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1. USTROJSTVO RADA
Dječji vrtići Dubrovnik su javna ustanova čiji je osnivač i vlasnik Grad Dubrovnik
koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe djece kao javnu službu za Grad
Dubrovnik.
U pedagoškoj 2017./2018. godini Dječji vrtići Dubrovnik obavljali su svoju djelatnost
u 25 objekata - 9 centralnih i 16 izdvojenih, područnih objekata:
1. Dječji vrtić - jaslice PALČICA, Dubrovnik, I.Vojnovića 34 - centralni objekt
Dječji vrtić - jaslice PALČICA – Medarevo, Dr. Roka Mišetića 2 - izdvojeni objekt
Dječji vrtić PALČICA – LOPUD na otoku Lopudu – izdvojeni objekt
2. Dječji vrtić - jaslice CICIBAN, Dubrovnik, Solinska 1
3. Dječji vrtić - jaslice IZVIĐAČ, Dubrovnik, Marijana Blažića 5
4. Dječji vrtić - jaslice PČELICA – Mokošica, Bartola Kašića 25 – centralni objekt
Dječji vrtić PČELICA - Stara Mokošica, Uz Jadransku cestu 42 - izdvojeni objekt
Dječji vrtić PČELICA – Stara Mokošica, Uz Jadransku cestu 42A – izdvojeni objekt
Dječji vrtić PČELICA – Stara Mokošica, Uz Jadransku cestu 48A – izdvojeni objekt
Dječji vrtić PČELICA – Opskrbni centar, Mokošica, Bartola Kašića 8 – izdvojeni
objekt
Dječji vrtić PČELICA – Opskrbni centar – Vita, Bartola Kašića 8 – izdvojeni objekt
Dječji vrtić PČELICA,Mokošica, Između dolaca 16 – izdvojeni objekt
Dječji vrtić PČELICA – POS, Mokošica, Od Izvora 70C – izdvojeni objekt
Dječji vrtić PČELICA – Trsteno, Trsteno – izdvojeni objekt
Dječji vrtić PČELICA – Gromača, Gromača – izdvojeni objekt
Dječji vrtić i jaslice PČELICA – Osojnik, Osojnik – izdvojeni objekt
Dječji vrtić PČELICA – Zaton, Zaton, Obala Stjepana Radića 65 – izdvojeni objekt
5. Dječji vrtić GRUŽ, Pionirska 5
6. Dječji vrtić KONO, Zagrebačka 66
Dječji vrtić KONO 1, Anice Bošković 12 – izdvojeni objekt
7. Dječji vrtić PILE, Ivana Kukuljevića 12
Dječji vrtić PILE 1, Ivana Kukuljevića 15 – izdvojeni objekt
8. Dječji vrtić RADOST, Žrtava sa Dakse 36
9. Dječji vrtić RADOST - Lapadski Dvori, Masarykov put 3 – izdvojeni objekt
10. Dječji vrtić ŠIPAN, Šipanjska Luka, Otok Šipan
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Karta s prikazom lokacija objekata Dječjih vrtića Dubrovnik
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Predškolski odgoj obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite,
prehrane i socijalne skrbi o djeci, a ostvarivao se u odgojnim skupinama organiziranim prema
potrebama i dobi djece, kroz primarni vrtićni i jaslični 10. - satni program, primarni 5. - satni
program u DV „Šipan“ na otoku Šipanu, DV Palčica na otoku Lopudu te na Gromači, te kraći
popodnevni vrtićni 3. - satni program u vrtiću Gruž.
U pedagoškoj 2017./2018. godini predškolskim odgojem u Dječim vrtićima
Dubrovnik bilo je obuhvaćeno ukupno 1862 djece u 87 odgojnih skupina (u prilogu tablice s
vrstama programa i broju djece po skupinama i vrtićima).
Tijekom pedagoške godine, 10. - satnim primarnim programom bilo je obuhvaćeno
518 djece u 29 odgojnih skupina jaslica i 1301 djece u 54 odgojne skupine vrtića, 32 djece u 3
odgojne skupine 5. - satnog vrtićkog programa i 19 djece u 1 skupini popodnevnog 3. -satnog
programa. Zbog jednostavnijeg i efikasnijeg rada Dječji vrtići Dubrovnik funkcionalno su
podijeljeni u tri cjeline. Prvu cjelinu čine vrtići: Palčica, Škatulica, Lapadski Dvori i Radost,
drugu cjelinu: Pile, Pile 2, Gruž, Kono, Kono 2, Izviđač i Ciciban te treću cjelinu: Pčelica,
Opskrbni centar, Vita, POS, Aster, Stara Mokošica, Osojnik, Zaton, Trsteno, Gromača, Šipan
i Lopud. Osim toga, svaka cjelina ima svoj stručno razvojni tim, zadužen za točno određene
vrtiće.
Osim redovitih programa, u Dječjim vrtićima Dubrovnik provodi se i Program
katoličkog vjerskog odgoja za djecu predškolske dobi. Ovaj program je obogaćen katoličko
vjerskim sadržajima, te se provodi u skupinama dječjih vrtića Radost i Osojnik. Program je
verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, a provode ga odgojiteljice koje su
posebno educirane.
I ove pedagoške godine, zbog velikog broja djece prijavljene za pohađanje vrtića i
jaslica tijekom ljeta (srpanj/kolovoz) bilo je dežurno sedam vrtića: Palčica, Škatulica, Ciciban
i Izviđač, za uže područje Grada Dubrovnika, Pčelica i Pčelica 1 u Mokošici te Zaton.

U nastavku su tablice s vrstama programa i broju djece po skupinama i vrtićima s
rekapitulacijom.
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PRIMARNI JASLIČNI PROGRAM 10. - SATNI
BROJ
ODGOJNIH
SKUPINA

BROJ
ODGOJITELJA

BROJ
UPISANE
DJECE

BROJ DJECE
S
TEŠKOĆAMA
UKLJUČENA
U REDOVNE
SKUPINE

PALČICA

5

10

87

5

0

17,4

PALČICA
Škatulica

5

10

83

5

0

16,5

LAPADSKI
DVORI

3

6

53

3

0

17,6

CICIBAN

3

6

57

5

0

19

IZVIĐAČ

3

6

51

4

0

17

KONO I

1

2

18

0

0

18

PČELICA
Mokošica

3

6

55

7

0

18,3

PČELICA
Stara
Mokošica

3

6

55

2

0

18,3

PČELICA
POS

1

2

20

1

0

20

PČELICA
Vita

1

2

19

0

0

19

PČELICA
Zaton

1

3

20

2

0

20

UKUPNO

29

58

518

34

0

18,3

VRTIĆ

BROJ DJECE
S
TEŠKOĆAMA
KOJA IMAJU
OSOBNOG
POMAGAČA

PROSJEČAN
BROJ DJECE
PO
SKUPINAMA
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PRIMARNI VRTIĆNI PROGRAM 10. – SATNI
BROJ
ODGOJITELJA

BROJ
UPISANE
DJECE

BROJ DJECE S
TEŠKOĆAMA
UKLJUČENA U
REDOVNE
SKUPINE

BROJ DJECE S
TEŠKOĆAMA
KOJA IMAJU
OSOBNOG
POMAGAČA

PROSJEČAN
BROJ DJECE
PO
SKUPINAMA

BROJ

VRTIĆ

ODGOJNIH
SKUPINA

PALČICA

10

20

245

24

3

24,5

ŠKATULICA

6

12

147

7

2

24,5

LAPADSKI
DVORI

2

4

45

5

1

22,5

RADOST

3

6

67

3

0

22,3

GRUŽ

3

5

67

7

0

22,3

CICIBAN

5

10

123

16

1

24,6

IZVIĐAČ

4

8

89

6

2

22,2

KONO

2

4

45

7

0

22,5

PILE, PILE 1

5

10

105

23

4

21

PČELICA
Mokošica

5

10

137

11

2

27,4

PČELICA
Opskrbni
centar

1

2

20

2

1

20

PČELICA
POS

1

2

25

2

0

25

PČELICA
Stara
Mokošica

3

6

79

5

3

26,3

PČELICA
Između dolaca

1

2

20

2

1

20

PČELICA
Zaton

1

3

31

4

0

31

TRSTENO

1

2

23

7

0

23

OSOJNIK

1

3

33

0

0

33

UKUPNO

54

109

1301

131

20

24,24

7

VRTIĆNI, KRAĆI PROGRAM 5.-SATNI
BROJ
ODGOJNIH
SKUPINA

BROJ
ODGOJITELJA

BROJ
UPISANE
DJECE

BROJ DJECE
S
TEŠKOĆAMA
UKLJUČENA
U REDOVNE
SKUPINE

ŠIPAN

1

1

8

0

0

8

GROMAČA

1

2

11

4

0

11

LOPUD

1

1

13

0

0

13

UKUPNO

3

4

32

4

0

10,7

VRTIĆ

BROJ DJECE
S
TEŠKOĆAMA
KOJA IMAJU
OSOBNOG
POMAGAČA

PROSJEČAN
BROJ
DJECE PO
SKUPINAMA

VRTIĆNI, POPODNEVNI, SKRAĆENI PROGRAM 3. - SATNI
BROJ
DJECE
KOJA
IMAJU
OSOBNOG
POMAGAČA

PROSJEČAN
BROJ DJECE
PO
SKUPINAMA

BROJ
ODGOJNIH
SKUPINA

BROJ
ODGOJITELJA

BROJ
UPISANE
DJECE

BROJ DJECE S
TEŠKOĆAMA
UKLJUČENA U
REDOVNE
SKUPINE

GRUŽ

1

1

19

2

0

19

UKUPNO

1

1

19

2

0

19

VRTIĆ
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REKAPITULACIJA PROGRAMA

BROJ
ODGOJNIH
SKUPINA

BROJ
ODGOJITELJA

BROJ
UPISANE
DJECE

BROJ DJECE
S
TEŠKOĆAMA
UKLJUČENA
U REDOVNE
SKUPINE

PRIMARNI
VRTIĆNI
10 – SATNI

54

109

1301

131

20

24,2

PRIMARNI
JASLIČNI
10 – SATNI

29

58

518

34

0

18,3

KRAĆI
SATNI

5-

3

4

32

4

0

10,7

KRAĆI
SATNI

3-

1

1

19

2

0

19

87

172

1870

171

20

18,05

VRTIĆ

UKUPNO

BROJ DJECE
KOJA IMAJU
OSOBNOG
POMAGAČA

PROSJEČAN
BROJ DJECE
PO
SKUPINAMA

Prosječan ukupan broj djece po skupinama je 18 djece. U nekim skupinama je broj djece
nešto veći od onog propisanog Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i
naobrazbe iz 2008. godine, a zbog velikog broja zahtjeva roditelja za smještaj djece u vrtiće i
jaslice. Obzirom na navedeno, nastojali smo osigurati dovoljan broj odgojitelja i stručnih
suradnika, kao i svih drugih zaposlenika, kako bi se zadovoljila kvaliteta rada po svim
segmentima procesa rada u Vrtiću.
Tijekom pedagoške godine ispisalo se 87 djece. Zaprimale su se nove prijave, a na
svako oslobođeno mjesto upisivala su se nova djeca te je broj djece u skupinama i ukupan
broj novoupisane djece iz gornje tablice ostao isti.
Od 171 djece s teškoćama u razvoju uključene u redovne programe, njih 20 je imalo
osobnog pomagača. S djecom s teškoćama u razvoju radilo je 12 pomagača, od toga njih 8 je
bilo zaduženo svaki za 2 djece, a njih 4 svaki za 1 dijete.

Dječji vrtići Dubrovnik ubrajaju se među najveće predškolske ustanove u Hrvatskoj po
broju djece i po broju radnika – (u nastavku tablica s brojem radnika i kvalifikacijskoj
strukturi).
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Broj i kvalifikacijska struktura zaposlenika za realizaciju plana u pedagoškoj
2017./2018.
RADNO MJESTO
RAVNATELJ
PEDAGOG
PEDAGOG – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa
PSIHOLOG
PSIHOLOG – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa
DEFEKTOLOG
EDUKACIJSKI REHABILITATOR LOGOPED
EDUKACIJSKI REHABILITATOR
ZDRAVSTVENI VODITELJ
ODGOJITELJ
ODGOJITELJ – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa
TAJNIK
ADMINISTRATOR
VODITELJ RAČ. I KNJIG.
SAMOSTALNI REFERENT ZA PLANIRANJE I NABAVU
RAČUNOVODSTVENI REFERENT
VODITELJ KUHINJE
KUHARICA
DOMAĆICA
KUĆNI MAJSTOR
RADNICA U PRAONICI
POM. RADNICA U KUHINJI
SPREMAČICA
UKUPNO

STRUČNA
SPREMA
VSS
VSS

BROJ
IZVRŠITELJA
1
3

VSS

(1)

VSS

2

VSS

(1)

VSS
VSS
VSS
VŠS
VŠS

1
2
1
3
171

VŠS

(10)

VSS
SSS
VŠS
VŠS
SSS
SSS, VKV
SSS
KV
SSS/KV
NKV, NSS
NKV, PKV
NKV, NSS

1
1
1
1
5
4
4
1
5
3
19
29
258

Dječji vrtići Dubrovnik su u pedagoškoj 2017./2018. godini povećali broj stručnih suradnika –
zaposleni su 1 logoped i 1 psiholog. Osim toga, na stručno osposobljavanje su primljena 2
stručna suradnika – 1 psiholog i 1 pedagog. Povećanje broja zaposlenih stručnih suradnika
omogućilo je da se oforme 3 cjelokupna stručna tima za 3 cjeline, što će uvelike olakšati
njihov rad i poboljšati njegovu kvalitetu.
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CIJENA PROGRAMA
Od 1. rujna 2015. cijena programa predškolskog odgoja Dječjih vrtića i jaslica u
vlasništvu Grada Dubrovnika, za programe u vrtićima i jaslicama na užem području grada
Dubrovnika i Mokošici znatno su umanjene za sve programe vrtića i jaslica, a određene su
Zaključkom Gradskog vijeća o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u
cijeni programa Dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika KLASA: 601-01/1501/08, URBROJ: 2117/01-09-15-6 od 26. kolovoza 2015. godine s početkom primjene od 01.
rujna 2015. ( „Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 11/2015) i iznosile kako slijedi:

- za primarni jaslični i vrtićni 10.-satni program
(ovisno o mjesečnim primanjima po članu obitelji)

od 250,00 do 550,00 kn

- za kraći vrtićni popodnevni 3.-satni program

250,00 kn

- za kraći vrtićni primarni 5.-satni program (Gromača,
Šipan i Lopud)

150,00 kn

SOCIJALNI PROGRAM
Socijalnim programom Grada Dubrovnika utvrđeni su kriteriji za potpuno ili djelomično
oslobađanje od obveze participiranja u cijeni programa za pojedine roditelje – korisnike
usluga. Tijekom pedagoške 2017./2018. godine socijalni program koristilo je 435 korisnika
usluga vrtića u svim programima odnosno 21% upisane djece ( u nastavku tablica s detaljnim
prikazom).

SOCIJALNI PROGRAM ZA 2016./2017. GODINU
Red.
Broj

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

PRIMARNI PROGRAM – VRSTA OLAKŠICE

BROJ DJECE
(prosjek 12 mj.)

Djeca HRVI Domovinskog rata 90% i više
Djeca HRVI i CI Domovinskog rata s
invalidnošću od 50% do 80%
Djeca s teškoćama u razvoju
Djeca s teškoćama u razvoju (ne koriste
puni program)
Djeca samohranih roditelja
Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću:
- za drugo dijete 50% umanjenje cijene
- za treće dijete – besplatno
Djeca štićenici dječjeg doma „Maslina“
Dijete iz obitelji s 4 i više djece
UKUPNO ZA PRIMARNI PROGRAM

4

38.500,00

9

5.150,00

13

19.530,00

16

45.165,00

38

20.655,00

283
12
0
46
421

806.762,50
62.150,00
72.510,00
1.070.422,50

UKUPNO ZA
PED. GODINU
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RED
BR.

KRAĆI 5-SATNI PROGRAM – VRSTA OLAKŠICE
Šipan, Gromača i Lopud

BROJ DJECE
(prosjek 10 mj.)

UKUPNO ZA
PED. GOD.

1.
2.

Dijete iz obitelji s 4 i više djece (Šipan)
Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću – Gromača
- za drugo dijete 50% umanjenje cijene
Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću – Šipan
- za drugo dijete 50% umanjenje cijene
Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću – Lopud
- za drugo dijete 50% umanjenje cijene
UKUPNO ZA KRAĆI 5-SATNI PROGRAM

1

450,00

1
1

712,50
315,00

1

937,50

2

1.650,00

2

1.187,50

2

1.155,00

3.
4.

KRAĆI POPODNEVNI 3-SATNI PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.

Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću
- za drugo dijete 50% umanjenje cijene
Djeca HRVI i CI Domovinskog rata s
invalidnošću od 50% do 80%
Dijete iz obitelji s 4 i više djece
Djeca samohranih roditelja
Djeca s teškoćama u razvoju – kraći program
UKUPNO KRAĆI POPODNEVNI 3-SATNI
PROGRAM
UKUPNO SOCIJALNI PROGRAM

1
1
1
4

427

750,00
250,00
1.425,00
2.342,50

1.074.415,00

Punu cijenu programa plaćalo je prosječno 1616 djece 10.-satnih primarnih programa,
14 djece kraćeg 5-satnog programa, 6 djece na Šipanu, 7 djece na Gromači i 10 djece na
Lopudu, te „mala škola“ skraćeni boravak 6 djece.
Zaklada Blaga djela iz Dubrovnika plaćala je korištenje programa vrtića za prosječno
38 djece iz socijalno ugroženih obitelji tijekom pedagoške godine, prosječno 12.795,00 kn
mjesečno.
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IZVJEŠĆE O UPISU DJECE U PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU

Tijekom travnja 2018. (od 9. do 20. travnja) proveden je upis djece u dječje vrtiće i
jaslice za pedagošku 2018./2019. godinu. U upisnom roku zaprimljeno je 396 zahtjeva za
upis:
- 279 za 10.-satni jaslički program (uže područje Grada Dubrovnika i Mokošica)
- 86 za 10.-satni vrtićki program (uže područje Grada Dubrovnika i Mokošica)
- 2 za kraći 3.-satni popodnevni program (Gruž)
- 2 za 10.-satni vrtićki i jaslički program (Pčelica – Trsteno)
- 17 za 10.-satni vrtićki i jaslički program (Pčelica – Zaton)
- 4 za 10.-satni vrtićki i jaslički program (Osojnik)
- 2 za kraći 5.-satni vrtićki program (Pčelica – Gromača)
- 4 zahtjeva za upis djece koja nisu ispunjavali uvjete
Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik na 46. (telefonskoj) sjednici od 21. svibnja 2018.
utvrdilo je Privremenu listu zaprimljenih zahtjeva za upis djece u pedagošku 2018./2019.
godinu s početkom pohađanja od 1. rujna 2018. Lista je objavljena na oglasnim pločama svih
vrtića dana 21. svibnja 2018. godine. Lista je bila privremena iz razloga što je velik broj djece
djelomično cijepljen zbog dobi ili zbog zdravstvenih razloga te se roditeljima dalo vremena
da cijepe svoju djecu. Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik na 50. sjednici od 21.
kolovoza 2018. godine utvrđuje konačnu Listu prvenstva za upis u pedagošku 2018./2019.
godinu, gdje su se izostavila djeca s Privremene liste koja nisu ispunila uvjete iz Zakona o
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) te Programa zdravstvene zaštite djece.
Upis djece u Vrtić članovi Stručnog tima provode putem inicijalnog intervjua i
upitnika za roditelje. Upitnik sadržava bitne anamnestičke podatke o razvoju djeteta i
obiteljskom statusu. To je prilika da se od samog uključivanja djeteta ostvari dobar kontakt, te
potakne roditelje na suradnju i pravovremeno otkrivanje eventualnih zdravstvenih, razvojnih
i emocionalnih teškoća djeteta.
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2. Poboljšanje materijalnih uvjeta i opremljenosti vrtića
2.1 Opremanje vrtića
Tijekom pedagoške 2017./2018. godine nabavljena je sljedeća oprema:
Dječji vrtić „Ciciban“
- univerzalni stroj za kuhinju
- oprema za sobe dnevnog boravka djece
UKUPNO

91.846.76 kn
9.006,25 kn
100.853,01 kn

UKUPNO

124.875,00 kn

Dječji vrtić „ Pčelica – POS“
- dječja igrala za igralište

Dječji vrtići:Gruž, Izviđač, Kono, Kono I, Palčica – ured, Pčelica – ured, Pile, Pile II,
Pčelica, Pčelica-Opskrbni centar, Radost, Radost-Dvori Lapad, Palčica – Medarevo,
Trsteno, Zaton, Pčelica – Stara Mokošica, Šipan:

UKUPNO

135.718,32 kn

UKUPNO OPREMA…………………………………………………………...361.446,33 kn

2.2 Radovi po vrtićima:
DV Pčelica, DV Pčelica – Opskrbni centar, DV Palčica,
DV Palčica – Medarevo, DV Radost, DV Izviđač,
DV Osojnik, DV Ciciban, DV Gruž, DV Pčelica- POS
DV Pile, DV Zaton i DV Lapadski dvori,
UKUPNO RADOVI…………………………………………………………. 1.465.305,96 kn

UKUPNO RADOVI I OPREMA…………………………………………. 1.826.752,29 kn
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3. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE
U protekloj godini planirani su i realizirani zadaci koji se odnose na:
Odabir pravilnog režima prehrane i njezin utjecaj na rast i razvoj djece
Osiguranje odgovarajućih higijenskih uvjeta
Organizacija i provođenje preventivne zdravstvene zaštite djece
Suradnja s roditeljima
Suradnja s članovima stručnog tima
Stručno usavršavanje
Ostali zadaci zdravstvene voditeljice

3.1. Pravilna prehrana i unapređenje prehrane
Jelovnici su planirani u skladu s prehrambenim standardima za planiranje prehrane djece
u dječjem vrtiću, a uvijek dostupni na uvid svim roditeljima na mjestima koja su za to
predviđena kao i na web stranici www.vrtici-du.hr. Pri sastavljanju jelovnika vodili smo
računa da svi potrebni sastojci budu ravnomjerno zastupljeni u izboru hrane tijekom cijele
godine. Također, na zahtjeve pojedinih roditelja, a iz vjerskih razloga, izrađeni su posebni
jelovnici za njihovu djecu (nekonzumiranje svinjetine).
Posebna pažnja posvećena je načinu obrade namirnica sa željom zadržavanja što više
kvalitetnih sastojaka, uz potpunu svjesnost o važnosti zdrave prehrane za pravilan rast i razvoj
djeteta. Potrebno je pak naglasiti da svakom djetetu pristupamo individualno, ovisno o
njegovim zdravstvenim poteškoćama (dijabetes, fenilketonurija, alergije i drugo) te
prehrambenim potrebama (količini obroka i vrsti namirnice). Planiranje i realizacija obroka
(jelovnika) nije samo posao zdravstvene voditeljice već multidisciplinaran rad (voditelji
kuhinja).
Javnom i jednostavnom nabavom izabrani su sljedeći ponuditelji, koji su počeli
dostavljati namirnice s početkom kalendarske 2018. godine:
1. DB KANTUN d.o.o., Dubrovnik – svježe meso (junetina i svinjetina), razni
prehrambeni proizvodi
2. MM Mesna industrija d.o.o., Krašić, Zagreb
3. FILIP d.o.o., Metković - svježe voće, povrće (od 3. travnja 2017.), jaja i suho
sočivo
4. BABIĆ PEKARA d.o.o., Split - kruh i krušni proizvodi
5. LEDO d.d., Zagreb - smrznuti proizvodi
6. VINDIJA d.d., Varaždin - suhomesnati proizvodi (od 10. veljače 2017.), mlijeko,
mliječni proizvodi te piletina i puretina
Zbog neodgovarajuće kvalitete pojedinih proizvoda i učestalog kašnjenja dostave
istih raskinut je ugovor s tvrtkom Meso d.o.o. iz Zagreba za svježe meso, te je pokrenut novi
postupak javne nabave. Za novog ponuditelja izabran je DB. KANTUN d.o.o. Dubrovnik.
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Jelovnik se planirao dva puta mjesečno u dogovoru s voditeljima kuhinja. Obroci su se
pripremali u četiri centralne kuhinje:
KUHINJA
Palčica
Izviđač
Ciciban
Pčelica

VRTIĆI U KOJE SE PROSJEČNI
BROJ
DOSTAVLJAJU OBROCI OBROKA DNEVNO
Škatulica, Radost, Lapadski
450 - 500
dvori
150 - 170
Pile, Pile 1, Gruž, Kono,
450 - 500
Kono 1
POS
Sunce,
Opskrbni
390-480
centar, Vita, Aster, Pčelica II
(vrtić i jaslice), Pčelica III,
Ježić Osojnik, Zaton i
Trsteno

Tijekom ljetnih mjeseci dežurni vrtići bili su: Ciciban, Izviđač, Škatulica i Palčica, za
koje se obroci pripremaju u DV Palčica, dok se za DV Pčelica, Pčelica II i Zaton obroci
pripremaju u Pčelici (Nova Mokošica). Svaki dan se čuvaju uzorci hrane koji se nalaze na
jelovniku, u slučaju izbijanja moguće epidemije (trovanja hranom), prilikom čega je moguće
ispitivanje u Higijensko - analitičkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovnik.
Jelovnici su planirani u skladu s prehrambenim standardima za planiranje prehrane djece
u dječjem vrtiću. Pri sastavljanju jelovnika vodili smo računa da svi potrebni sastojci budu
ravnomjerno zastupljeni u izboru hrane tijekom cijele godine.
Posebna pažnja posvećena je načinu obrade namirnica sa željom zadržavanja što više
kvalitetnih sastojaka, uz potpunu svjesnost o važnosti zdrave prehrane za pravilan rast i razvoj
djeteta. Kontinuirano se provodi HACCP sustav. Praćeno je pravilno uskladištenje namirnica,
priprema i distribucija hrane, mikrobiološka čistoća predmeta uz ispitivanje mikrobiološke
ispravnosti namirnica.
U prehrambenom standardu navedene su preporučene dnevne količine energije i
prehrambenih tvari za dojenčad i djecu, a objavljen je u izmjenama i dopunama Programa
zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 121/07).
Prema tom standardu i normativima osigurava se pravilna prehrana djece u dječjim vrtićima
odnosno redoviti broj obroka s preporučenim količinama energije i prehrambenih tvari
potrebnih za rast i razvoj djeteta. Sukladno tome, slijedili smo preporuke po kojima su rađene
sljedeće korekcije jelovnika:
1. Prije pisanja jelovnika izračunavala se energetska i nutritivna vrijednost jela
prema normativu sukladno prehrambenom standardu.
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2. Smanjen je broj proizvoda s visokim udjelom šećera i zamijenili ih s
namirnicama koje ne sadrže šećer. Npr. kukuruzne i čokoladne pahuljice
zamijenili smo zobenim.
3. U jelovnike za jasličku djecu uvrstili smo mlijeko i mliječne proizvode s
najmanje 3.5% mm. prema standardu.
4. Uvrstili smo češće u jelovnik svježi sir za mazanje, kao zamjena za topljive
sireve koji nisu preporučljivi.
5. Uvrstili smo više fermentiranih mliječnih proizvoda poput jogurta s probiotičkim bakterijama (2-3 puta tjedno)
6. Uvrstili smo žitarice (zob, orzo), 3 puta tjedno (kao zobenu kašu za doručak s
dodatkom voća ili meda, dodatak orza u variva ili u kombinaciji s
mahunarkama).
7. U pripremi jela češće smo koristili maslinovo ulje, ribu smo posluživali 1 put
tjedno.
8. Educirali smo osoblje koje dijeli hranu, da se pridržava navedenih normativa pri
podjeli obroka.
Antropometrijska mjerenja djece izvršili smo u dječjim vrtićima Ciciban i Palčica
(izmjereno cca 400 djece). Procjenu stanja uhranjenosti i rezultate mjerenja radio je Zavod za
javno zdravstvo, a cilj je bio spriječavanje pretilosti u predškolskoj dobi. Također smo proveli
anketni upitnik za roditelje – podijeljen je roditeljima djece koju smo mjerili, te nam je
uvelike pomogao da se upoznamo s prehrambenim navikama djece kod kuće.

Tijekom pedagoške godine u vrtiću je bilo više djece sa zdravstvenim teškoćama kojima se
prilagođavao jelovnik u smislu određenog načina prehrane prema vrsti teškoće:

VRTIĆ

CICIBAN

IZVIĐAČ

BROJ
DJECE
7
1
/

ALERGIJA NA:

BORAVAK

Jaja
Riba
Soja i tragovi soje

10h
10h
10h

Kravlje mlijeko, mliječni proizvodi

10h

5

Krumpir, kruška

10h

1

Kikiriki
Bijelo brašno, lješnjak, kakao

10h
10h

6
1

Jaje
Mlijeko i mliječni proizvode
Kikiriki, zobene pahuljice
Riba

10h
10h

4
4
1
1

10h
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KONO

Jaja

10h

2

10h

PILE

Jaja
Kikiriki
Mliječni proizvodi

2
2
1

GRUŽ

Kravlje mlijeko
Kikiriki

10h

1
1

RADOST

Jaja, mlijeko i miječni proizvodi, kikiriki,
orah,banana, kruška, orašastiplodovi,
rajčica, špinat, agrumi,jagoda, kakao

10h

4

Mlijeko

10h

5

Jaja, orašasti plodovi

10h

5

Jaja
Riba
Soja i tragovi soje
Mlijeko i mliječni proizvodi
Orašasti plodovi (kikiriki)
Voće ( agrumi, kruška, banana, jagoda),
špinat

10h
10h
10h
10h
10h

4
1
1
4
3

10h

1

POS-SUNCE

Orašasti plodovi (kikiriki)
Jaja
Sve vrste sočiva (grahorice)
Mlijeko i mliječni proizvodi
Riba

10h
10h
10h
10h
10h

2
1
1
2
1

PČELICE
STARA
MOKOŠICA

Kravlje mlijeko, mliječni proizvodi, riba,
sladoled
Jaja
Suhe smokve

10h

2

10h
10h

1
1

ZATON

Jaja, mlijeko i mliječni proizvodi
Riba i morski proizvodi
Rajčica

10h
10h
10h

1
1
1

TRSTENO

Mlijeko i mliječni proizvodi

10h

2

10h

ŠKATULICA

PČELICA
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Jaja
10h
2
Koncentrat rajčice
10h
1
Kruška
10h
1
Riba
10h
1
Jelovnik se posebno prilagođavao za 89 djece s alergijama na određene sastojke i/ili
namirnice, popisanih u ovoj tablici i podijeljenih s obzirom na vrtić koji pohađaju.
U Dječjim vrtićima Izviđač, Gruž, Ciciban i Škatulica, 39 djece ne konzumira svinjetinu
iz vjerskih razloga, dok u Dječjim vrtićima Palčica, Lapadski dvori, Pčelica, i Pčelica II, 8
djece ne konzumira svinjetinu iz vjerskih razloga.
kako bi se zadovoljile prehrambene potrebe i pravilna prehrana ove djece, zdravstveni
voditelji su tijekom cijele godine vodili posebnu brigu o tome.
Prilikom dječjih rođendana u vrtić se nisu primale domaće torte i kolači već gotovi
proizvodi s deklaracijom i vidljivim rokom trajanja. Izbjegavalo se i davanje bombona djeci,
zbog opasnosti od gušenja, kao i proizvoda na koje su djeca često alergična.

