artikulatora, manjak pažnje i koncentracije.... 

Uz direktnu terapiju djece, provodila se i suradnja s roditeljima (opservacijski rad u korekciji 

izgovora, individualni razgovori, konzultacije, dijeljenje savjeta za rad kod kuće). 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRSTE POREMEĆAJA 

 

Što se tiče vrste poremećaja/teškoća, najviše je evidentirano djece s poremećajem artikulacije i 

jezičnim teškoćama. Najčešći utvrđeni govorni poremećaj artikulacije bio je lambdacizam pri čemu 

je zabilježeno da je glas «L» kod velikog broja djece u inicijalnom trijažnom ispitivanju bio 

zamijenjen glasovima /W/ ili /J/. Uz provedene vježbe za jačanje mišića jezika i poboljšavanje 

motorike jezika, pravilan izgovor se brzo automatizirao. 

Kod određenog broja djece zabilježena je opća oralna površnost u vidu nedovoljne diferencijacije 

glasova /R/ i /L/ u izgovoru. 

Nakon lambdacizma slijede poremećaji – rotacizam i sigmatizam. Glas «R» je kod većine ispitane 

djece zabilježen kao supstitucija glasovima /J/ ili /L/, samo kod jednog djeteta je uočena stražnja 

guturalna distorzija. Započete su vježbe korekcije, a terapija se nastavlja i u narednoj pedagoškoj 

godini. 

Što se tiče skupine frikativa  /S,Z,Š,Ž/ i afrikata /C,Č,Đ,DŽ/ kod većine ispitanika oni su bili 

interdentalno distorzirani. Kod troje ispitanika zabilježena je omisija glasa «C», a kod dvoje 

ispitanika omisija glasova «S» i «Z». 

S obzirom da je kod većine djece trajna denticija tek u razvoju, razumljivi su dobiveni postotci o 

broju djece s interdentalno distorziranim izgovorom. 

 

Rad s djecom s artikulacijskim poremećajima odvijao se u nekoliko faza – početnih vježbi za 

motoriku artikulatora usne šupljine, faze izazivanja glasa, fiksacije glasova u logatomima, riječima i 

rečenicama i automatizacije glasa u pričama, pjesmicama i spontanom govoru. Rad na izgovoru 

kombinirao se vježbicama za poticanje razvoja predčitačkih vještina, grafomotoričkim zadacima, 

zadacima za proširenje rječnika i općeg znanja, zadatcima za poboljšanje pažnje, koncentracije i 

vizualne precepcije. 

Osim artikulacije česti su bili i jezični poremećaji što je vidljivo i iz brojčanih podataka. Rad s 

takvom djecom se bazirao na vježbama za poticanje razvoja predčitačkih vještina – slogovne i 

glasovne analize i sinteze te izdvajanje određenih glasova u riječima i slušno razlikovanje glasova. 

Spomenuti jezični poremećaji zahtijevaju daljnji logopedski rad i praćenje kako bi se prevenirale ili 
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ublažile moguće teškoće u obrazovnom sustavu. 

 Poremećaj izgovora saniran je kod većine djece, a kod dijela njih je u fazi automatizacije. Kako bi 

rezultati terapije bili još bolji potrebno je logopedske vježbe u vrtiću nastaviti i kod kuće s 

roditeljima. Kako je logopedska terapija s nekom djecom trajala i do 6 mjeseci osobito je važno 

nastaviti s vježbama i u narednim mjesecima. Neki poremećaji zahtijevaju duži i intenzivniji 

tretman (nedovoljno razvijen govor, usporen jezično-govorni razvoj…).  

Kako bi napredak djeteta bio najveći, od presudnog je značaja bila i suradnja s odgajateljima i 

roditeljima. Odgajatelji i roditelji su ti koji najbolje poznaju dijete te su meni kao logopedu bili od 

velike pomoći. Kod ostvarivanja suradnje cilj je bio usmjeren na dobrobit djeteta i maksimalno 

ostvarivanje svih njegovih potencijala. 

 

 

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. 

Ciljevi,  sadržaji i oblici obaveznih tema stručnog usavršavanja tijekom protekle pedagoške  godine 

usmjereni su na stjecanje, razmjenu i proširenje iskustava, znanja i vještina te konstrukciju  novih  

znanja i uvjerenja u funkciji kvalitetnijeg izvršavanja zadataka i bitnih zadaća odgojno obrazovnog 

rada. Izborni sadržaj odgojitelja bio je:  

 

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. 

 

Također smo ostvarili suradnju s roditeljima na radionicama ; za Božić , radionica izradi maski 

povodom fašnika , uključili smo roditelje koji su bili voljni sudjelovati u projektima koje su 

odgajatelji provodili s djecom .  