3.2. Osiguranje odgovarajućih higijensko - sanitarnih uvjeta
U skladu s Pravilnikom, pravovremeno su provođene mjere dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije (dva puta godišnje), a izvoditelj je bio Sanitat Dubrovnik d.o.o.
Dezinfekcija prostora se provodila izričito u vrijeme izbijanja crijevnih ili respiratornih
infekcija odnosno po potrebi.
U svakom tromjesečju Zavod za javno zdravstvo Dubrovnik je uzimao briseve ruku
radnika u kuhinji, s posuđa kojim rukuju te uzorke s radnih površina. U svakom od navedenih
vrtića uzeti su uzorci za analizu mikrobiološke čistoće, koji su pokazali zadovoljavajuće
rezultate, prema odredbama Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke
čistoće, u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09).
Zavod za javno zdravstvo je, uz uzorkovanje mikrobiološke čistoće objekata, provodio i
laboratorijsku kontrolu mikrobiološke ispravnosti hrane zatečene na dan uzorkovanja. Svaki
ispitivani uzorak bio je zdravstveno ispravan, točnije, u skladu s ispitivanim mikrobiološkim
parametrima.

3.3. Preventivna zdravstvena zaštita
Antropometrijska mjerenja su obavljena u cilju otkrivanja i prevencije poremećaja u rastu
i razvoju prema programu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), a u sklopu projekta sa
Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Provodilo se pravovremeno
suzbijanje zaraznih bolesti po potrebi te je kontinuirano praćenje pobola, uz vođenje
evidencije kretanja bolesti među djecom. Zdravstveni odgoj djece, roditelja i odgojitelja
provodio se kroz letke, usmene upute o pranju ruku, roditeljske sastanke i edukacije
odgojitelja (radionice prve pomoći). U vrtićima je dostupna pravovremena i stručna pomoć
pri ozljedama, kao i koordinacija s roditeljima u svezi bilo kakvog problema vezanog za
zdravlje djeteta. U okviru zdravstvenog odgoja naglasak je stavljen i na pravilno održavanje
oralne higijene djece te redovito pranje ruku.
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U dječjim vrtićima provodi se redovna praksa učenika Medicinske škole Dubrovnik u
sklopu predmeta Zdravstvena njega djeteta, 3 puta tjedno po 2h.

Kontinuirano su se provodile protuepidemijske mjere:
Redovita dezinfekcija posuđa
Redovito pranje i dezinfekcija igračaka
Redovito provjetravanje prostora u kojima borave djeca
Što češći boravak na svježem zraku
Osobna higijena djelatnika
Informiranje o razlozima izostanka djeteta iz vrtića i jaslica
Kontinuirana suradnja s pedijatrima
Obvezno donošenje liječničkih potvrda nakon bolesti djeteta
U travnju ove godine obavljen je upis djece u vrtiće i jaslice u čijem su provođenju
sudjelovali i zdravstveni voditelji. Prilikom upisa svaki roditelj je trebao predočiti
imunizacijsku iskaznicu svog djeteta kako bismo provjerili cijepni status. Prema Zakonu o
zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Programu zdravstvene zaštite djece, djeca koja nisu
procijepljena prema Hrvatskom kalendaru cijepljenja ne mogu biti primljena u vrtić/jaslice.
Liječnički pregledi se obavljaju tijekom srpnja i kolovoza, a sva novoupisana djeca su
obvezna po prvom danu dolaska u jaslice/vrtić donijeti potvrdu o obavljenom liječničkom
pregledu.
U lipnju 2018. pojavile su se ospice u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te su poduzete sve
protuepidemijske mjere prema naputcima ZJZDNŽ.
Protuepidemijske mjere koje su poduzete:
Distribucija obavijesti po svim vrtićima koju smo dobili od ZJZDNŽ
Edukacija zaposlenika
Razgovori i edukacija roditelja
Provjera cijepnih statusa zaposlenika i upućivanje zaposlenika na cijepljenje
Povećane higijenske mjere u svim vrtićima
Savjetodavni rad sa zaposlenicima i roditeljima
Prema preporuci HZJZ, sva djeca koja pohađaju vrtić morala su biti cijepljena. Provjeru
cijepnog statusa su obavljali zdravstveni voditelji. U slučaju dovođenja necijepljenog djeteta u
vrtić, roditelji su bili obvezni potpisati Izjavu o prihvaćanju odgovornosti, a odgojitelji
ispuniti Protokol postupanja u slučaju dovođenja necijepljenog djeteta u dječje vrtiće.
Tijekom pedagoške godine provjeren je cijepni status djece, te na temelju obrađenih
podataka napravljena je statistika procijepljenosti.

U nastavku se nalaze grafovi koji prikazuju statistiku cijepnog statusa djece u jaslicama i
vrtiću, za 1. cjelinu Dječjih vrtića Dubrovnik. Prvi graf prikazuje cijepni status djece u
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jaslicama 1. cjeline. Iz prikaza možemo vidjeti kako gotovo polovica djece ima sva potrebna
cjepiva (46%), dok njih 12% nije primilo MO-PA-RU cjepivo.

1. CJELINA - JASLICE

42%

46%

12%
0%
IMA SVA CJEPIVA

NEMA NIJEDNO CJEPIVO

NEDOSTAJE "MO-PA-RU"

NEDOSTAJE KARTON IMUNIZACIJE

Drugi graf prikazuje cijepni status djece u vrtiću, za 1. cjelinu. Iz podataka se vidi kako
gotovo 60% djece u vrtiću ima sva potrebna cjepiva, dok njih 19% nije primilo MO-PA-RU
cjepivo.

1. CJELINA - VRTIĆ

22%

19%

59%

0%
IMA SVA CJEPIVA

NEMA NIJEDNO CJEPIVO

NEDOSTAJE "MO-PA-RU"

NEDOSTAJE KARTON IMUNIZACIJE

Posljednji prikaz predstavlja ukupnu statistiku procijepljenosti 1. cjeline. Iz njega se može
vidjeti kako više od polovice djece iz 1. cjeline ima sva potrebna cjepiva (53%), dok njih 15%
nije primilo MO-PA-RU cjepivo. Za oko 30% djece nije dostavljena imunizacijska kartica.
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1. CJELINA - UKUPNO

32%

53%
15%
0%
IMA SVA CJEPIVA

NEMA NIJEDNO CJEPIVO

NEDOSTAJE "MO-PA-RU"

NEDOSTAJE KARTON IMUNIZACIJE

Nadalje se nalaze podatci o cijepnom statusu djece u jaslicama i vrtiću, za 2. cjelinu DV
Dubrovnik. Prvi graf prikazuje podatke o cijepnom statusu djece u jaslicama, gdje se vidi
kako 51% djece ima sva potrebna cjepiva, dok 46% djece nedostaje MO-PA-RU cjepivo.

2. CJELINA - JASLICE
3%

46%

51%

0%
IMA SVA CJEPIVA

NEMA NIJEDNO CJEPIVO

NEDOSTAJE "MO-PA-RU"

NEDOSTAJE KARTON IMUNIZACIJE

Drugi graf prikazuje cijepni status djece u vrtiću, gdje 66% djece ima sva potrebna cjepiva,
dok 24% djece nije primilo MO-PA-RU cjepivo.
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2. CJELINA - VRTIĆ
8%
24%

66%
2%

IMA SVA CJEPIVA

NEMA NIJEDNO CJEPIVO

NEDOSTAJE "MO-PA-RU"

NEDOSTAJE KARTON IMUNIZACIJE

Posljednji prikaz predstavlja ukupnu statistiku procijepljenosti 2. cjeline te se vidi kako skoro
60% djece ima sva potrebna cjepiva, dok 35% nema MO-PA-RU cjepivo.

2. CJELINA - UKUPNO
5%

35%
59%

1%
IMA SVA CJEPIVA

NEMA NIJEDNO CJEPIVO

NEDOSTAJE "MO-PA-RU"

NEDOSTAJE KARTON IMUNIZACIJE

Naposljetku, podatci dobiveni iz 3. cjeline prikazani su na grafovima u nastavku. Iz grafa koji
prikazuje procijepljenost djece iz jaslica 3. cjeline, može se vidjeti kako čak 70% djece
jasličke dobi ima sva potrebna cjepiva, dok 28% nedostaje neko od cjepiva.
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3. CJELINA - JASLICE
3%

0%

25%

2%
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NEMA NIJEDNO CJEPIVO
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NEDOSTAJE KARTON IMUNIZACIJE

Podatci djece iz vrtićkih skupina pokazuju da 72% djece ima sva potrebna cjepiva, dok 27%
njih nedostaje neko od cjepiva.

3. CJELINA - VRTIĆ
0%
9%
18%
1%
72%

IMA SVA CJEPIVA

NEMA NIJEDNO CJEPIVO

NEDOSTAJE "MO-PA-RU"

NEDOSTAJE "DI-TE-PER"

NEDOSTAJE KARTON IMUNIZACIJE

Ukupna analiza procijepljenosti djece iz 3. cjeline pokazuje kako 71% djece ima sva potrebna
cjepiva, dok 27% djece nema neko od cjepiva.
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3. CJELINA - UKUPNO
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Analizom procijepljenosti svih jasličkih skupina DV Dubrovnik, primjećuje se kako 56%
djece jasličke dobi ima sva potrebna cjepiva, 28% nedostaje MO-PA-RU cjepivo, 15% djece
nije dostavilo karton imunizacije, 1% nedostaje DI-TE-PER cjepivo i 1% nema nijedno
cjepivo. Graf se nalazi u nastavku.

JASLICE - UKUPNO
1%

15%

28%

56%

1%
IMA SVA CJEPIVA

NEMA NIJEDNO CJEPIVO

NEDOSTAJE "MO-PA-RU"

NEDOSTAJE "DI-TE-PER"

NEDOSTAJE KARTON IMUNIZACIJE

Analizom procijepljenosti svih vrtićkih skupina DV Dubrovnik, primjećuje se da 66% djece
vrtićke dobi ima sva potrebna cjepiva, 20% njih nema MO-PA-RU cjepivo, 10% nije
dostavilo karton imunizacije, 3% djece nema primljeno DI-TE-PER cjepivo te 1% nema
nijedno cjepivo. U nastavku se nalazi graf s navedenim podatcima.
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VRTIĆ - UKUPNO
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Naposljetku, ukupnom analizom cijepnog statusa, za svu djecu u DV Dubrovnik dobiveno je
da 61% djece ima sva potrebna cjepiva, 24% nedostaje MO-PA-RU cjepivo, 12% nema
dostavljen karton imunizacije, 2% nedostaje DI-TE-PER cjepivo te 1% nema nijedno cjepivo.
Graf s navedenim podatcima je u nastavku.

UKUPNO
2%

12%

24%
61%
1%

IMA SVA CJEPIVA

NEMA NIJEDNO CJEPIVO

NEDOSTAJE "MO-PA-RU"

NEDOSTAJE "DI-TE-PER"

NEDOSTAJE KARTON IMUNIZACIJE

Analizom procijepljenosti djece nalazimo kako je procijepljenost pala ispod
minimalne razine koja je zaštitna za nastanak epidemije. S pojavom ospica među građanima
Grada Dubrovnika, ove pedagoške godine posebna se pozornost posvetila prevenciji i zaštiti
djece, ali i zaposlenika Dječjih vrtića Dubrovnik, kako bi se zaustavila moguća epidemija
ospica. Zdravstveni voditelji provjeravali su imunizacijske kartice te obavljali veliki broj
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intervjua s roditeljima, kao i sastanaka s tijelima nadležnih institucija. Provotno preporukom,
a potom i zabranom dolaska necijepljene djece u prostore vrtića, spriječila se moguća
epidemija. Zabrana dolaska necijepljene djece trajala je od 12. lipnja 2018. godine do 9.
srpnja 2018. godine. Necijepljena djeca mogla su nastaviti pohađati vrtić tek nakon što
dostave potvrdu o cijepljenju. Osim toga, novoupisana djeca moraju imati sva potrebna
cjepiva kako bi mogla pohađati vrtić. Djeca koja nemaju primljena sva cjepiva ne mogu
pohađati vrtić dok ne dostave potvrdu o cijepljenju.
Analizom podataka procijepljenosti djece iz sve tri cjeline Dječjih vrtića Dubrovnik može se
zaključiti kako bi procijepljenost djece trebala biti veća, međutim, dobiveni rezultati mogu se
objasniti zdravstvenim kontraindikacijama, zbog kojih neka djeca ne smiju primiti određena
cjepiva. Odnosno, neka djeca imaju zdravstvene poteškoće zbog kojih bi primanje cjepiva
moglo biti opasno za zdravlje i život djeteta. Naposljetku, DV Dubrovnik su nailazili na otpor
nekih roditelja prema cijepljenju, koji su kao razlog necijepljenja navodili strah od nuspojava
cjepiva.
Važno je naglasiti kako je za zaštitu djece cijepljenje pravi izbor jer koristi cijepljenja
uvelike premašuju njegove rizike te se na taj način zatvaraju vrata tim bolestima. Osim
individualne zaštite koju postižemo, programom cijepljenja i njegovom provedbom postiže se
kolektivni imunitet. Stoga smo podsjetili roditelje na zakonsku obavezu cijepljenja (NN79/07)
putem obavijesti, te ih pozvali da se što prije jave pedijatrima i provjere cijepni status djeteta
te cijepe dijete koje nije redovito cijepljeno. Dječji vrtići Dubrovnik će nastaviti kontinuirano
pratiti procijepljenost djece.
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TABLICA KRETANJA ZARAZNIH BOLESTI

VRSTA BOLESTI

CICIBAN

KONO 1 i 2

IZVIĐAČ

PILE 1 i 2

GRUŽ

ŠKATULICA

RADOST

PČELICA

ZATON

OSOJNIK

GROMAČA

LAP. DVORI

PALČICA

UKUPNO

U pedagoškoj 2017./2018. godini, zdravstveni voditelji su vodili evidenciju o kretanju zaraznih bolesti i
evidenciju o ozljedama djece po vrtićima – tablice u nastavku.
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Gastroenteritis
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UKUPNO

Streptokokne bolesti se najčešće javljaju tijekom jeseni i zime. Prijenosu infekcije pogoduje boravak
u napučenim uvjetima smještaja poput vrtića. Najčešći put prijenosa je kapljični, tj. putem govora i kihanja.
Prostorije u kojima su boravila djeca redovito smo provjetravali i dezifincirali predmete koji su mogli biti
kontaminirani sekretom. Nakon preboljene streptokokne bolesti roditelji su bili dužni donijeti liječničku
potvrdu da je dijete zdravo i da može pohađati vrtić.
Iz tablice kretanja zaraznih bolesti vidljivo je da smo ove pedagoške godine imali malu epidemiju
enterobijaze. Učinjene su sve potrebne protuepidemijske mjere, provedena je zdravstvena edukacija djece
(pranje ruku, higijena) i odogojiteljica, te tehničkog osoblja.
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Iz tablice je vidljivo kako su najčešće ozljede: udarci u glavu, posjekotine te ozljede koljena, koje se
najčešće događaju u igri. Sve ozljede riješene su bez većih komplikacija i uz brzu reakciju odgojitelja i
zdravstvenih voditelja.
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3.4. Suradnja s roditeljima
Suradnja s roditeljima odvijala se putem:
individualnih razgovora tijekom i prije upisa u vrtić, kao i tijekom cijele pedagoške
godine 2017/2018.
- roditeljskih sastanaka
- Roditeljski sastanci održani su tijekom godine u vrtićima DV Izviđač,
Ciciban, Pile, Gruž, i Škatulica, Pčelica, Pčelica II, Pčelica III, Palčica,
Lapadski dvori
Letaka (pranje ruku – ulaganje u zdravlje, kako se pripremamo za jaslice – vrtić, uši
nisu sramota, mala dječja glista, ospice), u kutiću za roditelje
svakodnevne dostupnosti roditeljima za sve informacije i upite vezane za njegu i skrb
djeteta na službeni kontakt telefon zdravstvene voditeljice
Stručno – razvojna služba je na početku pedagoške godine održala roditeljske sastanke na
temu:
Zdravstvena zaštita djece u jaslicama na početku pedagoške godine.
Za djecu s teškoćama koja su kategorizirana i ostvaruju kraći boravak u vrtiću imali smo
sastanke s roditeljima i odgojiteljima u cilju osiguravanja što boljih uvjeta u vrtiću.
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4. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD
Odgojno-obrazovni rad u Vrtiću temelji se na Programskom usmjerenju i humanističkorazvojnoj koncepciji koji polaze od potreba, interesa i mogućnosti djece kako bi se postigao
cjeloviti razvoj djeteta.
Timskim radom i suradnjom stručnog tima i odgojitelja te roditelja osiguravali su se
uvjeti za zadovoljavanje dječjih potreba i ostvarivanje dječjih prava u vrtiću.
Tijekom pedagoške godine razvijali smo partnerske odnose s roditeljima, poticali
otvorenu komunikaciju, rješavali organizacijske poteškoće (premještanje djece, spajanje braće
i sestara u isti vrtić, zamjene odgojitelja i sl.). Roditelje smo uključivali u aktivnosti u vrtiću
putem radionica za roditelje, roditeljskih sastanaka, druženja, organizacijom izleta, posjeta i
sl.
Nastojali smo stvarati poticajno okruženje u kojem djeca imaju mogućnost za uspješno
uspostavljanje kvalitetnih odnosa s djecom i odraslima. U takvom okruženju djeca se dobro
osjećaju, aktivno sudjeluju u različitim aktivnostima koje im se nude, imaju slobodu izbora
aktivnosti i uče kroz neposredno iskustvo. Sloboda izbora aktivnosti smanjuje mogućnost za
konflikte, ne narušava aktivnost drugih, a pojačava sigurnost djece.
Veći broj djece u skupinama od onog propisanog DPS-om i dalje je prisutan, osobito u
jasličkim skupinama. Svake godine Vrtić nastoji postepeno smanjiti broj djece u jasličkim
skupinama u nastojanju da se osiguraju optimalniji uvjeti za sigurnost djece, kvalitetnije
zadovoljavanje potreba djece te da se broj djece u skupinama uskladi s DPS-om. Smanjivali
smo broj djece u skupinama u kojima su uključena djeca s teškoćama u razvoju i angažirani
su i osobni pomagači za djecu s težim teškoćama u razvoju.
Prije početka pedagoške godine održani su roditeljski sastanci na temu “Adaptacija
djece” za roditelje novoupisane djece u jaslice i vrtić. Roditelji su individualno savjetovani
kako bi se olakšala prilagodba djece na jaslice i vrtić.
Članovi Stručnog tima kontinuirano su tijekom pedagoške godine pružali pomoć
odgojiteljima i roditeljima savjetom i podrškom.
Ove pedagoške godine imali smo 418 predškolske djece s kojima su odgojitelji pojačano
radili na pripremi za školu prema Programu predškole.
Stručni tim je posebnu pozornost posvećivao predškolcima, analizirano je 418 lista
zrelosti te su kontaktirani roditelji djece za koju je procijenjeno da nisu dovoljno spremna za
školu.
Stručni tim je pratio djecu predškolskih skupina, po potrebi putem individualnih
savjetovanja i roditeljskih sastanaka te edukativnih materijala, upućivali smo roditelje kako
pripremiti dijete za školu, te na traženje roditelja radili individualno provjeru zrelosti i
pripremljenosti za školu i savjetovali roditelje vezano za isto. Roditeljima, koji su to željeli,
omogućena je provjera zrelosti djece koja zbog dobi nisu obvezna upisati se u školu, ali se
mogu upisati uz zamolbu roditelja.
Postojao je određen postotak djece s kojom je bilo potrebno češće, kroz igru, vježbati
predvještine čitanja potrebne za školu. Često se kod djece najviše inzistira na stapanju i
raščlambi glasova, kao i na vježbama grafomotorike, no to nisu jedine predvještine čitanja.
Pod pojmom rane pismenosti, koja se odnosi na znanja i vještine koje su važne za ovladavanje
čitanjem i pisanjem, krije se mnoštvo predvještina. S tim su se ciljem i ove pedagoške godine
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provodile radionice za predškolce u vrtiću Palčica i Izviđač tijekom srpnja 2018. godine.
Područja koja su radionice obuhvaćale su: fonološka svjesnost, pripovijedna sposobnost i
rječnik, brzo imenovanje, vizualna percepcija, empatija, emocionalni razvoj, razumijevanje i
sortiranje prema veličini.
Rano otkrivanje i poticanje sposobnosti darovite djece važno je za njihov cjeloviti
razvoj. Zbog svojih posebnih razvojnih karakteristika i ponašanja darovita djeca mogu steći
osjećaj kako se razlikuju od svojih kronoloških vršnjaka. Stoga je bitno rano otkrivanje i
identifikacija potencijalno darovite djece, kao i motivacija odgojitelja za dodatne obogaćene
sadržaje u radu s njima te uspostavljanje odgojno - obrazovnog djelovanja s ciljem
zadovoljavanja njihovih potreba i poticanja njihova razvoja u vrtiću i izvan vrtića.
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Na temelju tablice, vidljivo je kako su najzastupljenija područja darovitosti likovne i
verbalno-lingvističke sposobnosti. Ovisno o području darovitosti, birale su se različite metode
i aktivnosti korištene u individualnom radu s potencijalno darovitom djecom, s ciljem
stimulacije njihova razvoja. Kroz indivudalan rad i putem različitih aktivnosti, djecu se
poticalo na kreativno rješavanje problema, istraživački pristup te na kreativno izražavanje
kroz različita područja: likovno, glazbeno i verbalno. Pri izboru aktivnosti vodilo se računa da
potiču više misaone procese, kreativnost i divergentno mišljenje.
Odgojiteljice koje imaju u skupini uključenu darovitu djecu redovito su tijekom
pedagoške godine razmjenjivale iskustva u radu s ovom djecom.
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U skupinama koje imaju darovitu djecu radi se kroz obogaćene sadržaje i projekte.
Naročito su bili zanimljivi sljedeći projekti:
- Mali istraživači
- Noć matematike
- Večer hrvatskog jezika
Tijekom pedagoške godine u Dječjim vrtićima Dubrovnik je organiziran kraći
program učenja engleskog jezika u organizaciji Škole za strane jezike „Poliglot“, u koji je bilo
upisano oko 200 djece uzrasta od 4 do 6 godina. Ponegdje su, na inzistiranje roditelja,
program pohađala i djeca u dobi od 3 godine. Program se izvodio u 10 objekata: Izviđač,
Pile, Ciciban, Palčica, Škatulica, Radost, Gruž, Pčelica, Pčelica Stara Mokošica i Osojnik; od
listopada do početka lipnja. Svaka grupa se sastajala 2 puta tjedno po 45 minuta, te odrađivala
aktivnosti u vidu društvenih igara, pjevanja i radnih listića. Bitno je napomenuti da su Dječji
vrtići Dubrovnik izradili vlastiti program učenja engleskog jezika, koji je trenutno u postupku
verifikacije od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
U sljedećoj tablici prikazane su aktivnosti koje su se koristile u radu s potencijalno darovitom
djecom, tijekom pedagoške godine 2017./2018.
Vrsta darovitosti

VERBALNOLINGVISTIČKA

LIKOVNA

Aktivnosti u radu s darovitom djecom
Izmišljanje priča, viceva i zagonetki
Samostalno pričanje priča
Izmjenjivanje kraja priča
Izmišljanje stihova
Izmišljanje čaralica i brojalica
Izmišljanje igrokaza
Video projekcije filmova sa zvukom, bez zvuka i uz pauzno
zaustavljanje
Korištenje materijala: papiri raznih boja, veličina i tekstura, kartoni,
tuljci, pamučni materijali, „pametna tkanina“, materijali iz prirode
(neoblikovani), razni oblikovani materijali, glina, plastelin, tijesto,
neoblikovana pur pjena, playmais – smoki za modeliranje i
konstruiranje, pjena za brijanje, različita vrsta žice, perlice
Tehnike: vodene boje, boje za staklo, sol, šećer, zaleđene tempere,
tuš, pero, akrilne boje, asamblage – konstruiranje u prostoru

TJELESNOKINESTETIČKA

GLAZBENORITMIČKA

Šetnje: sportski tereni crkve sv. Mihajla, uvala Lapad
Sportske igre: Babin kuk – natjecateljske igre djeca i roditelji
17. olimpijski festival
Osmišljavanje novih koreografija
Nastup na Zimskom festivalu
Nastup na završnoj svečanosti
Suradnja s FA Linđo - probe tradicionalnih plesova
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U svibnju 2018. godine, održana je 17. po redu Dječja gradska olimpijada, u organizaciji
Olimpijskog odbora i Dubrovačkog saveza sportova, pod nazivom „Olimpijski festival dječjih
vrtića“. U natjecanju je sudjelovalo dvanaest gradskih vrtića: Pčelica, Pčelica 1, Škatulica,
Gruž, Kono, Izviđač, Ciciban, Pile, Osojnik, Zaton, Gromača i Trsteno, s ukupno oko 400
djece. Nakon gradske faze natjecanja, vrtići Škatulica i Pčelica sudjelovali su na Županijskom
dijelu natjecanja, koje se održalo u Blatu, na Korčuli. Na Županijskoj dječjoj olimpijadi
sudjelovalo je oko 70 djece.
Dubrovački vrtići sudjelovali su i u DU Motion dječjoj utrci, koja se odvijala na Stradunu, sa
startom od Onofrijeve fontane i ciljem – Orlandov stup. Utrka se odvijala u travnju 2018.
godine i u njoj je sudjelovalo oko 500 djece.
I ove pedagoške godine, u DV Pile provodio se sportski program.

Rad s djecom s teškoćama u razvoju
Psihofizički razvoj i zdravlje djece prati se od upisa u vrtić kada roditelji ispunjavaju
upitnik s podacima o cjelokupnom razvoju djeteta – motoričkom, spoznajnom, emocionalnosocijalnom, razvoju govora i zdravstvenim poteškoćama. Na ovaj način upoznaju se djeca i
roditelji, uspostavlja se suradnja od samog početka, a stručni tim vrtića dobiva važne podatke
o svakom djetetu koji su bitni za dobru prilagodbu, napredovanje djeteta i prevenciju mogućih
teškoća.
Rad s djecom s teškoćama u razvoju se odvija putem:
– inicijalnih intervjua (gdje od roditelja dobivamo prve i važne podatke o
djetetovom razvoju ili odstupanju, te o eventualnim rizicima u njegovom
razvoju)
– informacija dobivenih uvidom u zdravstvene kartone djece
– informacija dobivenih od vanjskih ustanova, gdje su djeca uključena u
rehabilitaciju
– informacija dobivenih od odgojiteljica, koje u skupini uoče odstupanja u
razvoju djeteta
Ukoliko roditelji na upisu ne daju potpune informacije o razvoju djeteta, posebno kod
djeteta s teškoćama u razvoju, to otežava formiranje odgojnih skupina, raspored odgojitelja, a
može predstavljati i poteškoću vezanu za sigurnost i zdravlje djeteta.
Redovito praćenje razvoja i napredovanja djece, ostvarivalo se putem lista zrelosti,
individualnih dosjea djeteta, razvojnih mapa, individualnih razgovora s roditeljima,
psihologijskih ispitivanja i opservacija defektologinje i pedagoginje, timskog praćenja i
zapažanja odgojitelja.
Vođeni zadaćama iz Godišnjeg plana i programa, koje se odnose na rad s djecom s
teškoćama u razvoju, Stručno razvojna služba (pedagoginje, psihologinje, defektologinja,
edukacijska rehabilitatorica i logopedinje) i zdravstvene voditeljice radile su na pravodobnom
uočavanju poteškoća, ili odstupanja u razvoju djeteta.

35

Djeca s teškoćama u razvoju evidentirana u pedagoškoj 2017./2018. godini
Redni broj

Vrsta teškoće u razvoju

Ukupno

1.
2.
3.

Oštećenja vida
Oštećenja sluha
Poremećaji govorno-jezične komunikacije
Promjene u osobnosti uvjetovane organskim
čimbenicima ili psihozom ADHD
Poremećaji u ponašanju
Motorička oštećenja
Snižene intelektualne sposobnosti
Autizam
Višestruka oštećenja
Zdravstvena oštećenja
Ukupno

16
1
78

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

0
18
2
2
13
18
23
171

Veliki broj djece s teškoćama u razvoju je obuhvaćen individualiziranim, grupnim ili
individualnim radom. Za svako dijete napisan je individualni program rada koji je, uz
zapažanja, upute i savjete roditeljima i odgojiteljima, sastavni dio dosjea svakog djeteta.
Tijekom ove godine uspješno smo surađivali s nizom specijaliziranih ustanova i udruga u
cilju što uspješnijeg i djelotvornijeg rada s ovom djecom.
Individualno se radilo s djecom koja su imala različite emocionalne smetnje kao što su
tugovanje zbog gubitka bliske osobe, strahovi, poremećaji hranjenja, enureze, noćni strahovi,
agresivnost, impulzivnost, teškoće u govoru i dr.
Ove pedagoške godine 6 djece s teškoćama u razvoju pristupilo je testiranju i od sljedeće
godine njih 3 polaze u školu po prilagođenom ili redovnom školskom programu. Svaki od
njih troje ima već jednu odgodu, tako da nam povratak predškolaca predstavlja poteškoće
zbog organizacije i rasporeda djece u skupine.
Grad Dubrovnik i dalje izdvaja dodatna financijska sredstva za projekt „Uvođenje
osobnih pomagača u vrtić“ djeci s teškoćama u razvoju.
U pedagoškoj godini 2017/18. uključeno je 12 asistenata za 20 djece s teškoćama, prema
procjeni stručnog tima vrtića i odlukom Povjerenstva, prednost je dana djeci s većim
odstupanjima u razvoju koji imaju poteškoće u ponašanju i samoregulaciji.
Uključivanje asistenata poboljšalo je:
-

sigurnost djece
rad odgojitelja u skupini i uključivanje djece s teškoćama u aktivnosti
individualni pristup djeci s teškoćama u razvoju
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- praćenje razvoja i napredovanja djece
- inteziviralo suradnju s roditeljima
Izbor osobnih pomagača obavlja stručno razvojna služba vrtića nakon individualnog
razgovora s kandidatima i popunjenog upitnika za procjenu kompetencije i iskustva u radu s
djecom s teškoćama u razvoju. Svaki osobni pomagač upoznat je s vrstama teškoća u razvoju
i posebnostima djece, jer svaki radi s dvoje djece s različitim teškoćama. Zbog nemogućnosti
angažiranja dovoljnog broja potrebnih osobnih pomagača, u drugoj polovici ove pedagoške
godine, isti su se tražili oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Putem konzultacija i razgovora s osobnim pomagačima, razmjenjivala su se iskustava o
radu s ovom djecom. Osobni pomagači savjetovani su za postavljanje realnih, mjerljivih i
kratkoročnih ciljeva.
U lipnju 2018. godine provedena je evaluacija rada osobnih pomagača putem anketa za
odgojitelje i roditelje djece s teškoćama koja su imala osobnog pomagača.
Analiza anketa roditelja djece s teškoćama u razvoju, koja su tijekom pedagoške godine
imala osobnog pomagača, pokazala je da su oni zadovoljni stručnim radom odgojiteljica,
osobnih pomagača i članovima stručnog tima. Primjedbe roditelja odnose se na vrijeme koje
osobni pomagač provodi s njihovim djetetom u vrtiću.
Svaki osobni pomagač radio je s djetetom svaki dan, od ponedjeljka do petka, po dva
sata. Roditelji su mišljenja da bi njihova djeca više napredovala kad bi se djeci omogućio duži
boravak u vrtiću uz osobnog pomagača.
Uključivanje osobnih pomagača poboljšalo je kvalitetu rada, omogućilo individualizirani
pristup djeci s teškoćama u razvoju, olakšalo praćenje njihovog razvoja i napredovanja,
olakšalo rad odgojiteljima te proširilo suradnju s roditeljima.
Prema podacima iz ankete provedene između odgojiteljica koje su imale osobnog
pomagača u skupini tijekom pedagoške godine vidljivo je zadovoljstvo ovim projektom.
Zadovoljne su svojim radom s djetetom s teškoćama u razvoju kao i suradnjom sa članovima
stručnog tima. Neke se odgojiteljice ne osjećaju dovoljno kompetentnima za rad s djecom
koja imaju oštećenja vezana za govor. Odgojiteljice su jako ili djelomično zadovoljne radom
osobnih pomagača. Odgojiteljice žele da osobni pomagač boravi u skupini cijelo vrijeme dok
je prisutno dijete, kao i što manje njihovih izostanaka iz skupina. Upozoravaju na
preopterećenost djece s dodatnim aktivnostima, tj. višesatnim terapijama prije dolaska u vrtić.
Žele stručne osobne pomagače i što više edukacija za sebe i njih.
U suradnji s udrugom Dubrovnik zdravi grad, a u sklopu rane intervencije, radila je
senzorna pedagoginja. Svojim tretmanom, na zahtjev roditelja i odgojitelja, obuhvatila je
djecu iz Dječjih vrtića Dubrovnik kojima je trebala stručna pomoć.
U svrhu logopedske trijaže nije primijenjeno pojedinačno ispitivanje, već su odgojiteljice
dobile uputu da prema komunikacijskim i jezično-govornim karakteristikama koje se očekuju
u određenoj fazi razvoja, izdvoje djecu za koju sumnjaju da kasne u razvoju ili da imaju neki
od komunikacijskih ili jezično-govornih poremećaja. S obzirom na vremensko ograničenje,
odlučeno je da se u logopedsku terapiju uključuju djeca na koju su uputile odgojiteljice.
Neposredni rad logopedinje Zorane Dedić s djecom i njihovim roditeljima je započeo
sredinom listopada 2017. godine, nakon timskog odlučivanja o uključivanju pojedine djece u
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logopedsku terapiju. S obzirom na sve veće potrebe za logopedom (od mogućnosti za
uključivanje sve djece), prednost pri ulasku u logopedsku terapiju imala su djeca predškolske
dob i djeca sa značajnijim teškoćama.
Pregledom evidencije djece u tretmanu, svaki pojedini mjesec uključen je određeni broj
djece u redovitu logopedsku terapiju, obavljeno je savjetovanje roditelja ili odgojitelja,
osobnog pomagača ili je izvršena opservacija u skupini, prosječno 25-30 djece mjesečno.
Terapijski su obuhvaćena djeca s jezičnim teškoćama poznatog uzroka (intelektualne teškoće,
Down sindrom), kao i djeca usporenog jezično-govornog razvoja, te djeca s jezičnim
teškoćama, pretežno fonološkim, čiji je uzrok nepoznat. Za svako dijete iz terapijske skupine
se organiziraju logopedske vježbe u trajanju 30-60 minuta jednom do dva puta tjedno, ovisno
o dobi djeteta i vrsti teškoće.
U prosincu 2017. godine, započet je probir djece u jasličkim skupinama. Primijenjivana je
probirna ljestvica CSBS-DP (Ljestvica za procjenu ranog komunikacijskog i simboličkog
razvoja). Primjena ove ljestvice omogućuje uvođenje ujednačenog i provjerenog načina
predselekcije za upućivanje u postupke dijagnostike i rane intervencije.

Udio djece s posebnim potrebama u ukupnom
broju djece
8,00%
8,60%

83,40%

POTENCIJALNO DAROVITA DJECA

DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

OSTALI

Na prikazanom grafu vidljivo je kako je ukupan udio djece s posebnim potrebama 16,6%,
od čega je 8% potencijalno darovite djece, a 8,6 % djece s teškoćama u razvoju. Ostale djece
je 83,4%.

Rad vrtića ljeti
Ove pedagoške godine u ljetni rad bilo je uključeno 7 vrtića: Palčica, Palčica –
Medarevo, Izviđač, Ciciban, Pčelica, Zaton i Pčelica – Stara Mokošica, koja je s radom
prestala 18.7.2018 zbog bolje organizacije i smanjenog broja djece. Pored već upisane djece
prijavljene za pohađanje vrtića ljeti, u dogovoru s Upravnim vijećem primljeno je i 19
novoupisane djece. Djeca su upisana na zahtjev roditelja koji nisu imali drugog izbora zbog
posla, a koji su dugo čekali da njihova djeca budu primljena u Vrtić.
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Tijekom ljeta svakodnevno se evidentiraju dnevna pohađanja vrtićkih programa, kao i
dnevna zapažanja, u kojima su odgojitelji bilježili različite informacije o djeci i detalje o
suradnji s ostalim djelatnicima Vrtića te roditeljima. Na taj je način dokumentiran proces
učenja koji odgojiteljima omogućuje bolje razumijevanje djece i osiguravanje kvalitetnije
podrške. Stručni suradnici su svakodnevno surađivali s odgojiteljima s ciljem što kvalitetnijeg
odgojno-obrazovnog rada, pri čemu je odlučeno, u budućim planiranjima ljetnog rada Vrtića,
dodatno raditi na suradnji s roditeljima u vidu roditeljskih sastanaka tijekom svibnja, odnosno
detaljnijih prikaza uvjeta rada ljeti. Cilj je organizirati rad ljeti prvenstveno za djecu čiji
roditelji nisu u mogućnosti koristiti godišnji odmor i tako osigurati uvjete u kojima je broj
djece u odgojnoj skupini optimalan za kvalitetan odgojno-obrazovni rad, a predškolcima
osigurati potreban predah od vrtića i odmor prije polaska u školu.
Iz tablice u nastavku vidljivo je da je broj djece koja su pohađala vrtić ljeti značajno manji od
broja prijavljene djece za ljetno pohađanje vrtića, zbog pojave ospica i zabrane dolazaka
necijepljenoj djeci.

Tablica evidencije ljetnog pohađanja vrtića
BROJ DJECE KOJA SU POHAĐALA VRTIĆ LJETI
VREMENSKO
RAZDOBLJE
(po tjednima)

02.07.
06.07.2018.
09.07.
13.07.2018.
16.07.
20.07.2018.
23.07.
27.07.2018
30.07.
03.08.2018.
06.08
10.08.2018.
13.08.–
17.08.2018.
20.08.
24.08.2018.
27.08.
31.08.2018.

–
–
–
–
–
–

–
–

DV
Izviđač
(126)

DV
Škatulica
(152)

DV
Ciciban
(143)

DV
Palčica
(258)

DV
Pčelica
(201)

DV
Zaton
(49)

DV Stara
Mokošica
(47)

67

85

79

186

113

26

42

73

93

76

173

108

27

43

75

92

74

156

98

27

40

69

85

76

151

98

30

47

60

93

76

129

90

26

35

57

88

72

126

73

23

25

63

79

65

120

83

22

15

69

80

71

127

94

30

10

57

79

70

126

93

30

12
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Dnevno pohađanje u otvorenim objektima Dječjih vrtića
Dubrovnik tijekom srpnja 2018.
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Dnevno pohađanje u otvorenim objektima Dječjih vrtića
Dubrovnik tijekom kolovoza 2018.
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
1

2

3
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7
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14

16

17
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Ukupno dnevno pohađanje tijekom srpnja 2018. u Dječjim
vrtićima Dubrovnik
700
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660
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Ukupno dnevno pohađanje tijekom kolovoza 2018. u Dječjim
vrtićima Dubrovnik
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Iz prikazanih grafova je vidljivo da je tijekom srpnja 2018. godine, najviša polaznost djece
bila u skupinama unutar 3. cjeline (Pčelica , Pčelica – Stara Mokošica i Zaton), od 59% do
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72%, zatim 1. cjeline (Palčica i Škatulica) , od 52% do 67% te najniža polaznost unutar 2.
cjeline (Izviđač i Ciciban),od 52% do 59%. Tijekom kolovoza, najviša polaznost djece je bila
unutar 2. cjeline, od 51% do 61%, zatim unutar 1. cjeline, od 48% do 58% te naposljetku
unutar 3. cjeline, od 39% do 59%. Ukupno dnevno pohađanje tijekom srpnja bilo je nešto
veće u prvoj polovici mjeseca nego u drugoj polovici. Za razliku od toga, u kolovozu se
primjećuje nešto niža stopa polaznosti u prvoj polovici mjeseca, u usporedbi s drugom
polovicom.
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5. NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA
Naobrazba i stručno usavršavanje radnika Vrtića odvijali su se prema Godišnjem
planu i programu rada Vrtića.
Na početku i na kraju pedagoške godine održani su sastanci Odgojiteljskih vijeća s ciljem
usvajanja Plana i programa rada za tekuću pedagošku godinu, prijedloga stručnog
usavršavanja, prihvaćanja izvješća o radu, poboljšanja organizacije rada, upoznavanja
rasporeda djelatnika, uvođenja osobnih pomagača, prijedloga za napredovanje, prijenosa
informacija, definiranja zadaća i vrednovanja postignutog.
Svakog tjedna članovi stručnog tima sastajali su se radi rješavanja tekuće problematike,
vezano za organizaciju rada, edukacije, suradnju s roditeljima, djecu s posebnim potrebama,
rada sa pripravnicima i dr.
Redovito su se, jednom mjesečno, održavali sastanci voditelja i članova stručnorazvojnog tima s ciljem povećavanja efikasnosti rada, smanjivanja organizacijskih teškoća i
poboljšavanja suradnje ravnateljice i stručnog tima s odgojiteljicama. Na ovim sastancima
razmjenjivala su se iskustva o različitim problemskim situacijama i rješavanju istih.
Održavani su radni sastanci ravnateljice i stručnog tima vezano za edukaciju odgojiteljapripravnika. Napredak u samostalnom radu pripravnika kontinuirano su pratili stručni tim i
povjerenstva za stažiranje.
Svi pripravnici imali su najmanje tri ogledne aktivnosti pred povjerenstvom za praćenje
rada pripravnika. Ove pedagoške godine pripravnički staž obavljale su 22 odgojiteljice
pripravnice, 2 pripravnice pedagoginje i 2 pripravnice psihologinje. Stručni ispit uspješno je
položilo 4 pripravnice odgojiteljice, 1 pripravnica pedagoginja te 1 pripravnica psihologinja.
Osim toga, stručna suradnica pedagoginja Dolores Aleksić je uspješno potvrdila zvanje
pedagoga savjetnika. Rad stručnih suradnica s pripravnicama odvijao se kroz:
-

Sudjelovanje na oglednim aktivnostima
Analizu i raspravu o viđenom
Individualne konzultacije, savjetovanje, pisanje i vođenje pedagoške dokumentacije,
razvojne mape

Tijekom ove pedagoške godine u Dječjim vrtićima Dubrovnik provedeni su ciklusi
radionica Rastimo zajedno za odgojitelje i za očeve. Ciklus za odgojitelje se sastojao od 7
radionica, a za očeve od 4. Na radionicama su se koristili različiti oblici rada, ovisno o cilju i
sadržaju pojedine aktivnosti, npr. kratka predavanja uz PPT prezentacije, vježbe i rad na
različitim zadacima kroz razgovor na određenu temu i razmjene iskustava u malim ili većim
grupama. Radionice su se pokazale iznimno uspješnima te su dobile pozitivne povratne
informacije od strane polaznika.
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Timovi radionica „Rastimo zajedno“ u Dječjim vrtićima Dubrovnik:
Dječji vrtić

Voditeljice radionica

PALČICA
– Boja Milan Mustać, ravnateljica
Rastimo zajedno za Nika Bagarić i Anamarija Plenković,
odgojitelje
odgojiteljice

Broj
odgojitelja/roditelja
17

PALČICA
– Vinka Jauković, pedagoginja
Rastimo zajedno za Deša Čižek i Marija Zvono, odgojiteljice
odgojitelje

12

PILE – Rastimo Dolores Aleksić, pedagoginja
zajedno
za Nikolina Agatić i Biljana
odgojitelje
odgojiteljice

12

PILE – Rastimo Dolores Aleksić, pedagoginja
zajedno za očeve
Nikolina Agatić i Biljana
odgojiteljice

Nikić,
7
Nikić,

PČELICA
– Nikolina Vidojević, pedagoginja
5
Rastimo zajedno za Diana H. Brkić i E. Matović,
očeve
odgojiteljice
PČELICA
– Nikolina Vidojević, pedagoginja
15
Rastimo zajedno za Diana H. Brkić, Evgenija M. odgojiteljice
odgojitelje
Vrtić je uključen u Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i
demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske. Tijekom pedagoške godine odgojitelji su
radili na različitim projektima vezano za ovu temu. Stručni tim Vrtića i ravnateljica napravili
su izbor najboljih projekata koji su prikazani na regionalnoj smotri projekta u Splitu u
organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, gdje je najveći broj projekata bio upravo iz
Dječjih vrtića Dubrovnik. Žao nam je što je Smotra preseljena iz Dubrovnika u Split, što je
utjecalo na smanjenje broja prijavljenih projekata iz naših vrtića.
Na Smotri su prikazani sljedeći projekti:
1. DV Škatulica
2. DV Gruž
3. DV Pile

Ne bojim se krvi
Čuvajmo naše zube od najranije dobi
Lijepom našom

Članovi prosudbenog vijeća su bili: prof. dr. sc. Ivanka Stričević, mr. sc. Andreja Silić,
Tončica Kalilić, dipl. defektolog, Boja Milan Mustać, prof. i Rossana Bosnić, odg. savjetnik.
Od projekata iz Dječjih vrtića Dubrovnik, niti jedan nije prošao na državnu smotru.
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Odgojitelji u vjeri su odlučili da se ove godine neće održati smotra vjerskih projekata u
Dubrovniku, s obzirom na slabiji odaziv tijekom prethodnih godina. Međutim, održana je
Jesenska katehetska u Zagrebu na kojoj su odgojiteljice u vjeri, kroz 5 tema vjerskog sadržaja,
prikazale različite projekte koje su radile s djecom.
Dječji vrtići Dubrovnik sudjelovali su sa sljedećim projektima:
1. Sveti Vlaho – dubrovački parac – DV Pčelica
2. Sveti Petilovrijenci – DV Sunce i DV Lapadski dvori
3. Sveti Leopold Bogdan Mandić – DV Škatulica
4. Sveti Franjo Asiški i ekologija – DV Osojnik i DV Pčelica
5. Marija od propetog Isusa Petković – DV Radost

Nadalje, u rujnu 2017. godine započeta je jednogodišnja edukacija iz Montessori pedagogije,
koja se održavala u Dubrovniku i Splitu. Edukcija se sastojala od deset modula: Uvod u
pedagogiju Montessori, Metodika razvoja osjetila, Metodika razvoja osjetila 2, Metodika
razvoja osjetila – početak Kozmičkog odgoja, Kozmički odgoj – biranje projekta, Metodika
matematike, Metodika matematike 2, Metodika kulture jezika, Metodika kulture jezika –
klasifikacije, definicije, gramatika te Pregled metodika, prezentacija projekta.
Također, u pedagoškoj godini 2017./2018. psihologinje Nikica Kličan i Severina Hađija,
sudjelovale su na 11. tjednu psihologije u Dubrovniku, s temama „Odgojiteljski stres“, „Iz
kantuna pozitivne psihologije“ te „Kako prepoznati i rješavati probleme u odgoju“.
U ovoj pedagoškoj godini, logopedinja Zorana Dedić započela je ABBA edukaciju. Osim
toga, u studenome 2017. godine psihologinja Severina Hađija i pedagoginja Ivana Rezo
posjetile su Dječji vrtić Mostar, u svrhu razmjene iskustava vezano za rad s djecom s
teškoćama u razvoju, a koje su vezane uz EDUS organizaciju.
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Stručno usavršavanje u pedagoškoj 2017./2018.godini
U sklopu stručnog usavršavanja tijekom pedagoške godine održane su različite edukacije:
RUJAN
1. Tema: Prva pomoć
Voditeljice: Ana Kralj i Martina Mišetić, zdravstvene voditeljice
2. Jednogodišnja edukacija iz programa Montessori
Organizator: Dječji vrtić – Montessori dječja kuća
LISTOPAD
1. Predavanje: Emocionalno opismenjavanje
Voditeljice: Mirjana Milanović, prof., Mirjana Pešec i Nataša Maletić
2. Stručni skup: Djeca s teškoćama u razvoju iz jezično - komunikacijskog i socijalizacijskog
područja – rano prepoznavanje i djelovanje
Organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje
Voditeljice: Tončica Kalilić, dipl. defektolog, Vedrana Vučković, prof. rehabilitator,
Tamara Slavinjak, prof. rehabilitator
3. Radionica: Prva pomoć
Voditelj: Amon Čeljo, zdravstveni voditelj
4. Radionica: Uloga vrtića u osnaživanju roditelja kao partnera
Voditeljica: Boja Milan Mustać, ravnateljica
5. Predavanje: Stres i komunikacija s teškim ljudima
Organizator: Dječji vrtić Župa dubrovačka
Voditeljica: Tarra Barat
6. Radionica: Razvojne mape
Voditeljice: Maja Vodopić, odgojitelj savjetnik i Maja Sladić Mratinović, odgojitelj
7. Predavanje: Emocionalna inteligencija od mita do znanosti
Voditelj: Vladimir Takšić, prof. dr.
8. Radionica: Krizne situacije i protokoli postupanja u Dječjim vrtićima Dubrovnik
Voditeljice: Boja Milan Mustać, ravnateljica i Nikica Kličan, psihologinja
9. Organizator: Hrvatsko društvo za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetologiju hrvatskog
liječničkog zbora
Predavanje: Djeca sa šećernom bolešću u odgojno - obrazovnim ustanovama
Voditelji: Jasenka Ille, prim. mr. sc., Jasna Radanović, bacc. med. tech., dr. sc. Marina
Grubić, psiholog, Ivanka Gregurinčić, socijalni pedagog
10. Županijski stručni skup za odgojitelje predškolske djece
Organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje
Mjesto: Dječji vrtić Metković
Predavači: Tončica Kalilić, dipl. defektolog, Tamara Slavinjak, prof., Vedrana Vučković,
prof. edukacijski rehabilitator
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11. Organizator: Dječji vrtić sveti Josip
Seminar: Odgoj za budućnost
Teme: Komunikacija s roditeljima i djecom, Vesna Gračner, prof.
Komunikacija u odgoju, Suzana Vrhovski – Peran, dr. sc.
STUDENI
1. Radionica: Krizne situacije i protokoli postupanja u Dječjim vrtićima Dubrovnik
Voditelji: Vinka Jauković, pedagoginja i Amon Čeljo, zdravstveni voditelj
2. Stručni skup: 23. Dani predškolskog odgoja i obrazovanja, Mirisi djetinjstva
Organizator: Dječji vrtić Omiš
Tema: Dijete i baština
3. Organizator: Društvo medicinskih sestara dječjih vrtića
Tema: Kontrola šećerne bolesti
4. Organizator: UNICEF i centar Rastimo zajedno
Tema: Program za sustavnu podršku roditeljstvu
5. Katehetska jesenska škola
Tema: Sveci blaženici kao uzori djelotvorne ljubavi
6. Predavanje: Prikaz dobre prakse (sa stručnog skupa u Metkoviću)
Mjesto: Dječji vrtić Palčica
7. Radionica: Igre koje smo sami izradili
Organizator: Dječji vrtić Škatulica
8. Radionica: Komunikacija u vrtiću
Voditeljice: Nikolina Vidojević, pedagog i Diana Brkić, odgojitelj mentor
PROSINAC
1. Dani otvorenih vrata Dječjih vrtića Dubrovnik
2. Predavanje: Moć pozitivnog mišljenja
Voditeljica: Nikica Kličan, psihologinja
3. Predavanje: Vrtić kao mjesto radosnog življenja, igre i učenja djece
Voditeljica: Nikolina Vidojević, pedagoginja
4. Stručni sastanak zdravstvenih voditelja južne regije
Tema: Praćenje procijepljenosti djece u dječjim vrtićima
Organizator: Dječji vrtić Grigor Vitez, Split
SIJEČANJ
1. Tema: Komunikacija u vrtiću
Voditeljice: Nikolina Vidojević, pedagog, i Diana Brkić, odgojitelj mentor
2. Simpozij: Skrb o osobama s poremećajem iz spektra autizma – potrebe i mogućnosti
Organizator: Udruga Dubrovnik – Zdravi grad
3. Tema: Večer matematike u dječjem vrtiću Izviđač
Voditeljice: Odgojiteljice dječjeg vrtića Izviđač
4. Tema: Sindrom izgaranja na radnom mjestu
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Voditeljica: Maja Jakšić, psihoterapeut realitetne terapije
5. Tema: Kako bajke utječu na djecu
Voditeljice: odgojiteljice Katarina Bošković, Miroslava Pavić i Vedrana Ledinić
6. Tema: Što je životna svrha i kako otkriti svoje prirodne talente i sposobnosti
Voditeljica: Karmen Kmetović Prkačin
VELJAČA
1. Tema: Kako oprostiti
Voditeljica: M. H. Capurso, prof., psih.
2. Tema: Kako prepoznati i rješavati probleme u odgoju
Voditeljica: Severina Hađija, psiholog
3. Tema: Odgojiteljski stres
Voditeljice: psihologinje Nikica Kličan i Severina Hađija
4. Tema: Iz kantuna pozitivne psihologije
5. Tema: Smijeh kao lijek
Voditeljica: Dubravka Miljković, psihologinja
6. Županijski stručni skup za odgojitelje predškolske djece
Tema: Obavezna pedagoška dokumentacija u funkciji planiranja odgojno – obrazovnog
rada
Voditeljice: savjetnica Tončica Kalilić, dipl., defektolog, Planka Belamarić, odgojiteljica
savjetnica i Mila Cvrlje, odgojiteljica savjetnica
OŽUJAK
1. Tema: Dokumentiranje i razvojne mape
Voditeljice: Nikolina Vidojević, pedagoginja, Evgenija Matović, odgojiteljica mentor i
Diana Brkić, odgojiteljica mentor
2. Tema: Razvoj predmatematičkih vještina od jaslica do vrtića
Voditeljice: odgojiteljice Helena Handabaka i Ljubica Milić
3. Tema: Izvori stresa i sagorijevanje kod odgojitelja
Voditeljica: Severina Hađija, psiholog
4. Tema: Važnost igre i uloga oca u njoj
Voditeljica: Barbara Gjurović, senzorni pedagog
5. Regionalna smotra projekata iz područja npooljp
Organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje
6. 8. godišnja konferencija voditeljica i voditelja programa Rastimo zajedno i Rastimo
zajedno plus – Rab
TRAVANJ
1. Tema: Ti i ja zajedno do uspijeha
Voditeljica: Evgenija Matović, odgojiteljica mentor
2. Tema: Antistres radionice
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Voditeljica: Severina Hađija, psihologinja
3. Tema: Gestovne igre
Voditeljice: odgojiteljice Nada Potrebica, Dubravka Kalinić i Ana Pasqualicchio
4. Tema: Večer hrvatskog jezika
Voditeljice: odgojiteljice mentorice Vesna Ribič i Dijana Tot
5. Tema: Decoupage tehnika
Voditeljice: odgojiteljice vrtića Ciciban
6. Tema: Vaša djeca imaju samo vas
Voditeljice: odgojiteljice mentorice Vesna Ribič i Dijana Tot
7. Tema: Od ideje do realizacije
Voditeljice: odgojiteljice vrtića Pile
8. Evaluacijski seminar iz programa Rastimo zajedno
Voditeljice: Ninoslava Pećnik, prof. i Jasenka Pregrad, psihologinja, psihoterapeut
SVIBANJ
1. Tema: Glazbom upoznajemo baštinu
Voditeljice: stručna suradnica psihologinja i odgojiteljice Dv Konavle
2. Društvo zaposlenika predškolskih ustanova u FBIH
Seminar: Reciklaža nije gnjavaža
Mjesto održavanja: Neum
Tema: Od neoblikovanog ka oblikovanom
Voditeljice: Nera Moravec odgojiteljica i Evgenija Matović, odgojiteljica mentorica
Tema: Eko palčići
Voditeljice: Lidija Vujnović i Deša Čižek, odgojiteljice mentorice
Tema: Recikliramo i u tome uživamo
Voditeljice: Miroslava Pavić i Katarina Bošković, odgojiteljice
Tema: Čuvajmo naš okoliš
Voditeljice: Aida Rešetar, odgojiteljica, Sandra Marković, odgojiteljica, Diana Brkić,
odgojiteljica mentor i Daria Vlašić, odgojiteljica
3. Ciklus radionica iz programa rastimo zajedno za odgojitelje voditeljice:
Tim 1: Boja Milan Mustać, ravnateljica
Anamarija Plenković, odgojiteljica mentorica
Nika Bagarić, odgojiteljica
Tim 2: Vinka Jauković, pedagoginja
Deša Čižek, odgojiteljica mentorica
Marija Zvono, odgojiteljica
Tim 3: Nikolina Vidojević, pedagoginja
Evgenija Matović, odgojiteljica mentorica
Diana Brkić, odgojiteljica mentorica
5. XXI. dani psihologije u Zadru
Organizator: Odjel za psihologiju sveučilišta u Zadru
LIPANJ
1. Konferencija “Živjeti zdravo”
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Organizator: Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatski zavod
za javno zdravstvo
Mjesto: Gradska vijećnica Grada Dubrovnika
2. Stručni skup „Izvan okvira“
Mjesto: Privlaka
3. Tema: GDPR – Uredba o zaštiti osobnih podataka
Voditeljica: Višnja Mikuš Krešić, dipl. iur.
Mjesto: Dječji vrtić Župa Dubrovačka
Tijekom ove pedagoške godine održano je 17 predavanja/radionica za odgojitelje koje su
održali članovi stručne službe, 17 radionica koje su održali odgojitelji te 23 predavanja ili
stručna skupa održanih od strane vanjskih ustanova. Od toga su 4 skupa organizirana od
strane Agencije za odgoj i obrazovanje.
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6. SURADNJA S RODITELJIMA I VANJSKIM USTANOVAMA
Suradnja s roditeljima ostvarena je putem individualnih razgovora, roditeljskih sastanaka,
radionica, anketa, letaka, upitnika, kutića za roditelje, druženja i izložbi dječjih radova.
Na početku pedagoške godine, u rujnu 2017. godine, Stručni tim održao je roditeljske
sastanke na temu “Adaptacija djece na vrtić - jaslice” u svim jasličkim skupinama. Roditelji
su individualno savjetovani o poteškoćama u adaptaciji. Također se individualno razgovaralo
s roditeljima koji su imali primjedbe na upis, listu čekanja, organizaciju odgojnih skupina,
smještaj u mješovite skupine i sl.
Savjetodavni rad provodio se najčešće zbog odgojnih, emocionalnih i razvojnih
poteškoća. Sve je veći broj roditelja koji se samoinicijativno obraćaju članovima stručnog
tima radi savjetovanja u vezi razvojnih, emocionalnih i obiteljskih poteškoća.
Za roditelje predškolske djece, u travnju 2018. godine, pedagoginje DV Dubrovnik su
održale roditeljske sastanke i savjetovanja na temu “Zrelost i priprema za školu”. Roditeljima
su pruženi savjeti kako poticati skladan razvoj djetetovih motoričkih, socio-emocionalnih i
intelektualnih sposobnosti, potrebnih za što uspješniju pripremljenost za školu.
Posebno se individualno surađuje s roditeljima djece s posebnim potrebama i
emocionalnim poteškoćama. Svakodnevno se obavljaju savjetodavni razgovori s roditeljima u
vezi poteškoća adaptacije, razvojnih teškoća, opservacije djece, zrelosti za školu,
emocionalnih poteškoća, neprilagođenih ponašanja, nezadovoljstva radom odgojitelja,
problema u odgoju, sukoba u obitelji ili razvoda braka.
Tijekom godine organizirana su različita druženja roditelja, djece i odgojitelja, s ciljem
uspostavljanja dobrih odnosa i partnerstva s roditeljima. Tijekom prosinca održani su Dani
otvorenih vrata Dječjih vrtića Dubrovnik, na koje su bili pozvani svi roditelji, s ciljem
druženja te zajedničkog obilježavanja Božićnih blagdana. Tako su se u svim vrtićima održale
različite glazbene i kreativne radionice, poput izrada božićnih ukrasa, učenja kolende, pričanja
priča, natjecateljskih igara ili izrade društvenih igara. Održana je Večer hrvatskog književnog
jezika tijekom koje su se čitale raznolike priče, kao i Večer matematike, koja se, u suradnji s
Hrvatskim matematičkim društvom, provela u svim vrtićima, u svrhu učenja i popularizacije
matematike. Pritom su djeca učila kroz matematičke aktivnosti i društvene igre s elementima
matematike.
Tijekom cijele pedagoške godine, suradnja s roditeljima svakodnevno se ostvarivala
putem informativnih kutića, u kojima su bile priložene obavijesti o organizaciji rada skupine i
ustanove, postignuća i osobnosti djece u skupini, obavijesti o izletima, predstavama i ostalim
događanjima u kojima su djeca sudjelovala, ali i poziva roditeljima na suradnju. U lipnju
2018. u svakom su vrtiću održana završna druženja s roditeljima i djecom, u oblicima
priredbi, sportskih druženja, ili izleta.
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Tijekom svibnja 2018. u suradnji s DURA-om proveli smo anketu o potrebi za
promjenom radnog vremena vrtića među roditeljima djece. Roditelji su se trebali izjasniti žele
li smjenski rad vrtića (smjena 9 do 19 sati ili 11 do 21 sat), te imaju li potrebu rada vrtića
subotom. U tablici u nastavku su prikazani rezultati provedene ankete. Ispitano je 86%
roditelja. Od toga je njih 142 izrazilo potrebu za pohađanjem vrtića u smjeni od 9 do 19, a 31
u smjeni od 11 do 21. 181 roditelj je izrazio potrebu za radom vrtića subotom.