 



 

18 

 

 

 

 

 

 

 
 

Suradnja s roditeljima na temu projekta „Zanimanja“ 

 

 

SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA  

 

 

Tijekom protekle pedagoške godine ostvarena je suradnja sa:  

 

Uredom državne uprave u Međimurskoj  županiji- Služba za društvene djelatnosti: - dostava 

statističkih podataka - dostava godišnjeg izvješća, i godišnjeg plana i programa ,utvrđivanje 

materijalnih uvjeta u promijenjenoj lokaciji  

  

Općina  Kotoriba ( Osnivač vrtića ) : - na ostvarivanju djelatnosti - donošenje financijskog plana i 

izvješća o poslovanju vrtića - donošenje odluka - pokroviteljstva i sponzorstva - objavljivanje 

novosti o radu Vrtića na internetskoj stranici Općine Kotoriba  - dostava godišnjeg plana i izvješća o 

radu - davanje suglasnosti na akte vrtića, na upise i ostalih zakonom obuhvaćenih oblika suradnje 

  

Ministarstvo znanosti  i obrazovanja: - dostava podataka o djeci,                                                                                                                                                        

Dom za odrasle osobe 

  

Župni ured - blagoslov djece  - blagoslov kruha (Dani kruha)  

  

Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba - upisi u 1. Razred OŠ  - sudjelovanje u Talent Showu , 
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Sudionici projekta Erasmus + (bajkaonica )  

  

Zavod za javno zdravstvo Zadar - HACCAP sustav - kontrola prostora i opreme - obvezni 

zdravstveni pregled djelatnika  

  

  

Dobru suradnju ostvarili smo :  

  

- Centar za kulturu Čakovec  iz Čakovca  

- Udrugom odgojitelja „Krijesnice “  

- Dječjim vrtićima „Klinčec “ Donja Dubrava  i  „Kockavica “ Sveta Marija , Donji Kraljevec 

„Ftiček „ , Dječji vrtić Legrad , Dječji vrtić „Fijolica „ Prelog  

                                                                                                                                           

Blisko smo surađivali s mnogim odgojiteljima i mentorima, razmjenjivali ideje i posjete, uz čiju 

smo pomoć podupirali i savjetovali naše pripravnice.  

  

Dobru suradničku praksu nastavljamo i s drugim čimbenicima:  

  

- Policijskom upravom  

 - Dobrovoljno vatrogasno društvo Kotoriba   

- Mjesnom  knjižnicom i čitaonicom čiji smo aktivni član 

- Ljekarnom Kotoriba  

- Gospodarstvenicima s područja Općine Kotoribe  

-PBZ Banka  

- Malonogometni klub 75 

- Hrvatska pošta  

 

 

 

 

 

 IZVJEŠĆE O RADU RAVNATELJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.  

 

 

Plan rada ravnatelja realiziran je prema Godišnjem planu i programu rada, motivaciji djelatnika, 

praćenju ostvarivanja adekvatnih uvjeta za realizaciju istih.  

Realizirane su sljedeće zadaće:  

-  Redoviti cjelodnevni program odgojno – obrazovnog rada za djecu rane i predškolske dobi 

u Dječjem vrtiću Kotoriba -suglasnost od nadležnog Ministarstva  

• Izrada Godišnjeg plana i programa rada vrtića  

• Redovito su sazivani sastanci Upravnog vijeća i Odgojiteljskog vijeća  

• Planiranje radnih dogovora, refleksije/timska planiranja i interesne stručne aktive i sudjelovanje u 

njihovoj realizaciji 

 • Rad na motivaciji odgojitelja, proširivanju njihove opće i radne kulture te otklanjanju  svih 

prepreka koje bi onemogućavale njihovu kreativnost 

• Godišnje izvješće o radu za 2018./2019. 

 • Planiranje stručnih usavršavanja u Ustanovi i izvan nje 

 

 • Skupljanje dokumentacije o vrtiću: video zapisi, fotografije, članci i dr.  

Poslovi organizacije rada vrtića  

• Proveden upis u dječji vrtić  

 • Formiranje skupine 
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 • Organiziran rad djelatnika u skupinama 

 • Suradnja s Osnivačem u aktivnostima vezanim za nadogradnju jasličke skupine 

 • Suradnja s lokalnom zajednicom u obilježavanju važnih datuma i događaja 

 • Briga o odgovornom odnosu radnika prema imovini vrtića 

 • Koordiniran rad svih skupina i djelatnika  

• Iniciranje i poticanje na inovacije u radu na unapređivanju odgojno- obrazovnog procesa 

 • Praćenje rada pripravnika i mentora      

                                                                                                                                                                                                         

Administrativno – upravni poslovi  

 

• sklopljeni su ugovori o radu  

 • sklopljeni su ugovori o pružanju usluga vrtića s roditeljima 

 • sklopljeni su ugovori s dobavljačima 

 • izrada plana korištenja godišnjih odmora   

• praćenje promjene zakona  

 • vođenje evidencije o radnicima i radnom vremenu  radnika  

 • provedeno je osiguranje djece i imovine  

 

Financijsko računovodstveni poslovi  

 

• izrada prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića Kotoriba s projekcijama za 2018. i 2019. 

godinu 

 • kontrola narudžbenica, dostavnica i računa, dostavljanje računa u knjigovodstvo i odobravanje 

istih 

Projekt rekonstrukcije i dogradnje vrtića Kotoriba  

- Provedba Javne nabave  

 

Suradnja  

 

• ostvarena suradnja sa svim dionicama odgojno obrazovnog procesa, Osnivačem, Upravnim 

vijećem, Uredom državne uprave, Inspekcijskim službama, Vrtićima, Udrugom odgojitelja, AZOO i 

drugim bitnim čimbenicima • suradnja s roditeljima i organiziranje sastanka na nivou ustanove, 

individualne konzultacije s roditeljima  

 

 

ZAKLJUČAK 

 

 Gledajući unatrag pedagošku godinu 2018./2019. 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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