1. cjelina
2. cjelina
3. cjelina
ukupno

9:00-19:00
58
38
46
142

11:00-21:00
14
11
6
31

rad subotom
76
65
40
181

Kroz pedagošku 2017./2018. godinu surađivali smo sa sljedećim vanjskim ustanovama:
•Ministarstvo znanosti i obrazovanja
-

Godišnji plan i izvješće o radu
Podaci o djeci s posebnim potrebama i programima
Program za posebnu odgojno-obrazovnu skupinu za djecu s teškoćama u razvoju

•Agencija za odgoj i obrazovanje
-

Regionalna smotra projekata
Napredovanje u struci
Pedagoški nadzor i savjetovanje
Mentorstvo pripravnicima
Verifikacija posebnih programa Vrtića
Stručno usavršavanje: edukacije i seminari

•Upravni odjel za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo
-

Projekt asistenti u vrtiću
Strategija razvoja predškolskog odgoja
Edukacije
Tekuća pitanja

•Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj Dubrovačko-neretvanske
županije
- Sastanci i radionice tima za prevenciju poremećaja u ponašanju
•Dječji vrtići u županiji

52

-

Mentorstvo pripravnicima
Kao koordinator županijskog tima za izradu strategije za prevenciju poremećaja u
ponašanju djece i mladih
Organizacija radionica i razmjena iskustava u radu
Smotra projekata na temu
U vezi smotre projekata iz nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska
prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske

•Dječji vrtić Cvit Mediterana
-

Razmjena iskustava vezano za rad s darovitom djecom

•Škola za strane jezike Poliglot
-

Program učenja engleskog jezika

•Osnovne škole u Dubrovniku
-

Liste zrelosti za školu i sastanci sa stručnim timovima škole u vezi psihofizičke
zrelosti za školu
Suradnja i informiranje o testiranjima i upisu u škole

•Društvo psihologa Dubrovnik
-

Edukacije, stručna usavršavanja, redoviti sastanci Društva

•Hrvatsko psihološko društvo i Hrvatska psihološka komora
-

Edukacije i pitanja iz struke
Godišnja konferencija hrvatskih psihologa
Tjedan psihologije

•Centar za socijalnu skrb
-

Opservacije djece s razvojnim teškoćama
Mišljenje o djeci iz obitelji koje su pod mjerom nadzora

•Jedinica za razvojne poremećaje
-

Upućivanje djece i razmjena informacija o djeci u tretmanu psihologa i logopeda
Edukacije

•Centar za rehabilitaciju Josipovac
-

Prodajne akcije

•Kabinet Baseline
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-

Predavanja i radionice
Razmjena informacija o djeci s teškoćama u razvoju

•Udruga Feniks
-

Provođenje istraživanja
Edukacije o zlostavljanju i zanemarivanju djece

•Udruga Dubrovnik zdravi grad
-

Edukacije, simpozij o skrbi osoba s poremećajem iz autističnog spektra

•Dubrovačka biskupija
-

Organizacija Jesenske katehetske škole
Pomoć i podrška u radu vjerskih skupina

•Jedinica za poremećaje razvojne dobi OB Dubrovnik
-

Upućivanje djece s razvojnim teškoćama na obradu
Liječnički nalazi

•Društvo Naša djeca
-

Suradnja vezano za maškare

•DURA – razvojna agencija grada Dubrovnika
-

EU projekti
Anketa o radnom vremenu vrtića

•Zavod za javno zdravstvo
-

Uvid u kretanje zaraznih bolesti
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7. VREDNOVANJE USTANOVE
Naposljetku pedagoške 2017./2018. godine provedeno je samovrednovanje odgojitelja te
vrednovanje ustanove. Odgovori su se kretali od 1 = uopće se ne slažem do 5 = u potpunosti
se slažem. Podatci su prikupljeni i analizirani na razini cjelina. Prvu cjelinu čine sljedeći
vrtići: Palčica, Škatulica, Lapadski Dvori i Radost. Drugu cjelinu čine: Pile, Pile 2, Gruž,
Kono, Kono 2, Izviđač i Ciciban te treću cjelinu čine: Pčelica, Opskrbni centar, Vita, POS,
Aster, Stara Mokošica, Osojnik, Zaton, Trsteno, Gromača, Šipan i Lopud. Na temelju
podataka je vidljivo kako su odgojitelji treće cjeline najzadovoljniji suradnjom sa stručnom
službom i s ravnateljicom.
1.
2.
cjelina cjelina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22

Zadovoljan/zadovoljna sam načinom rada u našemu
vrtiću.
U našemu vrtiću rado prihvaćamo nove ideje.
Ozračje u kojem radim ugodno je i poticajno.
Rado međusobno razmjenjujemo svoja radna iskustva.
Jedni drugima pružamo pomoć i potporu u teškim
situacijama.
Prostor našega vrtića ugodan je za boravak djece.
Prostor našega vrtića poticajan je za djecu.
Naš je vrtić čist i uredan.
U našemu su vrtiću djeca sigurna.
U našemu se vrtiću poštuje i prihvaća različitost djece.
Djeca u našemu vrtiću imaju slobodu birati sadržaje i
aktivnosti.
S djecom često idemo u posjete i organiziramo zanimljive
aktivnosti izvan vrtića.
Gotovo svakog dana djeca borave na otvorenome
prostoru.
Imam dovoljno materijala za kvalitetan rad.
Planiranje prilagođavam razvojnim potrebama djeteta.
Imam kompetencije koje su mi potrebne za dobro
obavljanje svoga posla.
Važno mi je kontinuirano se usavršavati.
Zadovoljan/zadovoljna sam suradnjom našega vrtića s
vanjskim institucijama (drugi vrtići, škole, lokalna
zajednica)
Zadovoljan/zadovoljna sam suradnjom s članovima
stručnoga tima.
Zadovoljan/zadovoljna sam suradnjom s ravnateljicom.

3.
cjelina

3,88

4,07

3,9

4,18
4,06
4,29

4,14
4,22
4,39

4,2
4,1
4,4

4,29

4,67

4,3

3,81
3,76
4,24
4,06
4,53

4,29
4,18
3,68
3,93
4,71

3,7
3,8
4,1
4,1
4,7

4,82

4,67

4,6

3,94

4,26

3,7

4,41

4,43

4,3

4,24
4,65

3,71
4,54

3,6
4,3

4,82

4,61

4,4

4,76

4,68

4,6

4,06

4,22

4,05

3,47

3,77

3,97

4,18

4,00

4,3
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Također, provedeno je i vrednovanje vrtića od strane predškolaca, gdje su oni trebali reći što
im se u vrtiću najviše svidjelo te što im se nije svidjelo. Odgojiteljice su bilježile odgovore.
Na temelju dobivenih podataka može se reći kako oko 60% ispitanih predškolaca izjavljuje
kako im se najviše svidjela igra te 40% njih prijatelji. Najmanje im se svidjelo udaranje (20%)
i svađanje (15%). U nastavku se nalaze grafovi s navedenim podatcima.

Što mi se u vrtiću najviše
svidjelo?
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Što mi se u vrtiću nije svidjelo?
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DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK
IVA VOJNOVIĆA 34
20 000 DUBROVNIK

Izvješće za pedagošku godinu 2017./2018.

Pedagoginja: Dolores Masle Aleksić

Dubrovnik, srpanj 2018.
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ODGOJNO – NAOBRAZBENI RAD
U provođenju odgojno-obrazovnog rada vodila sam se postavkama Nacionalnog kurikuluma i
Programskog usmjerenja predškolskog odgoja i obrazovanja.
Vrtići koji pripadaju cjelini 2 su: Ciciban, Pile, Pile2, Izviđač , Kono, Kono2 i Gruž.
Broj vrtića, skupina i djece u pedagoškoj 2017/18 god.

vrtić
CICIBAN

Sveukupno
IZVIĐAČ

Odg. skupina
Jaslice 1

Broj upisane djece
20

Jaslice 2

19 *

Jaslice 3

19

Mješovita 1

24 *

Mješovita 2

26

Mješovita 3

26

Mješovita 4

24*

Mješovita 5

23*

8
Jaslice 1

180
18

Jaslice 2

16
neadekvatan Dolores Bilić
prostor
Marija Vukorep
18
Anita Portolan
Fani Đerek
20 *
Ivana Dragović
Kate Tešija

Jaslice 3
Mlađa

Mješovita 1

22*

Mješovita 2

22*

Mješovita 3

26

Odgajateljice
Sanja Kožul
Marina Kaciga
Irena Čerjan
Antonija Vuličević
Blaženka Bogut
Marinela Vuksanović
Gordana Car
Anamarija Kriletić
Maja Sladić
Vedrana Višić
Suzana Herceg
Norma Đerek
Maja Vodopić
Tanja Šoletić
Tanja Šimunović
Tatjana Pejić
16
Sandra Marić
Jelena Grbić

Jadranka Tomšić
Petra Krmek
Evgenija Matović
Nera Moravec
Stanka Sekondo
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7
Mješovita 1

142
26

Mješovita 2
Mješovita 3

16
25

popodnevna
4
Mješovita 1

19
86
20*

Mješovita 2

22**

Mješovita 3

21*

3
Mješovita 1

63
23*

Mješovita 2

19

2
Mješovita 1

42
27

Mješovita 2

19

KONO2

2
Jaslice

46
18

SVEUKUPNO

1
28 odg. sk.

18
577 djece

GRUŽ

PILE

PILE 2

KONO

Gordana Benić
14
Dijana Župan
Marica Kristić
Amra Džanković
Azra Tanović
Luce Vukić
Maja Šoš
7
Nikolina Agatić
Tea Pijević
Biljana Nikić
Jelena Glavan
Ines Puljizević
Jelena Glavan
6
Tanja P. Ljepava
Nikolina Lale
Paula Karaman
Kristina Rabušić
4
Ela Nadramija
Ana Vujnović
Sonja Marčinko
Anamarija Sentić
4
Marija Marić
Ivana Radinković
2
51 odgajateljica

12 djece s posebnim
potrebama
Odgojno-obrazovni rad provodila sam kroz:
1. Pedagoški i instruktivni rad s odgajateljicama
2. Individualni, individualizirani i grupni rad s djecom
3. Suradnji s članovima SRS i ravnateljicom
4. Suradnji s roditeljima
5. Suradnji s ostalim institucijama, povezanih uz rad vrtića
6. Organizaciji stručnog usavršavanja na nivou vrtića i osobnog
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1. PEDAGOŠKI I INSTRUKTIVNI RAD S ODGAJATELJICAMA
Tijekom pedagoške godine 2017/18 radila sam na sam na uvođenju odgajatelja –pripravnika u
odgojno – obrazovni rad.
Popis pripravnica:
1. Mirna Ljubenko
2. Ivana Polović
3. Dolores Bilić- položila stručni ispit,svibanj 2018.
4. Ivana Rezo – pedagoginja- pripravnica, položila stručni ispit
5. Severina Hađija –psihologinja- pripravnica,položila stručni ispit
6. Nives Zarač
7. Marina Anđelić
8. Lea Burić, psihologinja-pripravnica
9. Martina Miletić
10. Mihaela Matijević
11. Kristina Rabušić
Odgajateljicama Nikolini Agatić i Amri Džanković u svibnju je potvrđeno napredovanje u
struci.
Rad sa pripravnicama odvijao se na način:
- Sudjelovanje na oglednim aktivnostima- najmanje tri aktivnosti po pripravnici, te
uključivanje ostalih pripravnica na oglednim aktivnostima
- Analiza i rasprava o izvođenoj aktivnosti / priprema, poticaji, vođenje aktivnosti,
atmosfera u grupi, sudjelovanje djece, .../
- Individualne konzultacije / literatura, savjetovanje, pisanje i vođenje pedagoške
dokumentacije, razvojne mape kako osobne, tako i dječje../
- Analiza i savjetovanje o pisanju pripreme za izvođenje aktivnosti
- Radionice za odgajateljice-pripravnice
Bila sam nazočna na 14 oglednih aktivnosti, na kojima sam uvijek davala iscrpne povratne
informacije.
Zadovoljstvo je raditi sa pripravnicama koje vole svoj posao, koje žele učiti i
napredovati. Pohvalila bi pripravnicu Dolores Bilić koja je pokazala veliki
entuzijazam za posao, redovito se pripremala za rad, vrlo često konzultirala mentoricu
i pedagoginju i tražila savjete. Pratila je stručnu literaturu i periodiku i njezin trud se
pokazao prilikom polaganja stručnog ispita, gdje je pohvaljena za znanje i
profesionalno obavljenu praksu.
Međutim, pojedine pripravnice su svoj pripravnički staž produžile i do dvije godine i
ne pokazuju interes za napredovanjem. Svoje obveze ne izvršavaju na kvalitetan način
ili ih uopće ne obavljaju.
Suradnja sa odgajateljima očitovala se i kroz:
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-

Pomoć u projektnom planiranju i sudjelovanju na Županijskoj smotri
Savjetodavni rad – u odnosu na djecu, roditelje, kolegice
Planiranje i vođenje pedagoške dokumentacije
Rad s DTUR, kao i nadarenom djecom
Programom predškole
Uređenju sobe dnevnog boravka
Organiziranjem i vođenjem roditeljskih sastanaka, kao i radionica
na temu - Jačanje kompetencija odgajatelja

2. INDIVIDUALNI, INDIVIDUALIZIRANI I GRUPNI RAD S DJECOM
Individualno sam radila s djecom u DV Pile. Ponudila sam roditeljima i iz drugih vrtića
mogućnost dovođenja djece u vrtić Pile, kojima je potrebna pomoć, ali nije bilo odaziva.
Imala sam jako dobru suradnju sa roditeljima, konzultirali su se i tražili savjete. Bila sam
uvijek spremna pomoći, u interesu djece i roditelja. Određivanje fiksnog dana u tjednu za
savjetodavni rad nije mi se pokazao dobar iz više razloga, termin ne odgovara roditelju ili sam
dan, zbog smjenskog rada, obveza, itd. Tako sam radila po dogovoru s roditeljima. Tijekom
godine provela sam 46 konzultativnih razgovora.
Radila sam s djecom koja su imala problema s finom motorikom ili su imala problem pažnje.
Osmišljavala sam i matematičke pričice, priče u kojima djeca trebaju memorirati rečeno i
naştaviti s temom priče,uočavali smo sličnosti i razlike, igrali se Što ako ... što bi bilo da nema
....
Takav rad provodila sam u skupini i uključivala su se većinom sva djeca. Veselio ih je takav
način rada i često su tražili još. Pošto su skupine mješovite, uključila bi se i mlađa djeca, i
stariji su bili njihovi pomagači i poticatelji.
Djeci koja će u 2018/19 polaziti prvi razred nudila sam uz pomoć odgajateljica igre za razvoj
grafomotorike, analizu i sintezu riječi, vremenske odnose, kao i prostorne, različitosti i
sličnosti u prostoru oko sebe, te materijale u kojima sam uočavala razvijenost percepcije.
Rezultati su se, kao i napredovanje pokazali u skupinama gdje su odgajatelji bili suradnici i
zajedničkim radom došli smo do cilja. Kod troje djece bio je upitan upis u školu, međutim
pokazali su dobre rezultate na retestiranju.
Pratila sam napredovanje djece s posebnim potrebama, tako u DV Pile troje djece. Dvoje
djece ima liječničku dokumentaciju, a jedan dječak ne. Pratila sam ga zbog njegove
preosjetljivosti /otac agresivan/
U DV Izviđač šestero djece treba posebnu pažnju, tako da su s roditeljima bili česti razgovori
zdravstvene voditeljice, logopedinje i mene. Curica T.H. treba veliku pozornost u hranjenju,
jer mnoge namirnice ne smije konzumirati.
U DV Ciciban često sam obilazila dijete K.B, razgovarala s odgajateljicama i njegovom
asistenticom.

3. SURADNJA SA ČLANOVIMA SRS I RAVNATELJICOM
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-

-

Suradnja se očitovala kroz:
Redovne sastanke
Organizaciju upisa nove djece u vrtić i formiranju skupina
Organizaciju zamjena, prostora i aktivnosti na nivou vrtića i centra
Mjesečnim sastancima voditelja
Anketama za roditelje – produženje radnog vremena vrtića, rad vikendom
Stručno usavršavanje – organizacija, priprema i vođenje predavanja i radionica od
strane odgajatelja, stručnih suradnika i vanjskih suradnika, kao i zdravstvenih
voditeljica
Suradnju s roditeljima
Svakodnevnim rješavanjem problema u radu
Rad u Povjerenstvu za djecu s posebnim potrebama

Suradnja sa kolegicama pedagoginjma je jako dobra i osobno sam puno surađivala sa
logopedinjom Zoranom Dedić, vezano za djecu iz vrtića naše cjeline.Dogovarale smo o djeci
s posebnim potrebama, zajednički posjećivale skupine i donosile orjentacioni plan za pojedino
dijete.
Također smo održale zajednički sastanak za osobne pomagače i individualno s njima
razgovorale, kao i sa odgajateljicama.
Sa kolegicom Nikicom Kličan imam dugogodišnju veoma dobru suradnju, te zajedničkim
dogovorom iznalazimo najbolje za dijete ili roditelja. Zajednički smo održale radionicu u
vrtiću Gruž za roditelje mješovite skupine br 2, na temu Granice u odgoju, te za odgajateljice
do pet godina radnog iskustva.

4. SURADNJA S OSTALIM INSTITUCIJAMA POVEZANIH S RADOM VRTIĆA
-

-

-

Suradnja sa osnovnim školama, osobito školama Marin Držić i Ivan Gundulić je jako
dobra / razvojne liste djece, nezrelost za pohađanje škole, mišljenja o pojedinoj djeci /.
Defektologinja Dragica Barlek, pedagoginja Vinka Jauković i ja prisustvovale smo
sastanku sa predstavnicima O.Š.Ivan Gundulić, i to defektologom i psihologinjom.
Razgovarali smo o djeci koja će pohađati školu, te o pojedinoj djeci koja po našim
mišljenjima nisu još spremna za polazak prvog razreda. Kontaktirali smo i telefonski i
uskladili naša mišljenja.
Pohvalna je i suradnja sa školom Marina Držića, koja se očituje kroz sastanke stručno
razvojne službe škole i vrtića. Dogovarali smo praćenje pojedine djece do mjeseca
lipnja i konačno donijeli odluku o upisu djeteta u školu uz suglasnost roditelja.Sva
prijavljena djeca za školu su primljena.
Dječjim vrtićima u i izvan županije
Centrom za socijalni rad
Jedinicom za poremećaje razvojne dobi
Pedijatrima
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-

Vrtlar d.oo – upoznavanje djece s načinom održavanja bilja, demonstracija
svakodnevnih aktivnosti djelatnika vrtlara
Upravni odjel za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo
Agencijom za odgoj i obrazovanje, najčešće u svezi pripravnica i Regionalne smotre
projekata, te seminara organiziranih u županiji i izvan nje
Ministarstvom znanosti, obrazovanja – verificirtanje programa Vrtića
Baseline – radionice i predavanja
Medijima – radio postaja Dubrovnik, tjedni tisak – događanja u vrtiću, Školskim
novinama- intervju sa stručno-razvojnom službom i odgajateljicama mentorima
Turističkom zajednicom Grada Dubrovnika / kviz znanja, maškare/
ZZJZDNŽ – najčešće sam surađivala sa dr. Ankicom Đono- radionice za djecu, na
temu Mozak i Opasnosti od sunca, u vrtićima Pile, Pile 2, Kono i Ciciban
Dubrovački muzeji – dogovori o zajedničkom projektu muzeja i vrtića, Boje i oblici u
našim muzejima u ped. god 2018/2019

5. SURADNJA S RODITELJIMA
Konzultativnih i savjetodavnih razgovora sa roditeljima ukupno je bilo četrdeset šest, gdje su
uglavnom problemi bili vezani za razvojne mogućnosti djeteta, nezrelost u odnosu na dob
djeteta, dileme roditelja u svezi upisa djeteta u školu, nejedinstvenost u odgojnim metodama
roditelja i sl. Po potrebi sam telefonskim putem ili mailom komunicirala sa roditeljima.
Nailazila sam na probleme gdje roditelji ne prihvaćaju mišljenje stručnjaka, već uz popustljive
odgajateljice rješavaju svoj problem /A.A., N.Ž./, ali ne u korist i djeteta. Sa ostalim
roditeljima postigla sam dobru suradnju, zajednički smo dolazili do najboljih rješenja za
njihovo dijete.
Roditeljski sastanci.
DV Ciciban – 2
DV Kono- 2
DV Pile- 3
DV Izviđač- 2
DV Pile -1
DV Gruž – 2
----------------Sveukupno 12 roditeljskih sastanaka
Teme: Adaptacija na jaslice-vrtić, Spremnost za polazak u školu, Prostor – treći odgajatelj,
Razvojne mogućnosti pet i šestogodišnjaka
Roditeljske sastanke na temu adaptacije održala sam s kolegicom zdravstvenom voditeljicom
Anom Kralj.
U periodu od mjeseca veljače do travnja, sa odgajateljicama Nikolinom Agatić i Biljanom
Nikić održan je ciklus radionica za očeve. Radionice su se odvijale u DV Pile, i jako smo
zadovoljne, jer je broj očeva bio konstantan. Zadovoljstvo je veće jer su tate bile jako
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suradnički raspoloženi, veselili su se radionicama i otvoreno razgovarali o svojim lijepim i
manje lijepim iskustvima odrastanja svoje djece . Na kraju ciklusa dobile smo vrlo pozitivne
povratne informacije.
Psihologinja Nikica Kličan i ja održale smo u vrtiću Gruž radionicu Granice u odgoju.
Tijekom pedagoške godine upisano je dvadeset troje djece u vrtiće cjeline 2, čiji su zahtjevi
pristigli za i izvan glavnih upisa. Riješeni su svi premještaji unutar cjeline i djece koja su
prelazila iz drugih vrtića.
Dobra suradnja s roditeljima očitovala se i za vrijeme organiziranja vrtićkih priredbi,
druženja, radionica, izleta i posjeta, kao i u samom procesu odgojno obrazovne prakse /
nastupi roditelja- pričaonica, sportske i glazbene aktivnosti.

6. STRUČNO USAVRŠAVANJE

Studeni
– Prikaz dobre prakse / sa skupa u Metkoviću/ - N. Vidojević i odgajateljice – 2 h
Siječanj –
Skrb o osobama s poremećajem iz spektra autizma, dr. prof. Nirvana Pištoljević i ostali,
Sveučilište Dbk, 7 h
Rođeni za čitanje, predavač dr. Marija Radonić, DV Izviđač – 2 h
Izazovi suvremenog roditeljstva, predavač Maja Jakšić – 2h
Sindrom izgaranja na poslu, Maja Jakšić, Kristina Rožić, DV PileVeljača
Tate snažni i važni u odgoju djeteta, predavač Tina Erceg, Sveučilište Dbk, -2h
Kako oprostiti, predavač M. Hatvalić Capurso,Sveučilište Dbk, 2h
Ožujak
Regionalna smotra projekata iz građanskog odgoja – smotra, Sveučilište Dbk, 6 h
Travanj
Od ideje do realizacije, odgaj DV Pile, 1,5 h
Zdravstvena skrb u dječjem vrtiću, skup, DURA – 3h
Evaluacijski seminar iz programa Rastimo zajedno- Ninoslava Pečnik i Jasenka Pregrad – 6h
-uredno sam pratila stručnu literaturu i periodiku.
Periodika – Dijete, vrtić, obitelj
Zrno, Zdrav život, Školske novine
7. OSTALI POSLOVI
- Vođenje vrtićke biblioteke – nabavka, uvođenje, katalogizacija i klasifikacija naslova
- Prisustvovanje svečanostima, roditeljskim sastancima i javnim manifestacijama
- Povjerenstvo za djecu s posebnim potrebama
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DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK
IVA VOJNOVIĆA 34
20 000 DUBROVNIK

Izvješće za pedagošku godinu 2017./2018.

Pedagoginja: Vinka Jauković

Dubrovnik, srpanj 2018.
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U pedagoškoj 2017./2018. godine obavljala sam posao pedagoginje u sljedećim vrtićima:
Palčica, Škatulica, Radost i Lapadski dvori. Budući da je postojala potreba za smještajem
djece koja su iz jaslica prelazila u vrtić, početkom rujna 2017. godine je otvorena jedna
nova vrtićka skupina u Lapadskim dvorima. Ista je prostorno namijenjena za oko 20-tak
djece. U tablici prilažem popis vrtića, broj skupina i broj odgojitelja kojima sam dodijeljena u
funkciji obnašanja poslova pedagoginje u ovoj pedagoškoj 2017./2018. godini:
VRTIĆ

PALČICA
ŠKATULICA
RADOST
LAPADSKI
DVORI
SVEUKUPNO

JASLICE/
BROJ
SKUPINA
5
5
3
13

VRTIĆ/BROJ
SKUPINA

UKUPNO
SKUPINA

BROJ
ODGOJITELJA

10
6
3
2

15
11
3
5

30
22
6
10

21

34
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Moje dvije kolegice pedagoginje su radile u sljedećim vrtićima: gđa. Dolores Aleksić u
Izviđaču, Pilama, Gružu, i Cicibanu a gđa. Nikolinu Vidojević u Pčelici, Zatonu, Gromači,
Trstenome, Osojniku, Šipanu i Lopudu.
Na svom radnom mjestu osjećam podršku osobito od strane ravnateljice gđe. Boje Milan
Mustać i kolegica pedagoginja sa kojima imam veoma topao i kolegijalan odnos kao i
dobar timski rad i suradnju.
U svom profesionalnom radu nemam problema sa međuljudskim odnosima a to postižem
visokom tolerancijom,uvažavanjem tuđeg mišljenja, argumentima i općenito pozitivnim
stavom i pogledom na život kao i radnim iskustvom.

U pedagoškoj 2017./2018. godini obavljala sam poslove pedagoginje koji se odnose :
Na djecu
1. Analiza i stanje broja djece po skupinama i upisi u mjesecu travnju
2. Formiranje skupina
3. Događanja u vrtićima i izvan njih
4. Promatranje uz individualni rad s djecom / tijekom pedagoške godine /
5. Suradnja s odgojiteljima
Ad 1./2. U mjesecu rujnu i listopadu 2017. sam temeljito pratila stanje djece po skupinama i
vrtićima. Također sam nastojala ispuniti želje roditelja oko premještaja u druge skupine i
vrtiće naravno gdje je to bilo moguće i izvedivo. Napominjem da je tijekom rujna bilo i puno
odustanaka od jaslica. Na upražnjena mjesta su dolazila djeca koja su po bodovnoj listi bila
po redu za željeni vrtić.
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U ožujku 2018. sam analizirala i sa svojim kolegicama pedagoginjama zajednički
kontrolirala brojčano stanja djece, kao i premještaje iz jednog u drugi vrtić te ispise djece
koja sljedeće pedagoške godine polaze u 1. razred.
Prilažem tablicu slobodnih mjesta po vrtićima za prvu cjelinu:

NAZIV VRTIĆA

JASLICE

VRTIĆ

PALČICA

36

26

ŠKATULICA

66

2

LAPADSKI
DVORI

32

1

RADOST

UKUPNO
MJESTA

-

SL. 134

16

45

Jedan
od
najzahtjevnijih poslova pedagoga je sudjelovanje na upisima. Mjesec dana sam intezivno
radila na sastavljanju skupina. Zamolbe roditelja za premještajima djece iz vrtića u vrtić su
uglavnom pozitivno riješene. Za pedagošku 2017. /2018. godinu sam sa kolegicama
pedagoginjama obradila oko 50- tak zahtjeva roditelja glede premještaja djece u druge
vrtiće.
Glavni upis u jaslice odnosno vrtić se provodio dva tjedna u travnju 2018. jaslice odnosno
vrtić.Sa kolegicama gđama. Dolores Aleksić i Nikolinom Vidojević sam radila na upisnoj
listi. Zajednički smo se zalagale za kvalitetnu organizaciju odgojnih skupina s obzirom na dob
i spol djece.
Na glavnom upisu u travnju 2018. zaprimljena su sveukupno 431 zahtjeva. Za jaslice 341 a
za vrtić 90 zahtjeva. Lista je promjenjiva i nije konačna obzirom na kontrolu kartona
procijepljenosti djece od strane zdravstvenih djelatnika vrtića koja je uvjet upisa u vrtić.
Napominjem da se upis djece na upražnjena mjesta odvijao tijekom cijele pedagoške
2017./2018. godine i zaključujem da zbog toga nije bilo toliko zahtjeva kao prije. Dakle ove
pedagoške godine susretali smo se sa sljedećim problemima;Lista upisa nije konačna jer sva
djeca nisu ispunila uvjet cijepljenja. Negdje će se premještaji u željeni vrtić moći ostvariti
tijekom pedagoške godine ovisno o tome kada i koliko će se djece ispisati iz istog vrtića. I
dalje nailazimo na iste prepreke kao što su: neadekvatni prostori vrtića, formiranje ne baš
idealnih mješovitih skupina, nezadovoljstvo roditelja zbog nedobivenog željenog vrtića kao i
sastavljanje rasporeda odgojitelja.
Ad 3. U cilju kontinuiranog praćenja i zadovoljavanja razvojnih i specifičnih potreba i prava
djece u Dječjim vrtićima Dubrovnik smo prilagođavali uvjete i stvarali poticajno okruženje
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( materijalno, socijalno, emocionalno) koje potiče cjelovit razvoj djeteta. Programske
aktivnosti u odnosu na odgojitelje odnosile su se najvećim dijelom na pomoć odgojiteljima u
prepoznavanju i procjenjivanju potreba djece kao i kreiranju konteksta (vremenskog,
materijalnog i prostornog) za povoljan razvoj djeteta i njegovih potreba. Trudimo se
mijenjati svoju odgojno-obrazovnu praksu, koju izgrađujeno u skladu s profesionalnim
znanjem i osobnom motiviranošću za proces njezina unapređivanja. Pokazalo se da djeca
najbolje uče kroz praksu, čineći i sudjelujući u aktivnostima. Učenje je djetetova prirodna
aktivnost koja počinje od prvog dana njegova života. Dijete se razvija i uči u poticajnom,
socijalnom i fizičkom okruženju vrtića, u interakciji s materijalima i drugom djecom te uz
neizravnu potporu odgojitelja. U našem vrtiću nema gotovih rješenja, ni konačnih istina, sve
se propituje, mijenja i dograđuje u procesu neprekidnog istraživanja.

Poticanjem cjelovitog razvoja djece u godini dana pred polazak u školu nastoji se
osigurati optimalne uvjete za razvoj i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te
stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će djetetu pomoći u prilagodbi školsko
okruženje. Prema Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014 ) glavna
zadaća programa predškole, bilo u sklopu redovnog pohađanja vrtića ili posebno
organiziranog besplatnog programa je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih,
socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za
nove oblike učenja.
U godini prije polaska u osnovnu školu djeca su obvezna pohađati program predškole,
koji je besplatan za djecu koja nisu uključena u redovno pohađanje dječjeg vrtića. Ove
pedagoške godine u odgojnim skupinama u kojima su uključena djeca predškolske dobi
provodio se individualni odgojno – obrazovni rad prilikom kojeg su se radilo na ostvarivanju
zadaća i sadržaja predškole. Zbog nedovoljnog broja djece koja su pohađala besplatni
program predškole u trajanju od dva sata dnevno nije oformljenja posebna odgojno –
obrazovna skupina, već su ta djeca integrirana u redovite programe.
Djeca su bila uključena u vrtićke aktivnosti i vodilo se računa da participiraju što je
moguće više u istima kako bi realno doživljavali društveni kontekst. Poticanje razvoja
kompetencija potrebnih za uspješan prelazak u osnovnu školu najčešće se ostvarivalo u centru
početnog čitanja i pisanja. Radilo se na razvoju predčitalačkih i predmatematičkih vještina,
razvoju koncentracije, pamćenja, samostalnosti, grofomotorike.
Ovaj bitni zadatak u većini slučajeva se realizirao radom na radnim listama za predškolce,
uključivanjem djece u aktivnosti i istraživanja odabrane tematike, slobodom u iskazivanju
vlastitih ideja i mišljenja te poštivanjem individualnosti i fleksibilnosti.
U vrtićima Palčica i Lapadski dvori sam tijekom pedagoške 2017./2018. godine radila sa
skupinom djece predškolaca koja imaju smetnje grafomotorike i tako sam ih ujedno i
intezivno pripremala za školu. Svakodnevno sam surađivala s odgojiteljima bilo da sam
boravila u skupini, kontaktirala i konzultirala ih putem telefona ili osobno savjetovala.
Želja mi je bila još više raditi s djecom ali mi je to vremenski bilo ograničeno i ponekad
neizvodivo.
Ad4. Prostor u našem vrtiću nastojimo prilagoditi dječjim potrebama i interesima i u njemu
stvramo uvjete za zajednički život i učenje djece različite kronološke dobi. Djeca se tako
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mogu grupirati u manje skupine što pogoduje kvaliteti njihovih interakcija, zajedničkoj
komunikaciji te razvoju socijalnih i emocionalnih kompetencija.Bogato i poticajno okruženje
potiče djecu na eksperimentiranje i stvaranje vlastitih aktivnosti prema njihovim željama i
interesima. Potiče ih na istraživanje različitih logičkih, matematičkih, fizikalnih i prirodnih
fenomena poput magneta i magnetizma, svjetla i sjene, gibanja, ravnoteže, statike, kosine,
energije ( primjerice vjetra), strujnog kruga. Potiče ih na istraživanje zvukova, melodije,
tonova, glazbe, na istraživanje govorno-komunikacijskog okruženja – govor, slušanje i
pričanje priče, igre riječima, igre slovima, itd. U tako poticajnom, pedagoški pripremljenom
okruženju djeca uče kroz praksu, čineći i sudjelujući u svakodnevnim aktivnostima.
Tijekom odgojno - obrazovnog procesa ostvarivala sam neposredan kontakt s djecom radi
obogaćivanja programa rada te povećanje kvalitete i kvantitete aktivnosti u cilju
zadovoljavanja potreba i interesa djece.
U procesu neposrednog uvida u odgojno- obrazovni rad pratila sam neposredne aktivnosti
djece s ciljem pomoći djeci i odgojiteljima u što kvalitetnijem razvoju djece, poticanju
njihovih interesa, obogaćivanju poticajnih aktivnosti i sredstava odgojno - obrazovnog rada,
obogaćivanju neposrednog okruženja djeteta te poboljšanju komunikacije djeteta i druge djece
te djeteta i odraslih sudionika odgojno - obrazovnog procesa.
U rujnu 2017. sam sa još devet odgojitelja započela jednogodišnju edukaciju iz Montessori
pedagogije koja se održavala u Dubrovniku i Splitu. Troškove edukacije smo snosili mi
sami, a Dječji vrtići Dubrovnik su financirali troškove prijevoza i ustupili prostorije kada je
edukacija bila u Dubrovniku.
Edukacija iz Montessori pedagogije se sastoji od deset sljedećih modula:
1. Uvod u pedagogiju M. Montessori
-Uvod u Metodiku vježbi iz praktičnog života
- Split radionice, predavanje na temu Privrženost prof.dr.Renate RiđičkiMiljević ;
- vježbe iz praktičnog života drugi dio- vježbe za okolinu, vježbe tišine,
vježbe lijepog ponašanja
2. Metodika razvoja osjetila
- Uvod u metodiku razvoja osjetilaI
- Uvod u metodika razvoja osjetila II
- Prezentacija vježbi – Iva Balenović , Senzorna integracija i Metoda M.Montessori
3. Metodika razvoja osjetila
- prezentacija materijala
- prezentacija i izrada Montessori materijala
4. Metodika razvoja osjetila – početak Kozmičkog odgoja
- prezentacija materijala za razvoj okusa, mirisa, opipa,
- prezentacija zvona- glazbeni odgoj
- uvod u kozmički odgoj
5. Kozmički odgoj – Biranje projekta
- Najznačajnija područja iz kozmičkog odgoja- Botanika, Zemljopis
- Održivi razvoj kao glavna tema Kozmičkog odgoja
- Priča- kao temelj kozmičkog odgoja- prezentacija
6. Metodika Matematike
- Uvod u matematiku
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- prva skupina materijala- broj i njegovo značenje,
-druga skupina- upoznavanje količine i broja
- Izrada materijala za prvu i drugu skupinu
- Izrada materijala za treću skupinu
7. Metodika Matematike
- Izrada materijala za treću skupinu i ponavljanje
- Četvrta skupina materijala
- Četvrta skupinaizrada materijala, ponavljanje
8. Metodika kulture jezika
- Uvod u kulturu jezika, početno pisanje, abeceda
- Početno pisanje i čitanje s tri, četiri slova, izrada materijala
- Međunarodni skup u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje
9. Metodika kulture jezika- klasifikacije, definicije, gramatika
- Izrada materijala, abeceda
- Uvod u klasifikaciju, definiciju
- Gramatika, izrada materijala
10. Pregled metodika, prezentacija projekta posebno materijala iz metodike kulture
jezika i matematike
- Pregled metodika, prezentacija projekta
- Podjela diploma

U travnju i svibnju 2018. sam zajedno sa odgojiteljima Dešom Čižek i Marijom Zvono
uspješno provodila sedam radionica za odgojitelje u sklopu Programa Rastimo zajedno.
Svrha Programa radionica za odgojitelje “Rastimo zajedno“ jest omogućiti protok
informacija, znanja,vještina i podrške koji odgojiteljima koristi u ispunjavanju njihovih
roditeljskih odgovornosti te promiču rast i razvoj kako djeteta tako i odgojitelja.
Ovo je kod odgojitelja pobudilo veliki interes i nadamo se da ćemo isto raditi i sljedeće
pedagoške godine i to sa novim skupinama odgojitelja. Učenje djece rane i predškoske dobi
intenzivan je i kontinuiran proces stjecanja novih znanja,vještina,navika ali i učenje načina i
oblik učenja.Kvaliteta proces učenja determinirana je razvojem i osobnošću pojedinca te
uvjetima okruženja.
Odgojiteljima sam često bila spremna pomoći oko organizacije radionica i predavanja
( u davanju podrške, stručne pomoći, literature ) kao i u u izradi projekata i nekih nastupa
izvan vrtića. Zalagala sam se za to i često razgovarala s odgojiteljima o tome da rad na
projektima započinje djetetovim interesom za neki problem ili pojavu.
Osvijestili smo da projektni oblik rada zahtijeva suradničko učenje djece i odgojitelja.
Aktivno učenje djeteta kroz rad na projektu također zahtijeva preduvjete oblikovanja
okruženja bogatog obrazovnim i odgojnim potencijalima. U okviru projekta djeca istražuju
teme koje sama biraju, a odgojitelj ih vodi, strukturira i produbljuje njihovo učenje.
Ad5. Suradnja s odgojiteljima manifestirala se kroz:
- Mjesečne upise i ispise djece po skupinama
- Organizaciji izleta i posjeta
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Dane otvorenih vrata
Pomoć i podrška mentorima u pripremi za izlaganja n 23. Danima ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja Splitsko dalmatinske županije -Mirise
djetinjstva
- U projektima za Županijsku smotru za ljudska prava i demokratsko građanstvo
- U projektima za Smotru projekata – u Zagrebu ; na nivou Hrvatske
- U planiranju i organiziranju završnih druženja i priredbi
Nastojala sam često boraviti u skupinama te pomoći odgojiteljima razgovorom ili savjetom.
Najčešće je to bilo u Dječjim vrtićima Palčica, Škatulica, Radost i Lapadski dvori.

Na odgojitelje
1. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad
2. Edukacija odgojitelja
3. Pomoć u planiranju
Ad1./2. Težište odgojno- obrazovne djelatnosti tijekom predškolskoga odgoja i obrazovanja, u
skladu s vrijednostima, općim ciljevima i načelima Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma,
usmjereno je na poticanje cjelovitog i zdravog rasta i razvoja djeteta te razvoja svih područja
djetetove osobnosti primjereno djetetovim razvojnim mogućnostima.
Odgojiteljima sam ukazivala na to da odgojno – obrazovni rad u Dječjim vrtićima Dubrovnik
( Palčica, Škatulica, Radost i Dvori Lapad) u 2017./2018. usmjeravaju na:
- zadovoljavanje djetetovih osnovnih potreba te poštivanje individualnih razlika
u razvoju djeteta;
- cjelovit razvoj djetetovih sposobnosti i potencijala stvaranjem razvojnopoticajne sredine
- oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne slike, uočavanje i
prihvaćanje međusobnih različitosti te usvajanje osnovnih moralnih vrednota
kulture i tradicije;
- stjecanje socijalnih vještina te znanja i vještina potrebnih za djetetov daljni
razvoj;
- izgrađivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiču i stvaranje uvjeta za
partnerstvo s roditeljima;
- suradnju s lokalnom zajednicom;
- suradnju i timski pristup u radu svih radnika.
Ove pedagoške 2017./2018. godine sam direktno bila uključena u rad odgojiteljima
pripravnicima. Smatram da je pripravnički je staž vrlo osjetljiva i kratka etapa u
cjeloživotnom učenju odgojitelja, ali ima izuzetnu važnost za dalji profesionalni razvoj
mladog odgojitelja. On je doživotni istraživač i učenik. Njegovo stručno usavršavanje
počinje prvim danom pripravničkog staža, ozbiljan je početak novog razdoblja u
životu i traje do kraja radnog vijeka, a logična je dogradnja studiju predškolskog
odgoja. To je izuzetno osjetljivo razdoblje za mladu osobu koja je upravo završila
studij, prag koji uz puno umješnosti i znanja treba prijeći (a čini se lako) do
samostalnoga rada. Razdoblje je to «pretakanja» teorijskih spoznaja u pedagošku
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praksu u kojem odgojitelj početnik konstruira i rekonstruira svoje znanje, na osnovi
čega mijenja sebe i okružje. Daljnji profesionalni razvoj odgojitelja ovisi upravo o
prvim dojmovima i stvarnim dodirom s djecom i odgojiteljskim mnogostrukim
ulogama te sociemocionalnom kontekstu i kvaliteti života i rada u dječjem vrtiću.
Supervizija omogućava odgojitelju promišljanje o sadržaju i procesu svojega rada,
razvija razumijevanje i vjestine potrebne za obavljanje odgojiteljskog poziva. Ona daje
početniku povratnu informaciju i drukciji pogled na sadržaj i proces odgojno
obrazovnoga rada, vrednuje i daje potporu odgojitelju kao osobi i kao početniku.
Pomaže mu da se nosi sa svojim teškoćama, problemima i projekcijama te ga potiče da
bolje koristi svoje osobine, stručne sposobnosti i mogućnosti. Ona mu pomaže da
uočava dječje potrebe, mogućnosti i interese, da iznalazi načine i strategije svoga
neposrednom radu s djecom. Važno je profesionalno, ali i osobno potvrđivanje
odgojitelja početnika na početku radne karijere. Mentor, svi odgojitelji, raspoloživa
literatura, stručni suradnik? ravnatelj i savjetnik pomažu mu u osjetljivorn građenju
svoje implicitne pedagogije i osposobljavanju za samostalan profesionalni rad.
Pripravnike sam pomagala uvoditi u odgojno- obrazovni rad u vrtićima u kojima
radim kao pedagoginja, pratiti njihov rad kroz obrađenu literaturu i njihove ogledne
aktivnosti te im davati iscrpne informacije uz koje sam i sama učila nešto novo.
Prilažem popis pripravnica koje su tijekom iste pedagoške godine odradile
pripravnički staž i položile stručni ispit:
1. Mihaela Bošnjak
2. Petra Glavinić
3. Nives Zarač
Djelomično su stručni ispit položile dvije pripravnice:
4. Ivana Orlić
5. Ivona Pinčević
Pripravnički staž je odradila ali stručnom ispitu nije pristupila pripravnica
Danijela Malić.
Dodajem i popis odgojiteljica koje sam započela pratiti kroz njihov pripravnički staž
u pedagoškoj 2017./2018. godini :
6. Matea Prkut
7. Tea Bačić
8. Danijela Šimunović
9. Antonela Previšić
Zaključujem da je uloga pripravnika aktivna. On treba imati dovoljno prigoda za
iskazivanje svojih ideja, mišljenja i „ inicijative“. Povjerenstvo djeluje razvojno,
procjenjujući kontinuirano napredak i evidentirajući te otklanjajući poteškoće.
Program staživanja može biti osvježenje za vrtić mladi ljudi kreativno misle i rade
samo ih treba osluškivati i poticati.Vrijeme pripravničkog staža prilika je za učenje,
rast i razvoj odgojitelja početnika, ali i svih u dječjem vrtiću.
U rujnu 2017. godine sam zajedno sa zdravstvenim voditeljem A. Čeljo održala dvije
radionice pod nazivom“ Mjere sigurnosti i protokoli postupanja u kriznim
situacijama“.
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U studenome 2017. sam zajedno sa odgojiteljicama mentorima prezentirala sve ono
što smo prikazali na 22. Danima predškolskog odgoja u Makarskoj sa temom:
ʺStrategija učenja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. ʺ
U veljači 2017. sam također držala i radionicu za pripravnike i odgojitelje sa do
dvije godine iskustva u struci pod nazivom : „Psihofizička spremnost djeteta pred
polazak u osnovnu školu“.
Ad3. U središtu pozornosti su bili pedagoški aspekti rada:
Pravodobno planiranje, programiranje i vrednovanje odgojno- obrazovnog rada
odgojitelja kroz tromjesečni pregled dokumentacije. Uvidom u dokumentaciju vidljiv
je unos novina u odgojno- obrazovni rad koji se svakodnevno ne realiziraju . Slijedom
toga u novoj pedagoškoj godini veću ću pozornost posvetiti realizaciji planiranih
metoda, oblika i sadržaja odgojno – obrazovnog rada.
Tijekom uvida u neposredni odgojno –obrazovni rad odgojitelja i praćenje realizacije
planiranog i napisanog plana odgojno – obrazovnog rada, realizirala sam analizu
odgojno - obrazovnog rada, pružila stručno savjetodavne inovacije u radu, rad uz
suvremene metode i oblike rada. Savjetodavni rad nastavit ću i u sljedećoj pedagoškoj
godini pogotovo kod odgojitelja pripravnika.
Uvidom u neposredni odgojno- obrazovni rad vidljiv je rad i na projektima.
Slijedeće pedagoške godine veći ću naglasak staviti na senzibilizaciju odgojitelja
pripravnika za projektno planiranje na nivou skupina jer je vidljiva potreba pomoći
odgojiteljima u kvalitetnijem osmišljavanju, planiranju i realizaciji istih.
U studenome 2017. se u odgojiteljice u vjeri Dječjih vrtića Dubrovnik sudjelovale
na Jesenskoj katehetskoj školi u Zagrebu i svoj rad predstavile kroz sljedeće projekte:
1. Sveti Vlaho – dubrovački parac - Dječji vrtić Pčelica
2. Sveti Petilovrijenci
- Dječji vrtići Pčelica – Poss i Lapadski dvori
3. Sveti Leopold Bogdan Mandić - Dječji vrtić Škatulica
4. Sveti Franjo Asiški i ekologija - Dječji vrtići Osojnik i Pčelica
5. Marija od propetog Isusa Petković - Dječji vrtić Radost
U planiranju i ostvarivanju odgojno- obrazovnog rada vjerski sadržaji bili su u
skladu sa sadržajima i zbivanjima koja se događaju u djetetovu okruženju, prateći ujedno
ciklus liturgijske godine.
Osnovna zadaća roditelja i odgojitelja u vjeri je da prihvate poruke koje proistječu iz smisla
svakog pojedinog slavlja i tako omoguće djetetu da ih prepozna i živi u suglasju s njima.
Program se ostvarivao situacijski spontano i nepredviđeno kada prati potrebe i osjećaje djece
te planski i predviđeno slijedeći liturgijsko vrijeme i blagdane.
Kroz mjesece veljaču i ožujak 2018. sam s odgojiteljma aktivno radila na kvaliteti
projekata koji su se prezentirali na Regionalnoj smotri projekata za ljudska prava i
demokratsko građanstvo održanoj u mjesecu travnju 2018. u Dubrovniku.
Također sam konstantno surađivala s odgojiteljima koje su tražile pomoć i moje
mišljenje o projektnom planiranju.
Stalno sam mlađim odgojiteljima naglašavala da rad na projektu započinje
djetetovim interesom za neki problem ili pojavu.
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Projektni oblik rada zahtijeva suradničko učenje djece i odgojitelja. Aktivno učenje
djeteta kroz rad na projektu zahtijeva preduvjete oblikovanja okruženja bogato
obrazovanim i odgojnim potencijalima. U okviru projekta djeca istražuju teme koje
sama biraju, a odgojitelj ih vodi, struktuira i produbljuje njihovo učenje.

U travnju 2017. godine sam sa odgojiteljicama Marijom Zvono i Dešom Čižek započela
ciklus kroz 7 susreta voditeljskog tima za odgojitelje pod nazivom Rastimo zajedno.
Znamo da brojne društvene promjene obilježavaju kontekst u kojem se odvija suvremeno
roditeljstvo i pred roditelje i odgojitelje se postavljaju novi izazovi u ispunjavanju roditeljskih
i odgojiteljskih odgovornosti. Tako roditeljsku i odgojiteljsku ulogu zahtjevnijom nego prije
čine pritisci s različitih strana- od poslodavca, medija, javnih službi, članova obitelji do
vlastitih očekivanja i uvjerenja.
U odnosu na svijet u kojem su njih odgajali njihovi roditelji, danas su prisutnije promjene u
svijetu rada ( npr. Sve dulje radno vrijeme, veća nesigurnost posla, promjene u sastavu
obitelji( npr. Sve više jednoroditeljskih obitelji te obitelji s djecom iz različitih brakova i
veza), promjene u odnosima žena i muškarac u obitelji, promjene u shvaćanjima prirode
djece, djetinjstva iroditeljskog autoriteta. U novije vrijeme dijete stječe novi položaj u
društvu. Prepoznato je kao nositelj ljudskih prava čije ostvarenje jamči država, čime
roditeljstvo izlazi iz sfere privatnosti i ulazi u sferu javnosti, postaje predmetom javne politike
– što također predstavlja novi izazov za roditelje. Odgojitelji koji su se uključili u naše
radionice su bili vrlo zadovoljni i uglavnom su ispunili svoja očekivanja. Nedostajalo im je
vremena u rješavanju praktičnih problema u odnosu odgojitelja s djetetom. Činjenica je da
većina odgojitelja ističe kako bi radionice trebale trajati duže i kako bi se trebalo uključiti
više roditelja odnosno oba roditelja, također govori u prilog uspješnosti Programa.
Uloga voditeljica je bila itekako odgovorna a priprema svih radionica je protekla u jednom
opuštenom i ležernom ozračju.
U travnju 2018. smo prionuli formiranju priručnika igara i aktivnosti pod nazivom Hrvatska
Mensa Dječjih vrtića Dubrovnik. Odgojitelji su osmislili vrlo kvalitetne igre za djecu i na taj
način su doprinijeli kvaliteti metodičkog priručnika Mense Hrvatske i našeg vlastitog
priručnika. Ravnateljica gđa. Boja Milan Mustać i pedagoginje gđa. Dolores Aleksić i
Vinka Jauković su priručnik popratile ugodnim predgovorom.
Zaključujem da je suradnja s odgojiteljima bila na visokom nivou, pogotovo u vrtićima
Palčica, Škatulica; roditelji su nam bili partneri u radu a njihovu pomoć i prijedloge smo rado
prihvaćali.
Moja namjera je promatranje rada u komunikaciji sa odgojiteljima i ostalim stručnim
suradnicima definirati područja na kojima treba intenzivnije raditi. U to cilju nastojim biti
podrška ili kritički prijatelj odgojiteljima u skupinama. Jedna od zadaća koje sam sebi zadala
za sljedeću pedagošku godinu je i intenzivnije praćenje pedagoške dokumentacije skupine,
dajući jasne upute i sugestije kako bi vođenje dokumentacije bilo svrhovito. U tom smislu
vidim još puno prostora za rad u pojedinim skupinama, gdje je nužno dograđivati ili mijenjati
način planiranja. Smatram da je važno da propisana pedagoška dokumentacija bude u svim
skupinama vođena korektno, ali i funkcionalno , dok sva ostala dokumentacija koju odgojitelji
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vode kako bi sebi olakšali praćenje, dokumentirali rad i koristili u razgovorima sa roditeljima.
U tom smislu ima velikih razlika u odgojnim skupinama, u čemu vidim jednu od bitnih
zadaća svoga rada u idućem razdoblju.

Iz pedagoške dokumentacije i izvješća odgojitelja uočena je potreba kvalitetnije pripreme
roditeljskih sastanak ( radionički tip ) te potreba kvalitetnije pripreme individualnih sastanaka
odgojitelja s roditeljima. Isto će mi biti zadaća sljedeće pedagoške godine – sudjelovanje u
pripremi, realizaciji, praćenju i analizi realizacije roditeljskih sastanaka i individualnih
sastanaka.
Na roditelje
Poslovi suradnje s obitelji su važan segment moga rada. Od samog informiranja roditelja o
upisima u vrtić, upisnog postupka, roditelj se obraća s povjerenjem, ponekad i bojazni i
brojnim pitanjima. Stoga je izuzetno važno da taj prvi susret sa vrtićem roditelju bude ugodan,
topao i sa svim potrebnim informacijama. U to polažem trud, kao i usve kasnije oblike
suradnje dok dijete boravi u vrtiću. Radionice Rastimo zajedno su jedan od omiljenih poslova
u vrtiću u kojem aktivno komuniciram sa roditeljima.Na žalost ove godine nije bilo dovoljno
odgojitelja sa kojima sam u timu mogla raditi u klubu očeva , pa tu zadaću ostavljamo za
iduću pedagogšku godinu.
Dobra suradnja s roditeljima temelj je zdravog funkcioniranja odgojne skupine. Svakodnevna
razmjena informacija pomaže i odgojiteljima i roditeljima da lakše uoče promjene kod djece
odnosno razliku njihovog ponašanja, igre i napretka u psihofizičkom razvoju. Iako neskloni
individualnim razgovorima roditelji su se uvijek u velikom broju odazivali na roditeljske
sastanke, davali svoje prijedloge i samoinicijativno pomagali u prikupljanju sredstava za rad.
Aktivno sudjelujući u dječjim aktivnostima roditelji sami uočavaju korist za svoje
roditeljstvo. Uz svoje dijete, ali i uz drugu djecu, međusobno se još bolje upoznaju, a dijete će
nakon nekog vremena puno lakše uključivati i u druge ponuđene aktivnosti.
Tijekom ove pedagoške godine Stručno - razvojna služba vrtića je imala i nekoliko sastanaka
s roditeljima DTUR- om na kojima sam također bila zajedno s kolegicom defektologinjom
Dragicom Barlek i zdravstvenim voditeljem Amonom Čeljo davala stručno mišljenje.
U prilogu dajem prikaz djece s teškoćama u razvoju, koja su u pedagoškoj 2017./2018.
godini bila uključena ( integracija, inkluzija ) u redovne odgojne skupine Dječjih vrtića
Palčica,Škatulica,Radost i Lapadski dvori.
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Prilog 1:
Čl. 4.st.3. Državnog pedagoškog standard
Vrsta
- Slabovidnost
- Nagluhost
- Komunikacija
-Teškoće osobnosti

Broj djece
7
1
3
0

- Teškoće ponašanja

3

Laka
retardacija

0

mentalna

- Zdravstvene

7

Ukupno

21

Čl.4.st.4.Državnog pedagoškog standarda
Vrsta
- Sljepoća
- Gluhoća
- Teškoća govora
Motoričke
teškoće
Veće
intelektualne
- Autizam
-Višestruke
teškoće
Ukupno

Broj djece
/
/
23
4
/
2
2
31

U suradnji s članovima SRS-e prisustvovala sam 8 sastanaka s roditeljima, koji su bili vezani
za djecu s teškoćama u razvoju.
Sa roditeljima i odgojiteljima djece s teškoćama u razvoju koja su kategorizirana i ostvaruju
kraći boravak u vrtiću održavali smo sastanke s ciljem ostvarivanja što boljih uvjeta rada u
vrtiću.
I ove pedagoške 2017./2018. godine radilo je Povjerenstvo za procjenu potrebe angažiranja
osobnih pomagača za djecu s teškoćama u razvoju. Povjerenstvo su sačinjavali: svi članovi
Stručno - razvojne službe vrtića, gđa. Marija Sršen- Krstulović, dr.pedijatrije i edukacijski
rehabilitator gđa. Anita Šimović pri Specijanom odjeljenju Osnovne škole Marina Držića.
Povjerenstvo se u pedagoškoj 2017./2018. godini sastalo tri puta. Na prvom i drugom
sastanku raspravljalo se o tome kojem djetetu dodijeliti osobnog pomagača kao i o vremenu
boravka djece s TUR- om u vrtiću. Na trećem se govorilo o radu ljeti s djecom s TUR-u.
Svakodnevno sam surađivala s roditeljima, redovito obavljala razgovore a teme razgovora
najčešće su bile adaptacija , problemi u ponašanju djece kao i teme vezane za rad odgojitelja.
Održala sam sveukupno 10 roditeljskih sastanaka na temu: „ Prilagodba djece na jaslice“ i
„Priprema za školu“ i „ Granice u odgoju“.
U listopadu 2018. sam održala četiri roditeljska sastanka i to:
- DV Palčica- Prilagodba na jaslice / 2 sastanka /
- DV Škarulica – Prilagodba na jaslice /1 sastanak/
- DV Lapadski dvori – Prilagodba na jaslice /1 sastanak /
U veljači 2018. i ožujku 2018. sam vodila devet roditeljskih sastanaka i to:
- DV Palčica - Priprema za školu / 3 sastanka /
- DV Škatulica – Priprema za školu / 1 sastanak/
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- DV Radost - Priprema za školu / 1 sastanak/
- DV Lapadski dvori – Priprema za školu / 1 sastanak /
U travnju 2018. sam održala tri roditeljska sastanka i to:
- DV Palčica – Granice u odgoju / 1 sastanak /
- DV Škatulica – Granice u odgoju / 1 sastanak /
- DV Lapadski dvori – Granice u odgoju / 1 sastanak /
Sudjelovala sam i na nakoliko Božićnih i Uskrsnih radionica kao i završnih priredbi za djecu
i njihove roditelje pred kraj pedagoške godine, koje su odgojiteljice veoma uspješno
organizirale.
Sa članovima Stručno - razvojne službe vrtića i ravnateljicom
Naša suradnja tijekom pedagoške godine 2017./2018 . se očitovala kroz:
- Mjesečne planove upisa nove djece u vrtić i formiranje skupina
- Redovite sastanke koji su se održavali uglavnom dva puta mjesečno i to uvijek
u drugom vrtiću
- Mjesečnim sastancima s voditeljima
- Organizaciji zamjena, prostora i aktivnosti na nivou vrtića i centra
- Formuliranju kodeksa ponašanja u dječjem vrtiću ( sa svim članovima Stručnorazvojne službe )
- Izradi Programa mjera sigurnosti i protokola postupanja u kriznim situacijama
za pedagošku 2017./2018. ( sa svim članovima Stručno – razvojne službe )
Članovi Stručno - razvojne službe vrtića su pred početak upisa za pedagošku 2017./2018.
godinu uputili zamolbu o smanjenu broja djece u skupinama Upravnom vijeću vrtića i
Upravnom odjelu za šport, socijalnu skrb i civilno društvo grada Dubrovnika.
Suradnja s društvenom zajednicom
Ista je ostvarena kroz realizaciju programa odgojno- obrazovnog rada koji se provodi izvan
neposrednog vrtićkog okruženja i stručnu potporu proširenosti programa rada i sadržaja rada
vrtića u osmišljavanju i jačanju društvene svijesti o važnosti ranog odgoja i obrazovanja te
promidžbi djelatnosti.
Suradnja da bi se realizirali postojeći programi rada s djecom te osmislili novi: Prava i odgoj
djece u obitelji i društvu – zaštita djetetovih prava i izražavanja istih u svim oblicima
djetetova života u cjelokupnom okruženju. Obogaćivanje djetetovih doživljaja i realizacija
programa za djecu.
Suradnja s važnim društvenim čimbenicima kako bi se predstavile mogućnosti pedagoške
struke u promicanju rada u predškolstvu te aktualne potrebe i problemi predškolskih ustanova
glede ostvarivanja kvalitetnih programa rada.
Uključivanje u projekte šireg društvenog značaja radi jačanja osobne i stručne kompetencije,
stjecanje novih pedagoških spoznaja i osobnog stručnog doprinosa u sklopu određenih
projekata, inovacija, akcija, itd.
Ove pedagoške godine surađivali smo po potrebi sa:
- Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa
- Upravnim odjelom za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika
- Službom za opću upravu i društvene djelatnosti
77

- Društvom Naša djeca
- Centrom za socijalnu rad
- Medicinskim centrom Dubrovnik
- Gradskom knjižnicom
- Dječji vrtić Župa dubrovačka
- pedagozima i stručnim suradnicima Osnovnih škola Ivana Gundulića i Marina Držić
Stručno usavršavanje na nivou vrtića i osobno
U Godišnjem planu za 2017./18. planirali smo da stručno usavršavanje ispuni sljedeće bitne
zadaće kao što su :
- Osnaživanje odgojitelja kao refleksivnog praktičara
- Priprema odgojitelja pripravnika za stručni ispit prema Programu stažiranja
Razvijanje i jačanje komunikacijskih vještina potrebnih za rad s djecom i odraslima- Jačanje
kompetencija odgojitelja u planiranju i vrednovanju svoga rada
-Jačanje kompetencija odgojitelja u području suradnje s roditeljima
Za Odgojiteljsko vijeće 16. srpnja 2018. sam pripremila prikaz sveukupnih radionica i
predavanja u vrtiću i izvan njega u pedagoškoj 2017./2018. godinu.
STRUČNO USAVRŠAVANJE U PEDAGOŠKOJ 2017./2018. GODINI

MJESEC

RADIONICE
VRTIĆA

RUJAN

2

LISTOPAD

4

RADIONICE
IZVAN
VRTIĆA

2

PREDAVANJA
U VRTIĆU

1

PREDAVANJA
IZVAN
VRTIĆA
Započela edukacija
iz
programa
Montessori
do
srpnja2018.

3
3
23. dani predš. odg.

STUDENI

4

PROSINAC

1

SIJEČANJ

2

2

1

3
Tjedan psihologije

VELJAČA

2

1
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OŽUJAK

3

TRAVANJ

4

SVIBANJ

Konf. rast. zaj.
Reg.smot. proj. za
ljud. pr. i dem. građ.

1

1

4
Ciklus
3x7radionica iz
programa
Rastimo
zajedno

1

LIPANJ

UKUPNO

46

2

4

1 Konferencija na
temu
„Živjeti
zdravo“
2predavanja
Jednogodišnja
edukacija
izprograma
Montessori
16 predavanja; 23.
dani pred. odg.; 1
smot. proj. za ljud.
prava;
2 konferencije
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DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK
IVA VOJNOVIĆA 34
20 000 DUBROVNIK

Izvješće za pedagošku godinu 2017./2018.

Pedagoginja: Nikolina Vidojević

Dubrovnik, srpanj 2018.
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1. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD
Vodeći se postavkama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje
te Programskim usmjerenjem predškolskog odgoja i obrazovanja, praćen je i potican rad u
Dječjim vrtićima: Pčelica, Opskrbni centar, Vita, Pos, Aster, zatim u Pčelici 1, Pčelici 2 i
Pčelici 3 Stara Mokošica i vrtićima Osojnik, Zaton, Trsteno, Gromača, Šipan i Lopud.
Tablica 1 Popis vrtića i odgojnih skupina
VRTIĆ

JASLIČNOVRTIĆNA/BROJ
SKUPINA

VRTIĆ/BROJ
SKUPINA

3
Opskrbni -

-

5
1

1
1
Pčelica-Aster
Pčelica Stara Mokošica -

-

1
1
2

1

-

1

1

-

1

7
26

1
1
1
3

1
1
1
1
16

Pčelica
Pčelica centar
Pčelica-Pos

JASLICE/BROJ
SKUPINA

Pčelica-Vita

1
Pčelica Stara Mokošica
2
Pčelica Stara Mokošica
3
Pčelica-Osojnik
Pčelica-Gromača
Pčelica-Trsteno
Pčelica-Zaton
Pčelica-Šipan
Palčica-Lopud

UKUPNO

Kroz suradnju sa stručno razvojnim timom nastojalo se, u navedenim vrtićima,
unaprijediti rad, otkloniti eventualne poteškoće te razvijati suradničke odnose sa roditeljima,
vanjskim ustanovama i širom društvenom zajednicom.
Tablica 2 Broj djece po vrtićima

VRTIĆ

ODGOJNA SKUPINA

BROJ DJECE

ODGAJATELJICE

Jaslice 1

19

Jaslice 2

19

Jaslice 3

18

Višnja Kerner
Andrea Radulović
Kate Salmić
Drage Markić
Jasna Pačavar Popović
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PČELICA
Mješovita 1

27

Mješovita 2

27

Mješovita 3

27

Mješovita 4

27

Mješovita 5

27

OPSKRBNI CENTAR

Mješovita 1

25

VITA

Jaslice 1

19

ASTER

Mješovita 1

23

Jaslično – vrtićna

20

Mješovita 1

24

Mješovita 1

28

Mješovita 2

28

Jaslice 1

18

Mješovita 3

24

Jaslice 1

18

Mješovita 1

20

OSOJNIK

Jaslično – vrtićna skupina

30

TRSTENO

Mješovita 1

23

Jaslično- vrtićna

20

ZATON

Mješovita 1

30

GROMAČA
ŠIPAN
LOPUD
UKUPNO

Mješovita 1
Mješovita 1
Mješovita 1
26

11
6
13
571

POS

PČELICA 1 – STARA
MOKOŠICA

PČELICA 2 – STARA
MOKOŠICA

PČELICA 3 – STARA
MOKOŠICA

1.1.

Mihaela Zucalo
Nada Kristić
Marina Papac
Ljubica Koridić
Matea Papratović
Diana Brkić
Daria Vlašić
Diana Batinović
Renata Prkačin
Aida Rešetar
Sandra Marković
Anka Žuvelek
Helena Handabaka
Vedrana Ledinić
Ljubica Milić
Sonja Karamehmedović
Mia Vuličević
Jasna Radić
Danijela Rabušić
Nikolina Franković
Vanja Medan
Marijela Kunica
Martina Saltarić
Nikolina Zec
Martina Pjević
Martina Franičević Feredža
Ana Radić
Ivana Marković
Srđana Kravarović
Marija Vuletić
Ivana Tušek
Ana Vrtiprah
Katja Jujnović Bošković
Marijana Obradović
Antonija Urljević
Diana Dobroslavić
Katarina Bošković
Miroslava Pavić
Paula Mcdonald
Natalija Šarić
Marija Rozić
Vinka Lonza Prižmić
Lucijana Papa Jerković
Snježana Matić
Ivana Franjušić Husković
Anita Komazin

Individualni i grupni rad s djecom
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Promatranjem i praćenjem djece te uz konzultacije sa odgojiteljicama, kroz cijelu
pedagošku godinu rad je bio usmjeren na djecu koja su imala probleme u ponašanju, djecu s
teškoćama u razvoju te posebno na djecu koja su bila godini pred polazak u školu.
Na početku pedagoške godine praćena su djeca sa teškoćama u razvoju M.M., N.R.,
L.H.P., A.G., M.DŽ., M.N., J.V., L.LJ. Nako opservacije, započeo je individualni rad sa
spomenutom djecom, a pojedina djeca testirana su po EDUS-u u svrhu izrađivanja IOOP – a.
U suradnji sa psihologinjom na razgovor su pozivani roditelji djece s teškoćama u razvoju
koji nisu imali nikakve papire, odnosno koji nisu prošli stručnu procjenu. To su djeca M.M, iz
vrtića Pčelica Opskrbni centar, M.DŽ. iz vrtića Pčelica 3 Stara Mokošica, te A.G. iz vrtića
Vita gdje sam samostalno promatrala dijete i vodila razgovor s roditeljem.
Tablica 3 Broj djece s teškoćama u razvoju
VRTIĆ
Pčelica
Opskrbni centar
Vita
Aster
Pčelica 1- Stara Mokošica
Pčelica 3 - Stara Mokošica
UKUPNO

BROJ DJECE S TEŠKOĆAMA
5
1
1
1
2
1
11

Vrtići za koje sam zadužena imali su ukupno 11 djece s teškoćama u razvoju, od tog broja,
za razliku od prošle pedagoške 2016./17. godine, sva djeca imaju potrebnu dokumentaciju,
točnije mišljenja i procjene. Da neko dijete ima nekakvih smetnji, prvo uoče odgojiteljice
koje su najbliže djetetu u skupini, zatim obavijeste svog stručnog suradnika koji potom dođe
vidjeti dijete i procijeniti je li se radi o teškoći i kako bi se s tim djetetom trebalo raditi. Ove
pedagoške godine bila sam potpora odgojiteljicama upravo u radu s tom djecom koja nisu
imala nikakvu dokumentaciju, a uočavala su se određena odstupanja.
Nakon što bih vidjela dijete, savjetovala sam odgojiteljice da ga prate i javljaju mi kakvo
je ponašanje tog djeteta u skupini među drugom djecom, odnos prema odgojiteljici i njegovim
roditeljima, ostaje li lako u vrtiću, je li samostalno u oblačenju, hranjenju, obavljanju nužde,
nosi li pelenu, govori li itd. Nakon prikupljenih podataka, na temelju promatranja odgojiteljica
i vlastitom, započinje individualni rad s djetetom i obavijesti se edukacijski rehabilitator.
Budući da sam 2015. godine, kao pripravnica, završila edukaciju za rad s djecom s
teškoćama koju su održale profesorice doc.dr.sc. Sanja Šimleša i doc.dr.sc Maja Cepanec sa
ERF-a, zatim sličnu edukaciju koju je održao Centar znanja Profectus te edukaciju Marte Meo
za praktičare, nadogradila sam postojeća znanja o procjeni i radu s djecom s teškoćama.
Također, u procjeni djece i pisanju IOOP-a, služila sam se vodičima EDUS-a.
Ove pedagoške godine najviše vremena sam provela radeći s djecom s teškoćama u
razvoju, a pod time smatram: opserviranje djeteta nakon poziva odgojiteljice iz skupine,
praćenje tog djeteta, individualni razgovori s roditeljima i predlaganje najboljeg rješenja za
83

njihovo dijete kao i upućivanje na kategorizaciju ili pak na daljnje preglede stručnjaka,
predlaganje, Povjerenstvu za djecu s teškoćama u razvoju, najbolje uvijete i vrijeme boravka
spomenute djece u vrtiću kao i dodjelu osobnih pomagača. Također, ove pedagoške godine
uvodila sam i osobne pomagače u rad i bila posrednik u upoznavanju i dogovorima istih s
roditeljima.
Grupni rad najviše se odnosio na djecu koja su bila u godini pred polazak u školu.
Ove pedagoške godine, radionice za predškolce provedene su u svim vrtićima, a
osmišljavane su tako da pokriju sva područja zrelosti tj. spremnosti za školu. Dobivenim
podacima s radionica lako se moglo savjetovati roditelje, jesu li njihova djeca spremna za
polazak u školu, budući da svake godine određeni broj roditelja traži odgodu za svoje dijete ili
pak želi nespremno dijete ipak upisati u školu. Individualnim razgovorima i savjetovanjem 13
roditelja, predškolske djece, donijela se odluka o upisu u školu, koja je bila najbolja za dijete.
Pored grupnih radionica, radila sam individualno sa djecom koja su u prošloj 2017./18.
godini dobila odgodu i sa djecom koja su bila školski obveznici, a pokazivali su nespremnost
u većini područja.
Materijali koji su korišteni bili su radni listovi, zagonetke, usvajanje prostornih odnosa
kroz pjesmu, ples i igru, rad na kontroli emocija također se osnaživao kroz različite aktivnosti,
primjerice natjecateljske igre, poučne priče i drugo.

Tablica 4 Prikaz broja predškolaca uključenih u grupni rad
VRTIĆ

BROJ SKUPINA

BROJ
DJECE

PČELICA

4

47

OPSKRBNI CENTAR

1

7

ASTER

1

6

POS

1

10

PČELICA
1
MOKOŠICA

-

STARA

2

PČELICA
2
MOKOŠICA

–

STARA

1

3

ZATON

1

11

TRSTENO

1

7

GROMAČA

1

4

OSOJNIK

1

9

PREDŠKOLSKE

26

84

UKUPNO

14

130

Ove pedagoške godine odgodu od škole dobilo je 11 djece, prema procjeni povjerenstva
ili zahtjeva roditelja za odgodu.
Također, ove godine provodio se obavezni Program predškole za djecu koja su u godini
pred polazak u školu, a nisu pohađala vrtić. Program predškole trajao je od 15. ožujka do 15.
lipnja, a djeca su u vrtiću boravila 2 sata dnevno.
Tablica 5 Vrtići u kojima su upisana djeca iz Programa predškole
DJEČJI VRTIĆ
PČELICA
OPSKRBNI CENTAR
ASTER
POS
PČELICA 1 – STARA MOKOŠICA
PČELICA 2 – STARA MOKOŠICA
OSOJNIK
ZATON
UKUPNO

BROJ DJECE

4
1
1
1
2
2
1
1
13

U svibnju 2018. godine sa kolegicom Severinom Hađijom održala sam roditeljski satanak
za roditelje predškolske djece pod nazivom: Spremnost djeteta za polazak u osnovnu školu i to
u tri objekta: Pčelica (za vrtiće Pčelica, Opskrbni centar, Aster i Pos), Pčelica – Stara
Mokošica 1 (za objekte Pčelica 1, 2 i 3 i Osojnik) te u Zatonu (za vrtiće Zaton, Trsteno i
Gromača).
Kroz godinu pratila sam adaptaciju i socijalizaciju djece na jaslice/vrtić. Svakodnevnim
obilaskom odgojnih skupina nastojalo se pomoći odgojiteljicama u otklanjanju poteškoća u
radu s djecom.
Cijelu godinu radila sam na upisu djece u jaslice/vrtić, a u travnu sam sudjelovala na
glavnom upisu za novu pedagošku godinu. Kroz mjesec ožujak izvršila sam analizu brojčanog
stanja djece po skupinama, a nakon ispisa, evidencije broja djece koja idu u školu i
premještaja. Od rujna do travnja upisano je 6 nove djece koja su do prosinca 2017. godine
napunila 1 godinu, a izvršeno je 13 premještaja unutar vrtića za koje sam zadužena jer su se
neka djeca naknadno ispisivala i mjesto su dobivali oni koji su na upisnoj listi bili sljedeći po
broju bodova. U ožujku roditelji su ispunjavali premještaje za novu pedagošku godinu pa je
tako bio ukupno 41 premještaj koji sam ispunila prije smještanja nove djece u jaslice/vrtić.
Roditelji su tražili premještaje jer na početku pedagoške godine nisu uspjeli dobiti mjesto
u željenom vrtiću, zbog nedostatka istog.
Nakon upisa, uslijedilo je sastavljanje odgojnih skupina, koje su se zbog zahtjeva roditelja
mijenjale sve do mjeseca srpnja. Ukupan broj zahtjeva za upise u Dječje vrtiće Dubrovnik, u
novu pedagošku godinu 2018./19. bio je: 306 djece jasličnog uzrasta i 90 vrtićkog uzrasta, od
tog broja, za vrtiće za koje sam zadužena: 101 dijete jasličnog uzrasta i 21 vrtićkog uzrasta.
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Od tih 120 zahtjeva, 43 djece nije dobilo vrtić koji su roditelji tražili. Npr. Dječji vrtić
Zaton od ukupno 13 zahtjeva, nije mogao primiti niti jedno novo dijete, nakon što su odrađeni
premještaji djece iz drugih vrtića.

1.2.

Suradnja i rad s odgojiteljicama

Tablica 6 Raspored odgojiteljica po vrtićima i skupinama u pedagoškoj 2017./18.
VRTIĆ

PČELICA

PČELICA
OPSKRBNI
CENTAR

PČELICA - POS

PČELICA - VITA
PČELICA - ASTER

ODGOJITELJICA
Višnja Kerner
Darija Vlašić
Drage Markić
Kate Salmić
Matea Papratović
Jasna Pačavar Popović
Marina Papac
Nada Kristić
Andrea Raulović
Ljubica Kordić
Dijana Brkić
Mihaela Zucalo
Dijana Batinović
Renata Prkačin
Sandra Marković
Aida Rešetar
– Anka Žuvelek
Helena Handabaka
Jasna Radić
Danijela Rabušić
Vanja Medan
Nikolina Franković
Vedrana Ledinić
Ljubica Milić
Sonja Karamehmedović
Mia Vuličević
Marijela Kunica
Martina Saltarić

STRUČNA SPREMA
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VSS
VŠS
VŠS
VSS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VSS
VSS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
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PČELICA – STARA
MOKOŠICA 1

Nikolina Zec
Martina Pjević

VŠS
VSS

Ivana Marković
PČELICA – STARA Ana Radić
MOKOŠICA 2
Martina Franičević Feredža

VŠS
VŠS
VŠS

Srđana Kravarević
Katja Jujnović Bošković
Ana Vrtiprah
PČELICA – STARA Marija Vuletić
Ivana Tušek
MOKOŠICA 3
Marijana Obradović
Diana Dobroslavić
PČELICA
Antonia Urljević
OSOJNIK
Snježana Matić
PČELICA
GROMAČA
Katarina Bošković
PČELICA
- Miroslava Pavić
TRSTENO
Lucijana Papa Jerković
Marija Rozić

VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VSS
VŠS
VŠS

Paula Mcdonald

VŠS

Natalija Šarić

VŠS

Ivana Franjušić Husković

VŠS

Anita Komazin

VŠS

PČELICA - ZATON
PČELICA - ŠIPAN
PALČICA - LOPUD

Iz prethodne tablice je vidljivo da od ukupno 52 odgojiteljice, njih 6 ima visoku stručnu
spremu i to 4 zvanje magistra predškolskog odgoja, a 1 odgojiteljica zvanje magistra
predškolskog odgoja sa defektologijom. Njih 46 ima višu stručnu spremu.
Ove pedagoške godine uspostavljen je dobar suradnički odnos s većinom odgojiteljica.
Individualno, telefonski ili pak u skupini razgovaralo se o djeci, roditeljima djece i brojnim
drugim stvarima koje su bile vezane za rad skupine. Jako dobru suradnju ostvarila sam sa
odgojiteljicama predškolske djece i odgojiteljicama djece s teškoćama u razvoju.
Svakodnevno smo se dogovarali oko načina rada s tom djecom, razmjenjivale informacije
i nastojale pomoći djeci koja su pokazala nespremnost za školu.
Najbolju suradnju imala sam sa odgojiteljicom, Dijanom Brkić Hadžikadunić,
voditeljicom iz Dječjeg vrtića Pčelica. Sva tekuća pitanja i probleme rješavala sam s njom,
kao i pripremanje radionica iz programa Rastimo zajedno za očeve i Rastimo zajedno za
odgojitelje te radionicu Komunikacija u vrtiću. Zajedno smo pisale projekte za uređenje i
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opremanje dvorišta vrtića Pčelica u Mokošici, kao i projekt za dodjelu sredstava u sklopu
Orlandove godine. Uvijek sam bila dostupna za bilo kakva pitanja i poteškoće kod
odgojiteljica. Odgojiteljicama Katarini Bošković i Diani Brkić pomagala sam i u pripremi
projekata za regionalnu smotru iz područja NPOLJP. Također, pomoć za smotru tražile su i
odgojiteljice iz gradskih vrtića, kojima sam također bila podrška i uvijek dostupna za pitanja i
nedoumice. Također, odgojiteljice su tražile pomoć i u pisanju projekata za Mirise djetinjstva
koji su se ove godine održavali u Omišu.
Nadalje, održala sam radionicu pod nazivom Dokumentiranje i razvojne mape s
odgojiteljicom mentoricom iz dječjeg vrtića Izviđač, Evgenijom Matović. Bila sam pomoć i
podrška odgojiteljicama u pripremi i održavanju roditeljskih sastanaka, informativnih i
tematskih. Također, odgojiteljicama sam pomagala u osmišljavanju i pisanju radionica za
roditelje i druge odgojiteljice.
Ove pedagoške godine, u vrtićima za koje sam zadužena, održane su dvije radionice od
strane odgojiteljica:
1. Odgojiteljice Helena Handabaka i Ljubica Milić: Razvoj predmatematičkih
vještina od jaslica do vrtića
2. Odgojiteljice: Katarina Bošković, Miroslava Pavić i Vedrana Ledinić: Kako bajke
utječu na djecu
Obilazila sam vrtiće i vodila zapisnike o obilasku. Odgojiteljicama sam davala savjete
vezane uz uređenje sobe dnevnog boravka i materijale koje bi trebale ponuditi djeci ovisno o
dobi i stupnju razvoja. Osim suradnje sa odgojiteljicama iz vrtića za koje sam bila zadužena,
surađivala sam i s odgojiteljicama iz drugih vrtića vezano za projekte, premještaje djece, rad
na web stranici vrtića i drugo.
Ove pedagoške godine po prvi puta sam dobila četiri pripravnice odgojiteljice i
pripravnicu pedagoginju. S pripravnicama odgojiteljicama održala sam nekoliko sastanaka na
kojima sam ih upoznavala sa njihovim dužnosti i obavezama, a tri pripravnice održale su i
svoje prve ogledne aktivnosti, a s ostalima nastavljamo u novoj pedagoškoj godini.
Pripravnicu pedagoginju upoznala sam sa zakonima i propisima te dokumentima važnim
za rad ustanove te je sa mnom sudjelovala u grupnim radionicama za djecu koja su u godini
pred polazak u školu.
Moram istaknuti da je ova pedagoška godina bila iznimno zahtjevna, jako puno posla
zahtijevao je moj puni angažman, a uz dislociranost i veliku udaljenost među objektima, njih
14, teško je bilo redovito ih obilaziti i biti svima na raspolaganju u isto vrijeme. Trudila sam
se davati od sebe što sam više mogla, ali budući da je posao pedagoga jako kompleksan, teško
je balansirati i udovoljiti svima na zahtjeve. Moram spomenuti da su odgojiteljice zadovoljne
mojim radom i svaka je u vrednovanju navela da sam uvijek dostupna i po pozivu dolazim u
vrtić odmah.
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1.3.

Suradnja sa članovima stručno – razvojne službe

STRUČNI SURADNIK

Dolores Aleksić, pedagoginja savjetnica

Vinka Jauković, pedagoginja

SURADNJA
- suradnja kod upisa djece u jaslice/vrtić i
premještaja istih
- suradnja oko formiranja odgojnih skupina za
novu pedagošku godinu
- suradnja na projektima iz područja NPOLJP
-rad na Opservacijskom upitniku za pedagoge
- savjetovanje vezano za pripravnice odgojiteljice
- izrada protokola o suradnji s roditeljima
- suradnja vezana za djecu koja su u programu
predškole
- česte konzultacije i razgovori vezani za tekuće
poslove

- premještaji i upisi djece u jaslice/vrtić
- dogovori vezano za Državnu smotru projekata iz
područja NPOLJP
- rad na Opservacijskom upitniku za pedagoge
- izrada protokola o suradnji s roditeljima

Nikica Kličan, psihologinja savjetnica

- suradnja vezana uz djecu M.M, A.M., M.DŽ.
- konzultacije i dogovori oko problemskih
ponašanja pojedine djece
- savjetovanje o radu s djecom s teškoćama u
razvoju

Dragica Barlek, defektologinja

-informiranje o asistentima djece s teškoćama

- prijenos informacija s pedagoškog aspekta
vezano za djecu s teškoćama u razvoju dobivenih
Alma Džanović Mateljan, edukacijski promatranjem djece u skupini
rehabilitator
- dogovori vezani uz dijete J.V. I L.S. te sastanak
s majkom djeteta
- obostrana razmjena informacija o djeci s
teškoćama
Zorana Dedić, edukacijski rehabilitatator - razgovori o djeci koja su u terapiji
logoped
- konzultacije o djeci s teškoćama
- poziv na identifikaciju potencijalne djece sa
tekoćama
89

Severina Hađija, psihologinja

Martina Mišetić, zdravstvena voditeljica

1.4.

- rad s djecom koja su u godini pred polazak u
školu
-zajednički individualni razgovori s roditeljima
- suradnja oko djece koja su u godini pred polazak
u školu i na razvojnim listama djece
- dogovori i međusobno savjetovanje oko tekućih
pitanja i problematike
- evidentiranje necijepljene djece
- priprema roditeljskih sastanaka Adaptacija na
jaslice – vrtić
- uvid u pobol djece
- suradnja vezano za slučaj ospica u ovoj
pedagoškoj godini

Suradnja s ravnateljicom Vrtića

RAVNATELJICA

SURADNJA
- organizacija edukacija, seminara, smotri projekata
- pisanje Godišnjeg izvješća i Godišnjeg plana Dv
Boja Milan Mustać, prof. pedagogije i Dubrovnik
sociologije
- pisanje Kurikuluma Dv Dubrovnik
- raspored odgojitelja po skupinama
- suradnja oko upisa djece u jaslice/vrtić
- rad na programima za verifikaciju; Program
predškole i Kraći program ranog učenja engleskog
jezika s djecom predškolske dobi.
- uređenje web stranice Vrtića
- suradnja vezana za tekuća pitanja i poslove
- dogovori oko ljetnog načina rada po vrtićima
- upisi nove djece u jaslice/vrtić

Suradnja sa SRS u ovoj pedagoškoj godini odvijala se i putem sastanaka na kojima bismo
razgovarali o tekućim problemima i pitanjima vezanim za djecu s teškoćama u razvoju i
osobnim pomagačima. Pohvalila bih dobru suradnju sa kolegicama pedagoginjama Dolores
Aleksić i Vinkom Jauković. Sastajale bi se za svako uvođenje promjene u radu i upise djece u
jaslice/vrtić.
Također, vrlo bitno je istaknuti da sudjelujem i u sastancima Povjerenstva za procjenu
djece s teškoćama u razvoju, čiji član, uz SRS je i dr. Sršen Krstulović. Na sastancima
Povjerenstva razmatra se duljina boravka djece s teškoćama u razvoju u odgojnim skupinama
kao i dodjela osobnog pomagača djeci prema stupnju teškoće.
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2. SURADNJA S RODITELJIMA

MJESEC

OBLIK SURADNJE
Individualni razgovori s roditeljima novoupisane djece.

LISTOPAD
STUDENI
PROSINAC

SIJEČANJ

VELJAČA

OŽUJAK

TRAVANJ
SVIBANJ

LIPANJ

SRPANJ

- individualni razgovor s roditeljima djevojčice R.B.
- individualni razgovori s roditeljima djece s teškoćama u
razvoju M.M., M.DŽ.
- Večer matematike u dv Pčelica
- radionica za roditelje u sklopu Dana otvorenih vrata Dv
Dubrovnik na temu: Vrtić kao mjesto radosnog življenja,
igre i učenja djece
- individualni razgovor s majkom djeteta A.T. zbog
teškoća prilagodbe na vrtićnu skupinu
- individualni razgovor s roditeljima djece koji su dobili
osobnog pomagača
Ciklus radionica Rastimo zajedno za očeve – 4 radionice
- roditeljski sastanak na temu Spremnost djeteta na
polazak u školu održanog u vrtićima Pčelica, Pčelica –
Stara Mokošica i Zaton za sve objekte
- individualni razgovori s roditeljima djece koji su planirali
tražili odgodu od polaska u školu
- individualni razgovor s majkom djeteta A.M.
- individualni razgovori s roditeljima koji su potpisali
premještaje za svoju djecu u druge vrtiće za novu
pedagošku godinu.
- individualni razgovor s majkom djeteta s teškoćama u
razvoju M.M.
- Individualni razgovori s roditeljima nakon upisa djece u
novu pedagošku godinu
- individualni razgovori i prezentiranje radova djece,
roditeljima predškolaca, koji su bili neodlučni oko upisa
svog djeteta u školu.
- individualni razgovor i savjetovanje majke djeteta N.Č.
vezano za problem kontrole sfinktera.
- sastanci i informiranje roditelja novoupisane djece
- individualni razgovor s majkom djeteta s teškoćama u
razvoju L.LJ.
- opservacija djeteta L.S. s drugim članovima stručnog
tima i individualni razgovor s majkom.

SURADNJA KROZ CIJELU GODINU

91

- individualni razgovori sa roditeljima vezano za upise i premještaje djece u željene vrtiće
- savjetovanje roditelja preškolske djece
- individualno savjetovanje roditelja djece u periodu adaptacije na jaslice.
- individualni razgovori i savjetovanje roditelja vezano za odvikavanje djece od pelena
- individualni razgovori s roditeljima djece s problemima u ponašanju i povučene djece
- razgovori s roditeljima djece koja su u vrtić dovođena bolesna sa povišenom tjelesnom
temperaturom, upalama, infekcijama i dr.
Ove pedagoške godine, najviše bih istaknula ciklus radionica za očeve Rastimo
zajedno za koje sam prošla edukaciju 18. ožujka 2017. Godine, voditeljice edukacije bile su
profesorice Ninoslava Pećnik i Branka Starc. Ciklus od 4 radionice trajao je od 08. veljače do
01. ožujka2017. godine. Voditeljica radionica, uz mene, bila je još i Dijana Brkić
odgojiteljica, mentor. Broj prijavljenih očeva na početku je bio 12, a radionice smo završili sa
5 očeva.
Svaka radionica zahtjevala je pripremu svake od nas, prostora, materijala, a jedna
radionica, u prosjeku, trajala bi 2 sata, nekada i dulje. Na početku i na kraju ciklusa provele
smo upitnike za očeve kako bi oni sami, a i mi mogli procijeniti je li došlo do kakvih
promjena. Dobile smo jako dobre povratne informacije, tako da s istima krećemo i u novoj
pedagoškoj 2018./19. godini.
Htjela bih istaknuti kako je ova pedagoška godina bila jako zahtjevna kada je riječ o
suradnji s roditeljima. Jako je teško udovoljiti zahtjevima svih, pogotovo kad se radi o mjestu
u željenom vrtiću za njihovo dijete. Često sam nailazila na nerazumijevanje pa čak i prijetnje
od nekih, što sam uspješno rješavala individualnim razgovorima i savjetovanjem istih.
Također, jako teško je bilo uvjeriti roditelje djece koja su u godini pred polazak u
školu, da ne traže ili pak zatraže odgodu polaska u školu za svoje dijete. Kao pedagoginji na
prvom mjestu mi je dobrobit djeteta pa sam kroz individualne razgovore s tim roditeljima, na
kojima bih prikazala radove njihove djece, uspjela postići da doista učine ono što je najbolje
za njihovo dijete.

3. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA
SURADNIK
Agencija za odgoj i obrazovanje

OBLIK SURADNJE
Stručno usavšavanje: smotre projekata,
edukacije i seminari
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Verificiranje programa Vrtića: Program
predškole i Kraći program ranog učenja
engleskog jezika
Baseline, Kabinet za razvoju procjenu i Radionice i predavanja te individualno
podršku
konzultiranje o radu s djecom s teškoćama.
Centar za socijanu skrb
Informiranje o djetetu i obitelji za koju je
centar pokazao poseban interes, a u svrhu
pomoći.
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Knjižnica Mokošica
Osnovna škola Mokošica

Posjete djece vrtićkog uzrasta
Razmjena informacija o djeci koja prelaze iz
vrtića u školu. Školi su proslijeđene razvojne
liste djece.
Osnovne škole u Dubrovniku
Razmjena informacija o djeci koja prelaze iz
vrtića u školu, a najviše o djeci koja su bila u
Programu predškole.
Razvojna agencija Grada Dubrovnika - Pomoć oko pisanja projekta za sredstva iz
DURA
Europskih fondova

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE U PEDAGOŠKOJ 2017./18. GODINI

MJESEC

LISTOPAD

STUDENI

PROSINAC

SIJEČANJ

OBLIK I TEMA
USAVRŠAVANJA

STRUČNOG

ORGANIZATOR/PREDAVAČ

Emocionalno opismenjavanje,
Mirjana Milanović, prof., Mirjana Pešec i
Nataša Maletić
ŽUPANIJSKI
STRUČNI
SKUP
ZA
ODGOJITELJE PREDŠKOLSKE DJECE
Djeca s teškoćama u razvoju iz jezičnokomunikacijskog i socijalizacijskog područja –
rano prepoznavanje i djelovanje
Dječji vrtić Župa Dubrovačka
Stres i komunikacija s teškim ljudima,

Maja Vodopić, odgojiteljica savjetnica

Uloga vrtića u osnaživanju roditelja kao
partnera

Ravnateljica Dv Dubrovnik, Boja Milan
Mustać, prof. ped. i soc.

23. Dani predškolskog odgoja i obrazovanja
Splitsko – dalmatinske županije, Mirisi
djetinjstva,
Tema: Dijete i baština

Dječji vrtić Omiš

Tončica Kalilić, dipl. defektolog, Tamara
Slavinjak, prof., Vedrana Vučković, prof.
edukacijski rehabilitator

Tarra Barat

Prikaz dobre prakse (sa stručnog skupa u Stručna suradnica pedagoginja Nikolina
Metkoviću)
Vidojević i odgojiteljice koje su nazočile
stručnom skupu
Radionica: Komunikacija u vrtiću
Nikolina Vidojević, pedagoginja i Diana
Brkić, odgojiteljica mentorica
Predavanje: Moć pozitivnog mišljenja
Nikica Kličan, psihologinja
Radionica: Vrtić kao mjesto radosnog Nikolina Vidojević, pedagoginja
življenja, igre i učenja djece
Simpozij : Skrb o osobama s poremećajem iz Organizator: udruga Dubrovnik – Zdravi
spektra autizma – potrebe i mogućnosti“
grad
Sindrom izgaranja na radnom mjestu
Maja Jakšić, psihoterapeut realitetne
terapije
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ŽUPANIJSKI
STRUČNI
SKUP
ZA
ODGOJITELJE PREDŠKOLSKE DJECE
Obavezna pedagoška dokumentacija u funkciji
planiranja odgojno-obrazovnog rada

Savjetnica Tončica Kalilić, dipl., defektolog,
Planka Belamarić, odgojiteljica savjetnica i
Mila Cvrlje, odgojiteljica savjetnica.

Predavanje: Spremnost djeteta na polazak u
školu

Nikolina Vidojević, pedagoginja i Severina
Hađija, psihologinja

Ciklus radionica Rastimo zajedno za očeve

Nikolina Vidojević, pedagoginja i Diana
Brkić, odgojiteljica mentorica

VELJAČA

Radionica:Dokumentiranje i razvojne mape

OŽUJAK

TRAVANJ

Regionalna smotra projekata iz područja
Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za
ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade
Republike Hrvatske, Split
Evaluacijski seminar iz programa Rastimo
zajedno

Agencija za odgoj i obrazovanje

Ciklus radionica iz programa Rastimo zajedno
za odgojitelje

Voditeljice:NikolinaVidojević, pedagoginja,
Evgenija
Matović
i
Diana
Brkić,
odgojiteljice mentorice

SVIBANJ
LIPANJ

Nikolina Vidojević, pedagoginja, Evgenija
Matović, odgojiteljica mentor i Diana Brkić,
odgojiteljica mentor

Konferencija: Živjeti zdravo

Ninoslava Pećnik, prof. i Jasenka
Pregrad, psihologinja, psihoterapeut

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačkoneretvanske županije i Hrvatski zavod za
javno zdravstvo

5. VOĐENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE
Vođenje dokumentacije je neizostavni dio posla pedagoga kako bi što kvalitetnije mogao
pratiti i voditi svoj rad. Iz suradnje s odgojiteljima vodila sam evidenciju o satnicama
odgojiteljica te ih svaki mjesec prikupljala i kontrolirala. Na sastanku sa odgojiteljicama
pojasnila sam kako bi se točno satnica trebala pisati što je većina njih i usvojila te ih nastavila
ispunjavati u tom smjeru. Nadalje, odgojiteljice su mi dostavljale protokole suradnje s
roditeljima, kao i protokole o izletima, održanim radionicama i predavanjima. Prilikom
obilaska vrtića vodila sam zapisnik o obilasku upisivajući što sam zamijetila i teškoće koje bi
trebalo otkloniti ili što bi trebalo unaprijediti.
Prilikom individualnog rada s djecom, također sam vodila zapisnike kako bi mi bilo lakše
pratiti i dalje raditi. Također, vodim individualne dosjee djece s teškoćama u razvoju.
Budući da sam grupno radila i s djecom koja su bila u godini pred polazak u školu,
izradila sam tablice i uvela sve podatke, prema zadacima koje su djeca obavljala,
grafomotorika, fina motorika, prostorni odnosi, vremenski odnosi, verbalno i likovno
izražavanje, intelektualna zrelost itd.
Ove godine vodila sam zapisnike na odgojiteljskim vijećima, sastancima voditelja,
zapisnike sa edukacija. Vodila sam evidenciju vlastitog stručnog usavršavanja kroz
pedagogšku godinu. Radila sam na programima za verifikaciju, Programu predškole, Kraćem
programu ranog učenja engleskog jezika te na Programu Rastimo zajedno.
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Pored toga na početku pedagoške godine radila sam na Kurikulumu, Godišnjem planu i
programu i Godišnjem izvješću ustanove.
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DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK
IVA VOJNOVIĆA 34
20 000 DUBROVNIK

Izvješće za pedagošku godinu 2017./2018.

Psihologinja: Nikica Kličan

Dubrovnik, srpanj 2018.
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Radila sam na stručnim poslovima u okviru:

-

unapređivanja odgojno – obrazovnog rada i rad s djecom s posebnim potrebama
upisi djece u vrtić
rad s djecom s razvojnim i emocionalnim teškoćama
identifikacija, praćenje i poticanje rada s darovitom djecom

-

suradnja s članovima stručnog tima ravnateljicom i odgojiteljicama

-

suradnja s roditeljima

-

individualno stručno usavršavanje i edukacije odgojiteljica

-

suradnja s drugim ustanovama i ostalim čimbenicima koji doprinose efikasnijem
radu

Unapređivanje odgojno – obrazovnog rada i rad s djecom s posebnim potrebama:
Sudjelujem u upisima djece u vrtić. U upise tijekom godine uključujem se kada se prijavljuju
djeca s razvojnim i emocionalnim teškoćama.
Isti se provode se putem inicijalnih intervjua i upitnika za roditelje. Upitnik sadržava
anamnestičke podatke o razvoju djeteta i obiteljskom statusu. Cilj je potaknuti roditelje na
suradnju i pravovremeno otkrivanje zdravstvenih, razvojnih i emocionalnih teškoća djeteta.
Roditelje djece s teškoćama u razvoju pozivamo ponovno na razgovor uz predočenje
postojeće liječničke dokumentacije, kako bi se potpunije procijenile teškoće djeteta i odredila
primjerena odgojna skupina i vrijeme boravka djeteta u vrtiću.
Ove pedagoške godine nisam prisustvovala glavnom upisu zbog dužeg bolovanja.
Prije početka pedagoške godine, u suradnji s članovima stručnog tima analiziram
dokumentaciju sve novoupisane djece, posebice dokumentaciju djece s posebnim potrebama.
Sudjelovala sam u raspoređivanju djece s posebnim potrebama u odgojne skupine, rasporedu
odgojiteljica koje imaju više iskustva ili su senzibiliziranije za rad s djecom s određenim
teškoćama.
Odgajatelji, u čije su odgojne skupinama uključena djeca s teškoćama upoznati su s vrstom
teškoće i podatcima dobivenim od roditelja.
Pratila sam razvoj i napredovanje djece, provodila individualan
roditelje i odgajatelje.

tretman, te savjetovala
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Promatranjem, praćenjem i dijagnosticiranjem teškoća ili odstupanja u razvoju djeteta, putem
inicijalnih intervjua za roditelje i prikupljene dokumentacije, te putem informacija od
odgajatelja koji uočavaju odstupanja u razvoju utvrđena su sljedeća djeca s teškoćama:
-

16 djece s oštećenjem vida
2 djece s motoričkim oštećenjima
1 djece s oštećenjem sluha
17 djece s višestrukim oštećenjima
13 djece s poremećajima iz autističnog spektra
2 dijete sniženih intelektualnih sposobnosti
78 djece s poremećajem govorno – glasovne komunikacije i ponašanja
7 djece s poremećajem u ponašanju
23 djece sa zdravstvenim teškoćama

Pojedini roditelji negoduju na pozive stručnog tima i upućivanje na provođenje postupka
opservacije ili odbijaju dostaviti kompletnu lječničku dokumentaciju, zbog čega je otežana
suradnja i pravovremena intervencija i pomoć djetetu.
Treba i dalje raditi na osvješćivanju potrebe rane dijagnostike i intervencije. U tome nam
pomažu izrađeni letci o poslovima pojedinih stručnjaka u vrtiću i obavijesti na web stranici
vrtića.
Radila s djecom koja zahtijevaju individualan pristup, utjecajne razvojne poteškoće,
poteškoće govorno – glasovne komunikacije sa elementima distraktibilne pažnje, djete s
elementima autizma, djecu s motoričkim oštećenjima.
Zadovoljna sam suradnjom s roditeljima, posebno onima koji su sami tražili pomoć,
motivirani su i prihvaćaju upute.
Dobro surađujem s članovima stručnog tima oko opservacije djece, sastanka s roditeljima i
planiranja intervencija s djetetom vezano za dodjelu osobnih pomagača i individualiziran
pristup i praćenje. Djeca uključena u tretman kod stručnjaka izvan naše ustanove, rjeđe se
uključuju u individualni rad.
Individualno sam radila i pratila djecu sa emocionalnim teškoćama: teškoćama u adaptaciji,
strahovima, psihosomatskim smetnjama, poteškoćama s usvajanjem higijenskih navika,
agresivnošću, ispadima bijesa, teškoćama vezanim za razvod roditelja i sukobe u obitelji.
U predškolskim skupinama pratila sam zrelost za školu, surađivala s odgojiteljima, upućivala
kako pripremiti dijete za školu, te na traženje roditelja individualno radila provjeru zrelosti i
pripremljenosti za školu i savjetovala roditelje vezano za isto.
Pripremila sam materijale o prepoznavanju darovitosti, posebno za odgojiteljice početnice i
testirala određenu djecu. Pripravnice su se aktivno uključile u poticanje odgojiteljica i radile s
njima na otkrivanju potencijalno darovite djece. Najviše identificirane djece od strane
odgojiteljica odnosi se na likovnu i verbalnu darovitost. Rad s darovitom djecom odvijao se
putem obogaćenih sadržaja i poticajnih materijala, najviše kroz projekte gdje su darovita
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djeca često bila poticatelji aktivnosti i najaktivniji sudionici.Suradnja s članovima stručnog
tima, ravnateljicom i odgojiteljicama
Timska suradnja je dobra, timski planiramo i surađujemo kroz:
- tjedne sastanke
- mjesečne planove prihvata novoupisane djece, analizu dokumentacije i raspored u
odgojne skupine
- mjesečne sastanke voditelja
- organizaciju stručnog usavršavanja
- odgajateljska vijeća
- suradnju s roditeljima i radionicama za roditelje
- upisima djece u vrtić
- rad na provođenju protokola ponašanja u kriznim situacijama i edukacije na ovu temu
- praćenje djece s teškoćama u razvoju
- identifikacija i poticanja rada s darovitom djecom
- uvođenje pripravnika u samostalni rad
- rad na projektu asistenata za djecu s teškoćama u razvoju
Vodila sam sa stručnim timom radionice za odgojitelje početnike – stručne kompetencije
odgojitelja, dužnosti i odgovornosti odgojitelja vezane za sigurnost djece, protokole ponašanja
u opasnim situacijama. Povratne informacije od odgojitelja su jako dobre, smatraju radionicu
vrlo praktičnom i korisnom u stresnim situacijama.
Dobro sam surađivala sam s pedagoginjama oko rasporeda djece s teškoćama u skupine,
manjim dijelom oko formiranja skupina, zatim oko radionica za roditelje i odgojitelje, upisa u
vrtić i timskih sastanaka s roditeljima djece s teškoćama u razvoju.
S defektologinjama i logopedinjama dogovaram se u svezi praćenja djece,
individualnih programa, rada se djecom s teškoćama, savjetovanja roditelja, surađujemo
često na projektu uvođenja i podrške osobnim pomagačima za djecu s teškoćama.
U pedag. god. 2017/18. uključeno je 12 osobnih pomagača za 20 djece s teškoćama, prema
procjeni stručnog tima vrtića i odlukom Povjerenstva.
Prilikom izbora asistenata za rad u vrtiću održani su sastanci sa zainteresiranim
odgojiteljicama ili studenticama predškolskog odgoja.
Prodimo anketu putem koje procijenjujemo njihove kompetencije i dosadašnja iskustva u
radu s djecom s teškoćama u razvoju.
Svaki osobni pomagač upoznat je sa vrstom teškoće u razvoju i posebnostima
djeteta za koje je angažiran.
Na kraju pedagoške godine provodi se evaluacija od strane roditelja i odgojitelja.
Svake godine asistenti pohađaju edukaciju koja se organizira u suradnji s udrugama koje su
vezane za djecu s teškoćama.

99

Defektologinje, u suradnji s odgojiteljima i psihologinjama izradile su individualne
programe rada.
Osobni pomagači konzultirali su se s članovima stručnog tima ( rehabilitator
defektolog,logoped, psiholog, pedagog ) u vrijeme dogovorenih sastanaka i prema potrebama.
Međusobno su
razmjenjivali iskustva
o praćenju ponašanju djece u skupini,
individualiziranom radu, uključivanju u aktivnosti, poteškoćama, otporima, situacijama kada
djeca pokazuju izrazit motorički nemir i neprilagođeno ponašanje. Savjetovane su da postave
realne, mjerljive i kratkoročne ciljeve, jer je napredak ove djece često dugotrajniji process.
Velika ograničenja prisutna su zbog zamjene ili gubitka osobnog pomagača, što otežava rad
zbog ponovne prilagodbe djetea na novu osobu i ponovno upoznavanje s načinom rada.
Dobro surađujem s zdravstvenim voditeljicama u svezi djece s zdravstvenim teškoćama,
posebno kod djece s višestrukim oštećenjima, te sigurnosti djece u vrtiću.
Suradnja s većinom odgojiteljica je dobra, naročito oko individualnih potreba djece s
razvojnim ili emocionalnim teškoćama i njihove suradnje s roditeljima.
Sudjelovala sam u izradi plana stručnog usavršavanja unutar ustanove i održala radionice za
odgojitelje navedene u stručnom usavršavanju.
Prisustvovala sam na oglednim aktivnostima pripravnika na njihov poziv i u skupinama gdje
su uključena djeca s posebnim potrebama. Uključivala sam se u evaluaciju aktivnosti.
Dostupna sam za sva pitanja vezane za njihov cjelokupni profesiolalni rast, a posebno u svezi
rada s djecom koja imaju razvojne ili emocionalne teškoće. Vodim za njih radionicu o
protokolima sigurnosti i potičem ih na sudjelovanje u svim oblicima stručnog usavršavanja.
Bila sam mentor pripravnici psihologinji Severini Hadžija, koja je vrlo uspješno položila
stručni ispita a stručni rad bio je izvrstan, pohvaljen izborom teme i načinom obrade. Održale
smo skupa nekoliko radionica o stresu odgojitelja, prikazale rezultate istraživanja
odgojiteljskog stresa, održale nekoliko radionica za roditelje.
Bila sam u povjerenstvu za stažiranje kao stručni suradnik pripravnici Almi Đanović
Mateljan, edukacijskoj rehabilitatorici i Ivani Rezo, pedagoginju, koje su također uspješno
položile stručni ispit i s kojima sam imala dobru suradnju.

Suradnja s roditeljima:
Kvalitetna suradnje s roditeljima je preduvjet bilo kakve stručne pomoći djeci u ranoj i
predškolskoj dobi.
Suradnju s roditeljima ostvarujem putem individualnih savjetodavnih razgovora, timskih
razgovora, kada stručni tim poziva za roditelje djece s posebnim potrebama radi opservacije,
edukativnih materijala, radionica, druženja, uključivanja roditelja u rad vrtića…
- Na početku godine u suradnji sa stručnim timom i ravnateljicom održala sam
roditeljske sastanke na temu - Adaptacija na jaslice za 5 jasličnih skupina
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- Za roditelje predškolaca održala sam radionice na temu - Zrelost za školu
- Održala sam tematske radionice za roditelje:
Kako biti bolji roditelj / granice u odgoju
Moć pozitivnog mišljenja
Iz kantuna pozitivne psihologije
Povratne informacije roditelja su bile vrlo pozitivne, pohvalili su izbor teme, način rada,
praktične primjere, žele još sličnih radionica.

Posebno individualno surađujem s roditeljima djece s posebnim potrebama i emocionalnim
teškoćama.
- Obavila sam 45 savjetodavnih razgovora s roditeljima u svezi poteškoća adaptacije,
razvojnih teškoća, opservacije djece, zrelosti za školu, emocionalnih teškoća, neprilagođenih
ponašanja, nezadovoljstva i pritužbi na rad odgajatelja, problema u odgoju, sukoba u obitelji
ili razvoda braka.
U suradnji s defektologinjom i pedagoginjama, tj. na inicijativu stručnog tima obavljeno je 12
sastanaka s roditeljima zbog opservacije djece s posebnim potrebama, problema u ponašanju,
radu asistenata, vremenu boravka djece.
Samoinicijativno se na savjetovanje kod psihologa javilo 37 roditelja, od toga 7 roditelja
zatražilo je pomoć više puta.
Na poziv psihologa odazvalo se 5 roditelja. Na preporuku odgajatelja obratilo mi se 20
roditelja.
Nakon individualnog rada s djecom roditelje izvještavam o promjenama u ponašanju
napredovanju djeteta u vrtiću.

Individualno stručno usavršavanje:

Pripremila sam i vodila slijedeće radionice:
-

Krizne situacije u vrtiću i protokoli postupanja u DV Dubrovnik u suradnji s
ravnateljicom

-

Stres u radu odgojitelja u suradnji s psihologinjom pripravnicom Severinom Hadžija

-

Moć pozitivnog mišljenja

-

Kako biti bolji roditelj, granice u odgoju

-

Iz kantuna pozitivne psihologije
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Aktivno sam sudjelovala na sljedećim radionicama, u vrtiću i izvan njega
-

Sudjelovanje na Godišnjoj konferenciji psihologa u Zadru
Tema: Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti

-

Sudjelovanje na sastancima Društva psihologa Dubrovnik
Teme: Prikaz slučaja žalovanja kod djeteta
Priprema za Dane psihologije

-

Sudjelovanje u organiziranju Tjedna psihologije te održala radionicu za javnost Tema:
Iz kantuna pozitivne psihologije

-

Radionica: Uloga vrtića u osnaživanju roditelja kao partnera
voditelj: Boja Milan Mustać, ravnateljica

-

Predavanje: Emocionalna inteligencija, od mita do znanosti
voditelj: Dr. Vladimir Takšić, prof na Odsjeku za psihologiju Pedagoškog fakulteta u
Rijeci

-

Predavanje: Emocionalno opismenjavanje
voditelj: Milana Milanović, prof. psihologije

Surađujem sa sljedećim vanjskim ustanovama:
...
...
...

Agencijom za odgoj i obrazovanje
sudjelovanje na stručnim skupovima i edukacijama
napredovanje u struci
pedagoški nadzor i savjetovanje

- Upravnim odjelom za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo
... projekt asistenti u vrtiću, strategija razvoja predškolskog odgoja, edukacije
tekuća pitanja
- Upravnim odjelom za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj Županije
... Sastanci i radionice tima za prevenciju poremećaja u ponašanju
- Dječjim vrtićima u županiji i šire
... organizacija radionica i razmjena iskustava u radu
... smotra projekata na temu dječjih prava i vjerskog odgoja
… DV Konavle – suradnja s psihologinjom T Erceg
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- Osnovnim školama u Dubrovniku
... liste zrelosti za školu i sastanci sa stručnimtimovimaškole u svezi
psihofizičke zrelosti za školu
... informiranje o testiranjima i upisu u škole
... stručno usavršavanje

- Društvom psihologa Dubrovnik
... edukacije, stručna usavršavanja, redoviti sastanci Društva
... organizacija Tjedna psihologije i stručnih skupova
...
...

Hrvatskim psihološkim društvom i psihološkom komorom
edukacije i strukovna pitanja
Hrvatskom udrugom realitetnih terapeuta
edukacije i razmjena iskustava

- Udrugom Feniks
... provođenje istraživanja o zlostavljanju djece
- Dječjim dispanzerima
... upućivanje djece s razvojnim teškoćama na obradu
... liječnički nalazi
- Centrom za socijalnu skrb
... opservacije djece s razvojnim teškoćama
... mišljenja o djeci iz obitelji koje su pod mjerom nadzora
.... prijava sumnje na zlostavljanje i zanemarivanje
- Jedinicom za poremećaje razvojne dobi
... upućivanje djece i razmjena informacija o djeci u tretmanu psihologa i
logopeda, edukacije

Napomena: Zbog prometne nezgode i oštećenja kralježnice bila sam na bolovanju od
14. ožujka 2018. do 10. rujna 2018.
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DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK
IVA VOJNOVIĆA 34
20 000 DUBROVNIK

Izvješće za pedagošku godinu 2017./2018.

Psihologinja: Severina Hađija

Dubrovnik, srpanj 2018.
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Stručni suradnik psiholog ove pedagoške godine je radio na sljedećim poslovima:
1. Rad s djecom
2. Suradnja s roditeljima
3. Suradnja s odgojiteljima
4. Poslovi na razini stručnog tima
5. Suradnja s vanjskim ustanovama i institucijama
6. Pripremanje, planiranje i programiranje te stručno usavršavanje psihologa
1. Rad s djecom
1.1. Upisi djece u vrtić
Tijekom travnja 2018. godine provedeni su upisi u jaslice i vrtić djece s područja grada
Dubrovnika. Psiholog je kao član stručnog tima provodio inicijalne intervjue s djecom
kandidatima za upis i njihovim roditeljima. Roditelji su ispunili upitnik koji sadrži
informacije o roditeljima, zdravstvenom te razvojnom statusu djeteta. Putem ovog
upitnika i intervjua mogu se utvrditi eventualne razvojne ili emocionalne teškoće pojedine
djece, što usmjerava daljnji rad psihologa s tom djecom, odnosno njihovim roditeljima.
Na upise dolaze i djeca s već prije utvrđenim teškoćama u razvoju, koje pozivamo na
razgovor sa cijelim stručnim timom, uz predočenje postojeće dokumentacije. Stručni tim
vrši interdisciplinarnu obradu djeteta s teškoćama u razvoju kako bi se odredila primjerena
odgojna skupina i vrijeme boravka djeteta u vrtiću.
Ove pedagoške godine na upise se prijavilo ukupno 392 djece, od čega 304 za jaslice i 88
za vrtić. Zbog nedostatka praznih mjesta unutar skupina, 35 djece jasličke dobi nije
upisano te ostaje na listi čekanja. Za oko 60 djece se javila potreba za detaljnijom
procjenom ili individualnim radom stručnjaka, budući da su primjećene potencijalne
teškoće, a najčešće se radilo o govorno-jezičnim teškoćama. Roditelji djece jasličke dobi
(do 2 godine) na upisima su ispunjavali Ljestvicu za procjenu ranog komunikacijskog i
simboličkog razvoja, čiji su rezultati obrađeni, te će u rujnu biti ponovno testirani oni kod
kojih su se pojavile sumnje o usporenom razvoju navedenih područja.
1.2. Djeca s teškoćama u razvoju
Na početku pedagoške godine odgojiteljice su prijavile sljedeći broj djece s teškoćama u
razvoju:
― 16 djece s oštećenjem vida
― 1 dijete s oštećenjem sluha
― 2 djece s motoričkim smetnjama
― 78 djece s poremećajima govora i jezika
― 14 djece s poremećajem u ponašanju i emocijama
― 23 djece sa zdravstvenim teškoćama
― 13 djece s autizmom
― 2 djece s Down sindromom
― 1 dijete s teškoćama socijalne komunikacije
― 16 djece s višestrukim teškoćama
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Raspodjela djece s teškoćama u razvoju prema cjelinama Dječjih vrtića
Dubrovnik
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Slika 1. Prikaz zastupljenosti djece s teškoćama u razvoju po cjelinama Dječjih vrtića
Dubrovnik
Psiholog je tijekom pedagoške godine uključio 27 djece s teškoćama u razvoju u individualni
ili grupni rad, roditelji i odgojitelji su savjetovani te je odrađena psihologijska procjena za
većinu navedene djece. Razvoj i napredak ove djece praćen je tijekom cijele godine.
Za 12-ero djece s teškoćama u razvoju koji su imali podršku osobnog pomagača, timski su
izrađeni individualizirani odgojno-obrazovni programi, pomoću EDUS vodiča za procjenu.
Programi su predstavljeni pomagačima, odgojiteljima i roditeljima navedene djece.
Psihologijske procjene su se obavljale na zahtjev roditelja, odnosno odgojitelja. Najčešći
razlozi provođenja procjene su bili utvrđivanje razvojnog statusa, odnosno razine
funkcioniranja djeteta i određivanje potrebe za individualnim radom sa psihologom.
Ministarstvu znanosti i obrazovanja prijavljeno je 166 djece s teškoćama u razvoju, od kojih
17 ima nalaz Centra za socijalnu skrb, 1 od HZZO-a, a 32 ima nalaze drugih stručnjaka.
1.3. Djeca s poremećajima u ponašanju, emocionalnim teškoćama
Psiholog je tijekom godine, najčešće na zahtjev odgojitelja koji su primijetili određene
poteškoće kod djeteta tijekom boravka u skupini, vršio opservaciju i/ili individualno radio s
djecom s određenim problemima u ponašanju, distraktibilnom pažnjom, emocionalnim
poteškoćama. Primjećuje se češća pojava enkopreze i samozadovoljavanja kod djece vrtićke
dobi, kao i potreba za dodatnim educiranjem odgojitelja u vezi tih tema.
1.4. Predškolci i liste zrelosti
Kod 24-ero predškolaca je odrađena procjena zrelosti za školu, te su o rezultatima iste
obaviješteni roditelji, odnosno odgojitelji. Od testirane djece 4-ero ih je dobilo odgodu upisa u
školu.
Analizirane su liste zrelosti djece koja kreću u školu, te su odrađeni sastanci sa stručnim
službama iz osnovnih škola na području Dubrovnika, kako bismo im prenijeli bitne
informacije o pojedinoj djeci. Analizirane su 304 liste zrelosti predškolaca, iz kojih je uočeno
da postoji veliki udio djece s govorno-jezičnim teškoćama, od kojih nažalost, nisu svi
pokriveni logopedskom terapijom.
Za 2 predškolca su napisana mišljenja psihologa na zahtjev roditelja, odnosno škole koju
dijete upisuje.
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1.5. Darovita djeca

Udio darovite djece po vrtićima
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Slika 2. Prikaz raspodjele darovite djece po objektima Dječjih vrtića Dubrovnik
Odgojiteljice su na početku pedagoške godine prijavile 150 potencijalno darovite djece, od
čega 60% obuhvaća verbalno-lingvističku i likovnu darovitost. Broj darovite djece po
vrtićima prikazan je na Slici 2. Na kraju pedagoške godine psiholog je tražio izvješće
odgojitelja o radu s darovitom djecu, u vidu projekata ili individualnih/grupnih aktivnosti, što
će biti uvršteno u godišnje izvješće ustanove. Iz grafičkog prikaza u nastavku vidljivo je da je
omjer darovite djece i djece s teškoćama u razvoju približno sličan, s tim da je udio djece s
teškoćama nešto veći.
Omjer broja darovite djece i djece s teškoćama u razvoju

Daroviti

Teškoće u razvoju

Slika 3. Prikaz omjera darovite djece i djece s teškoćama u razvoju u Dječjim vrtićima
Dubrovnik
Sudjelovali smo u edukaciji za rad s darovitom djecom koju su održali stručnjaci iz splitskog
vrtića Cvit Mediterana. Na ovoj edukaciji smo imali priliku naučiti koje točno poslove obavlja
psiholog u procesu identifikacije darovite djece, kao i kakvi se poticaji i aktivnosti mogu
koristiti u radu s darovitom djecom.
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2. Suradnja s roditeljima
Suradnja psihologa s roditeljima ostvarena je putem individualnih razgovora, odnosno
konzultacija, timskih razgovora s ostalim članovima stručne službe, putem roditeljskih
sastanaka i radionica za roditelje, kao i putem edukativnih materijala.
Održana su 3 predavanja i radionice namijenjene roditeljima sa sljedećim temama:
― Kako prepoznati i rješavati probleme u odgoju? (predavanje u sklopu Tjedna
psihologije)
― Spremnost djeteta za polazak u osnovnu školu – 2 roditeljska sastanka u suradnji s
pedagoginjom
Nakon svakog predavanja odrađena je evaluacija, u kojoj su roditelji u velikoj mjeri iskazivali
zadovoljstvo istima, te želju za sudjelovanjem u sličnim predavanjima/radionicama.
Individualni razgovori odrađeni su s roditeljima djece s posebnim potrebama, na zahtjev
psihologa, kao i s roditeljima koji su tražili mišljenje psihologa o odgodi upisa djeteta u
osnovnu školu.
Tijekom upisa odrađeni su razgovori s roditeljima 80-ero djece, a roditeljima djece kod koje
su uočene potencijalne teškoće psiholog je savjetovao odlazak na detaljnu procjenu, kako bi
se utvrdili vrsta i stupanj teškoća.
Izrađeni su edukativni materijali vezani uz enkoprezu, odnosno probleme s opstipacijom,
budući da se par roditelja obratilo psihologu radi te problematike.
3. Suradnja s odgojiteljima
Suradnja s odgojiteljima ostvarena je kroz individualne konzultacije, edukativna predavanja i
radionice, sastanke i odgojiteljska vijeća. Najčešće su odgojiteljice prve inicirale suradnju,
upućivanjem na pojedinu djecu kod koje su uvidjele potrebu za opservacijom ili procjenom
psihologa ili traženjem savjeta za rad s tom djecom.
Što se tiče stručnog usavršavanja odgojitelja od strane psihologa, održana su 2 predavanja sa
sljedećim temama:
― Odgojiteljski stres
― Izvori stresa i razina sagorijevanja kod odgojiteljica Dječjih vrtića Dubrovnik
Prošle pedagoške godine provedeno je istraživanje izvora stresa i razine sagorijevanja kod
odgojiteljica, kojim je utvrđeno da odgojiteljice imaju visoku razinu stresa i nisku razinu
sagorijevanja. Iz navedenog je proizašla potreba za održavanjem grupnih antistres radionica s
odgojiteljicama. Ove pedagoške godine osmišljene su 4 radionice koje su obuhvaćale
aktivnosti različitog tipa, poput rada u paru, grupnog rada, individualnog rada. Ciljevi
radionica su bili: upoznati odgojiteljice s mogućim uzrocima i posljedicama stresa na poslu,
podučiti ih primjerenim načinima suočavanja sa stresnim situacijama, podučiti ih različitim
tehnikama ublažavanja posljedica stresa, potaknuti ih na pružanje međusobne podrške i
potaknuti stvaranje grupne kohezije unutar odgojiteljskog kolektiva. U radionicama je
sudjelovalo 33 odgojiteljica, koje su u evaluaciji nakon završetka isith iskazale visoko
zadovoljstvo i želju za sudjelovanjem u sličnim aktivnostima.
108

Psiholog je sudjelovao na 2 odgojiteljska vijeća održana na kraju pedagoške godine, gdje je
izvijestio o svome radu u tekućoj godini. Osim toga, prisustvovao je i na sastancima voditelja.
4. Poslovi na razini stručnog tima
Ove godine se broj članova stručnog tima povećao pa je rad u određenoj mjeri bio olakšan.
Ostvarena je dobra suradnja na različitim područjima rada, prvenstveno vezano uz djecu s
teškoćama. Održana su 4 sastanka stručno-razvojne službe na kojima je sudjelovao kompletan
tim, a povremeno su se vodili razgovori među pojedinim članovima.
Sa stručnim timom psiholog je sudjelovao u procesu upisa djece u vrtić, procjeni i praćenju
djece s teškoćama u razvoju, osmišljavanju edukativnih materijala i radionica za odgojitelje,
odnosno roditelje, osmišljavanju i provođenju radionica za predškolce, u vođenju propisane
dokumentacije o djeci, izradi Godišnjeg plana, odnosno Izvješća ustanove i drugim
poslovima.
Ove godine smo odlučili provesti ispitivanje kvalitete rada ustanove od strane odgojitelja, pa
smo timski osmislili upitnik samovrednovanja, čije ćemo rezultate uvažiti u svrhu poboljšanja
rada naše ustanove.
5. Suradnja s vanjskim ustanovama i institucijama
Ostvarena je suradnja sa sljedećim ustanovama:
― Agencija za odgoj i obrazovanje – polaganje stručnog ispita za stručne suradnike
psihologe; sudjelovanje u različitim oblicima stručnog usavršavanja
― Dječji vrtići u županiji – provođenje istraživanja Izvori stresa i razina sagorijevanja
kod odgojitelja
― Osnovne škole na području grada Dubrovnika – liste zrelosti za školu, sastanci sa
stručnim timovima škola, razmjena informacija o djeci koja se upisuju u školu
― Društvo psihologa Dubrovnik – sastanci Društva, organizacija Tjedna psihologije
― Hrvatsko psihološko društvo i Hrvatska psihološka komora – pitanja u vezi struke,
usavršavanje
― Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika psihologa i nastavnika psihologije –
redoviti sastanci
― Radio Dubrovnik – emisija Zdravi bili
Suradnja s Dječjim vrtićem Mostar
U studenome 2017. godine (26.-30.11.) posjetili smo Dječji vrtić Mostar u svrhu razmjene
iskustava vezano za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Kolegice iz tog vrtića su nam
pokazale na koji način rade razvojnu procjenu djece s TUR uz pomoć Vodiča za procjenu i
izradu individualnih razvojnih programa (izrađenog od EDUS organizacije), kao i kako
izgleda individualni rad s istom djecom. Imali smo priliku sami odraditi procjenu djece, uz
sugestije kolegica, odrediti im program razvojnih zadataka te smo individualno radile s njima.
Boravak u Dječjem vrtiću Mostar omogućio nam je da steknemo nove vještine razvojne
procjene, te su nam njihove stručne suradnice ustupile materijale za provedbu procjene koje
smo odmah po povratku u naš vrtić počeli koristiti.
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6. Pripremanje, planiranje i programiranje te stručno usavršavanje psihologa
Usavršavanja stručnog suradnika psihologa u ovoj pedagoškoj godini:
Tema: Jačanje kompetencija psihologa - rad s djecom s posebnim potrebama
Organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje
Mjesto i datum: Šibenik, 14.-16.9.2017.
Sastanci DP Dubrovnik
Mjesto i datum: OB Dubrovnik,10.10.2017. i 6.2.2018.
Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika psihologa i nastavnika psihologije DNŽ
Mjesto i datum: OŠ Lapad, 3.11.2017., 14.3.2018. i 4.7.2018.
Posjet Dječjem vrtiću Mostar – 26.-30.11.2017. - Mostar
Tema: Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji
Organizator: Odjel za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta
Mjesto i datum: Zagreb, 7.-8.12.2017.
Tema: Simpozij Skrb o osobama s poremećajem iz spektra autizma–potrebe i
mogućnosti
Organizator: ZJZ DNŽ, Udruge Poseban prijatelj i Dubrovnik zdravi grad
Mjesto i datum: Dubrovnik, 13.1.2018.
Tema: Kako komunicirati s djecom novog doba?
Organizator: Udruga Mliječni zub
Mjesto i datum: Zagreb, 9.-10.3.2018.
Tema: Psihozij - 6. kongres studenata psihologije
Organizator: Filozofski fakultet u Zagrebu
Mjesto i datum: Zagreb, 18.-20.5.2018.
Tema: XXI. dani psihologije u Zadru
Organizator: Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru
Mjesto i datum: Zadar, 24.-26.5.2018.
Tema: Županijska konferencija Živjeti zdravo
Organizator: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Mjesto i datum: Dubrovnik, 11.6.2018.
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Izvješće za pedagošku godinu 2017./2018.

Defektologinja: Dragica Barlek

Dubrovnik, srpanj 2018.
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Pedagošku godinu 2017/2018 obilježilo je Povjerenstvo za procjenu potrebe angažiranja
osobnih pomagača za djecu s teškoćama u razvoju u Dječjim vrtićima Dubrovnik. Od
2014 godine Povjerenstvo djeluje u neizmjenjenom rukovodećem sastavu,tako da im
krajem ove pedagoške godine ističe mandat. U ove četiri godine psihologinja Nikica
Kličan kao zapisničar i defektologinja Dragica Barlek kao zamjenica predsjednice
Povjerenstva odradile su velik dio posla u pripremi, vođenju, bilježenju i provedbi odluka
donesenih na sastancima Povjerenstva. Sada je vrijeme u kojem će mlade kolegice kojih
je sve više iz godine u godinu preuzeti naše funkcije.

ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD
Provodila sam prvenstveno u :

-

Radu s djecom s TUR
Radu i suradnji s odgojiteljicama i osobnim pomagačima

-

Suradnji s roditeljima

-

Suradnji s članovima SRS i ravnateljicom

-

Individualnom i permanentnom usavršavanju

-

Suradnji s vanjskim ustanovama koje doprinose efikasnijem radu vrtića

1. RAD S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA I
TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
Vođena zadaćama iz Godišnjeg plana i programa, koje se odnose na rad s djecom s
teškoćama u razvoju, djelovala sam u suradnji sa SRS na unapređivanje pravodobnog
uočavanja poteškoća ili odstupanja u razvoju djeteta:
* Putem inicijalnih intervjua (gdje od roditelja dobivamo prve i važne podatke o
djetetovom razvoju ili odstupanju, te o eventualnim rizicima u njegovom razvoju)
* Putem informacija dobivenih uvidom u zdravstvene kartone djece
* Putem informacija dobivenih od srodnih ustanova, gdje su djeca uključena u
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rehabilitaciju
* Putem informacija dobivenih od odgojiteljica, koje u skupini uoče odstupanja u
razvoju djeteta

Tijekom pedagoške 2017/2018 godine u DV Dubrovnik – vrtiće Palčica, Škatulica,
Radost, Dvori Lapad, Gruž i Kono uključeno je 70 djece s teškoćama.Od toga 20 djece je s
razvojnim teškoćama koja većim dijelom imaju rješenja prvostupanjskog tijela vještačenja ili
rješenja drugih zdravstvenih ustanova. Teškoće u govorno – jezičnom razvoju ima 32 djece.
Od ukupnog broja djece vidljivog u tablici izuzeta su djeca koja nose naočale.

Djeca s teškoćama u razvoju evidentirana u pedagoškoj godini 2017/2018

Redni broj

Vrsta teškoće u razvoju

1.
2.
3.

Oštećenja vida
Oštećenja sluha
Poremećaji govornojezične komunikacije
Promjene u osobnosti
uvjetovane organskim
čimbenicima
ili
psihozom ADHD
Poremećaji u ponašanju
Motorička oštećenja
Snižene intelektualne
sposobnosti
Autizam
Višestruka oštećenja
Zdravstvena
Ukupno

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prvostupanjska
komisija
1

Stručni tim vrtića

Ukupno

-

0
1

5

29

34

-

-

0

3

1
-

1
3

-

-

-

2
3

-

2
3

11
25
45,5%

30

11
55

54,5%

Iz tablice je vidljivo da 25 djece s razvojnim teškoćama ili 45,5 % ima nalaz
prvostupanjskog tijela vještaćenja ili rješenje drugih zdravstvenih ustanova. Ova djeca imaju
značajnija odstupanja u svom razvoju i potreban im je, uz stalnu skrb roditelja, dodatni
tretman stručnjaka različitih profila, tako da je njih 7 imalo osobnog pomagača tijekom
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boravka u vrtiću. Velik broj djece s teškoćama u razvoju je obuhvaćen individualiziranim,
grupnim ili individualnim radom. Za svako dijete s kojim sam radila izradila sam individualni
program rada,koji uz moja zapažanja, osvrte,primjedbe i savjete prema odgojiteljima i
roditeljima je sastavni dio svakog djetetovog dosjea.

Vrtići u koje su bila uključena djeca s teškoćama u razvoju

Vrtić
Palčica
Radost
Škatulica
Dvori Lapad
Gruž
Kono

Broj skupina
15
3
11
5
4
3

Broj djece s teškoćama
u razvoju
30
5
12
6
9
8

Jedan do dva puta tjedno obilazila sam vrtiće. Svaki obilazk vrtića vezan je zapravo za
moj individualni ili grupni rad s djecom s teškoćama u razvoju, kao i s djecom koja su
vraćena s testiranja za školu u vrtić. Tijekom obilaska vrtića razgovarala sam s
odgojiteljicama, osobnim pomagačima vezano za Individualni odgojno obrazovni plan (
IOOP) svakog djeteta ( provođenje, napredak..), a ponekad imala i informativni sastanak s
roditeljima.
DV Radost –9, DV Škatulica – 20, DV Dvori Lapad – 15, DV Gruž - 6, DV Kono 1, 2 - 8
Dva puta tjedno radila sam individualno i grupno s djecom iz DV Palčica. U radu s
djecom iz DV Palčica dijelom sam primjenjivala metode praćenja – slijeđenja – potvrđivanja
– strukturiranja – ostvarivanja suradnje iz Marte Meo stručnog usavršavanja kojim sam stekla
zvanje Marte Meo praktičara. Ovu metodu sam primjenjivala kod djece s teškoćama u razvoju
i kod djece urednog razvoja, tako da sam radila sa velikim brojem djece. Program pripreme za
školu radila sam individualno s pet dječaka iz DV Palčica na koje su mi odgojiteljice skrenule
pažnju zbog slabije grafomotorike, problema u sintezi i analizi, jačanja samopouzdanja.
Mjesečno sam radila s 25 djece.
Projektom osobnog pomagača u vrtiću bilo je obuhvaćeno 7 djece. Osobni pomagač
boravio je u skupini s djetetom 2 - 3 sata svaki dan u tjednu. Tijekom godine radilo je 5
osobnih pomagača.I ove godine kao i prethodne jedan roditelj je odbio uključivanje osobnog
pomagača u rad s njegovim djetetom, što nam predstavlja problem i nameće razmišljanja
kako ubuduće postupati u takvim situacijama je je očito da će toga biti sve više i više.
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Ove pedagoške godine 6 djece s teškoćama u razvoju pristupilo je testiranju i od slijedeće
godine,njih 3 polaze u školu po prilagođenom ili redovnom školskom programu.Svaki od njih
troje ima već jednu odgodu, tako da nam povratak predškolaca predstavlja sve veći problem iz
godine u godinu.
I ove godine nisam bila na glavnom upisu tijekom dva tjedna mjeseca travnja. Kod troje
djece, koja nemaju dokumentaciju, članovi SRS uočili su određena odstupanja. Po ustaljenoj
praksi do objave rezultata upisa pozvani su roditelji zajedno s djetetom na dodatni intervju,
kako bi se dobio što bolji uvid i otklonile poneke nejasnoće. Nakon tri mjeseca praćenja djece
u skupini od strane odgojiteljica i članova SRS, Povjerenstvo će odrediti postoji li potreba za
osobnim pomagačem za tu djecu.

2.RAD I SURADNJA S ODGOJITELJICAMA I OSOBNIM POMAGAČIMA
Usmjeravala sam i upućivala odgojiteljice u rad s djecom s teškoćama u razvoju. Zajedno
smo radile, a njihova konstruktivna objašnjenja, prijedlozi ali i primjedbe pomogle su mi prije
svega u pisanju individualnog programa rada za svako dijete, pogotovo tijekom studenog i
prosinca. Tijekom godine u par navrata sam provjeravala razvojni status djece s teškoćam u
razvoju putem ček lista kako bih dobila što bolji uvid u njihov napredak. Na kraju godine
dobila sam njihove procjene razvojnog statusa djeteta u odnosu na individualni plan kojeg
sam napisala. Procjene su dijelom zadovoljavajuće, jer je nažalost kod dvoje djece uočena
regresija.
Početkom ove pedagoške godine nisam održala predavanje na temu:“Identifikacija djece
s posebnim potrebama“ na kojem bih podsjetila odgojiteljice na osnovne predznake
odstupanja u razvoju kod djece rane i predškolske dobi. Državni skup u rujnu , kao i rani
zahtjev od strane Ministarstva za tablicama za djecu s posebnim potrebama odgodili su
planirano predavanje.
Ove godine za razliku od prethodnih nismo imali dodatne edukacije za osobne pomagače
i odgojiteljice, tako da smo, pojedini članovi SRS, odlučili u slijedećoj pedagoškoj godini
sami odraditi par radionica na tu temu.
Tijekom ove pedagoške godine uključeno je 5 osobnih pomagača koji su radili s 7 djece
s teškoćama u razvoju. Izbor osobnih pomagača odradila sam u suradnji s psihologinjom
putem individualnog razgovora
s kandidatima i popunjenog upitnika za procjenu
kompetencije i iskustva u radu s djecom s teškoćama u razvoju. Svaki osobni pomagač
upoznat je s vrstama teškoća u razvoju i posebnostima djece ( dvoje ) s kojima je radio kao i s
IOOP koji sam napisala. Konzultacije s osobnim pomagačima imala sam najmanje dva put
mjesečno, a po potrebi i više. Razmjena iskustava, individualni rad, uključivanje u aktivnosti,
poteškoće, otpori, dileme u pristupu djeci neke su od tema o kojima smo razgovarali.Isto tako
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na tim sastancima osobne pomagače savjetovala sam na postavljanje realnijih, mjerljivijih i
kratkoročnijih ciljeva. Zbog nemogućnosti angažiranja dovoljnog broja potrebnih osobnih
pomagača u drugoj polovici ove pedagoške godine smo opet putem objave na Zavodu za
zapošljavanje tražili osobne pomagače.
Ove pedagoške godine istakla bih osobnog pomagača Ivanu Kuzman koja je redovito
dolazila na konzultacije u odnosu na poteškoće, otpore koji su bili česti u njenom radu s
dječakom s izrazitim nemirom.Stalno je tražila nova rješenja za dječaka, mijenjala oblike
rada, kako bi postigla minimalne rezultate i na taj način unaprijedila njegov razvoj. S drugim
dječakom je ostvarila odličan odnos koji je i majka uočila. U anketi je izdvojila njenu brigu i
želju za omugućavanjem djetetu što ugodnijeg boravka u vrtiću.
Evaluaciju zadovoljstva kvalitetom rada s djecom s teškoćama u razvoju s obzirom na
uvođenje osobnog pomagača provela sam i ove godine putem ankete među odgojiteljicama
početkom lipnja.
Prema podatcima dobivenim na osnovu ankete provedene između 11 odgojiteljica koje
su imale osobnog pomagača u skupini tijekom pedagoške godine vidljivo je zadovoljstvo
ovim projektom. Odgojiteljice su se pozitivno izjasnile o projektu „Uvođenje osobnog
pomagača u vrtiće“. Svojim radom s djetetom s teškoćama u razvoju kao i suradnjom s
članovima stručnog tima odgojiteljice su od jako do djelomično zadovoljne.Neke odgojiteljice
ne osjećaju se dovoljno kompetentnim u momentima djetetovog frustriranog odnosa prema
drugoj djeci ili s obzirom na oštećenja vezana za govor. Radom osobnog pomagača u skupini
odgojiteljice su jako zadovoljne. Komunikacija s roditeljima neke djece je jako rijetka i
odvija se većinom preko osobnog pomagača ili drugih ljudi koji dovode i odvode dijete iz
vrtića. Rad osobnih pomagača odgojiteljice žele u cjelokupnom vremenu boravka djeteta s
teškoćama u vrtiću kao i što manje njihovih izostanaka iz skupina. Žele stručne osobne
pomagače i što više ciljanih edukacija ,za sebe i njih, koje bi im između ostalog bile i za
napredovanje u struci.
Uključivanje osobnih pomagača poboljšalo je kvalitetu rada, omogućilo individualizirani
pristup djeci s teškoćama u razvoju, olakšalo praćenje njihovog razvoja i napredovanja, kao i
rad odgojiteljima i proširilo suradnju s roditeljima.
Tijekom travnja u periodu od 16. do 27. travnja bila sam mentor, uvodila u rad,
određivala zadatke i aktivnosti, te pratila napredak, dolaske nakon uvida u dnevnik prakse,
koji je isti ovjeren potpisom, studentici druge godine Lamiji Lazarević s Edukacijsko –
rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U periodu od 16. do 21. travnja bila sam
također mentor, uvodila i pratila rad (pedagoško - metodičku praksu ) studentici prve godine
Andrei Kraljević sa Fakulteta prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta
u Mostaru.

3. SURADNJA S RODITELJIMA

116

Samostalno sam odradila 32 sastanka s roditeljima djece s teškoćama u razvoju ( s
nekima i više puta ) vezano za promjenu ili produženje vremena boravka djeteta u vrtiću,
upućivanje na PTV
(tri) , kao i razmjenu informacija vezano za probleme, otpore, nerazumijevanja , ali i podrške,
osobne pomagače neke nove inicjative i metode rada.
Kao član SRS sudjelovala sam na 12 sastanaka s roditeljima djece s teškoćama u razvoju
vezano za adaptaciju, produženje vremena boravka djeteta u vrtiću, zadovoljstvom ili
nezadovoljstvom radom osobnih pomagača, pridržavanja vremena boravka u vrtiću,
napretkom i očekivanjima.
Kao i prethodnih godina tako i ove uputila sam u suradnji s odgojiteljicama tri djeteta na
PTV. Sve je teže uvjeriti roditelje na potrebu i pogodnosti koje donosi ovaj postupak, što je
ove godine očito bilo ispisivanjem djeteta iz vrtića nakon sastanka s roditeljima vezano za tu
temu.
Evaluaciju zadovoljstva kvalitetom rada s djecom s teškoćama u razvoju s obzirom na
uvođenje osobnog pomagača provela sam i ove godine putem ankete među roditeljima
početkom lipnja.
Prema podatcima dobivenim na osnovu ankete provedene između 4 roditelja čija su djeca
imala osobnog pomagača u skupini tijekom pedagoške godine vidljivo je zadovoljstvo ovim
projektom. Roditelji su se pozitivno izjasnili o projektu „Uvođenje osobnog pomagača u
vrtiće“.Jako su zadovoljni i zadovoljni stručnim radom odgojiteljica u odnosu na njihovo
dijete. Radom osobnih pomagača su jako zadovoljni. Najviše cijene kod njih fleksibilnost,
sposobnost komunikacije s njihovim djetetom kao i suptilno usmjeravanje djeteta prema
željenom cilju, zadatku. Smatraju da su osobni pomagači maksimalno angažirani na svim
područjima rada s njihovim djetetom. Komunikacija s osobnim pomagačima redovita je, ali
s odgojiteljicama je u pojedinim slučajevima je štura i rijetka. Roditelji su također jako
zadovoljni i zadovoljni suradnjom s članovima stručnog tima vrtića. Žele češću našu
komunkaciju i kontakte s članovima stručnog tima osnovne škole Marina Držića .
Ove godine u odnosu na prethodnu manje djece s teškoćama u razvoju pohađa vrtić
tijekom
ljetnih mjeseci. Možda su argumenti o promjeni vrtića, skupina, djece, osobnih pomagača i
odgojiteljica bili ove godine više uvaženi ili je i u ovom slučaju prevagnuo zdravstveni status
vidjet će se na jesen.

4. SURADNJA S ČLANOVIMA SRS I RAVNATELJICOM
Očitovala se kroz :
-

Formiranje odgojnih skupina u suradnji s pedagoginjom i psihologinjom ( vezano za
djecu s TUR )
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-

-

Odgajateljska vijeća početkom i krajem pedagoške godine, ravnateljica, SRS
Suradnju s psihologinjom N.Kličan – inicijalni intrvju s osobnim pomagačima
Suradnju s psihologinjom N.Kličan – Povjerenstvo... organizacija,dnevni red,zapisnik
Suradnju s logopedinjom Z. Dedić – Povjerenstvo..., organizacija rada, satnica
Upisivanju
djece
tijekom
cijele
pedagoške
godine
u
suradnji
s
pedagoginjom,psihologinjom i zdravstvenim voditeljem ( DTUR)
Rješavanju molbi za premještaj djece (DTUR )
Sastanke s roditeljima djece s TUR s psihologinjom i pedagoginjom ( tijekom godine )
Sastanke ravnateljice i SRS
Radu Povjerenstva za procjenu potrebe angažiranja osobnih pomagača za rad s djecom
s teškoćama u razvoju u Dječjim vrtićima Dubrovnik – dva sastanka, SRS i ZV
Ogledne aktivnosti ,odgojiteljica pripravnica – 3 ,2 DV Palčica i DV Dvori Lapad , s
pedagoginjom i zdravstvenim voditeljem
Pripremu plana upisa za pedagošku godinu 2018/2019 u suradnji s pedagoginjom i
zdravstvenim voditeljem
Dodatne intervjue s roditeljima i djecom s TUR koja su bila na glavnom upisu s
pedagoginjama
( 3 sastanka )
Izradu letka „ Koraci u razvoju djece do tri godine“ u suradnji s
logopedinjama,psihologinjom i rehabilitatoricom
Stručnom usavršavanju
Suradnji s roditeljima

U drugoj polovini ove pedagoške godine logopedinja Zorani Dedić položila je državni
ispit i prestaje moj status člana Povjerenstva za stažiranje. Vjerujem da je naša ustanova u njoj
dobila odličnog stručnjaka i marljivog radnika.
Zahvaljujući radu Povjerenstva problemi vezani za potrebu angažiranja osobnih
pomagača u vrtiću za pojedinu djecu, vrijeme njihovog boravka u vrtiću tj.produženje sada su
lakše rješivi. Članovi Povjerenstva na osnov ček liste, mišljenja članova ( terapijski,
individualni i grupni rad) donose zajedničku odluku bez nadglasavanja. Tijekom godine imali
smo dva sastanka Povjerenstva s istom tematikama. U rujnu se analiziralo postojeće stanje po
vrtićima i potvrđivalo osobne pomagače djeci kojoj su isti dodjeljeni prethodne pedagoške
godine, Raspravljalo se i o tome tko će od djece s teškoćama u razvoju dobiti osobnog
pomagača i koliko će boraviti u vrtiću. Krajem siječnja predstavljen je novi član
Povjerenstva zbog zapošljavanja novog stručnog suradnika Vrtića. Raspravljalo se također o
promjeni osobnih pomagača zbog kvalitetnije organizacije rada, kao i o potrebi angažiranja
novih osobnih pomagača.
Ove godine bila sam na tri ogledne aktivnosti i to dvije DV Palčica i u DV Dvori Lapad.
Ove ogledne aktivnosti održale su se u skupinama gdje ima djece s teškoćama u razvoju, pa
sam zato pratila rad pripravnica.
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5. INDIVIDUALNO I STRUČNO USAVRŠAVANJE
Prisustvovala sam seminarima i radionicama :
Državni skup:“ Djeca s teškoćama u razvoju“- AZOO;Krapinske toplice,
6.7.8.rujna 2017.
Predavanje: Emocionalno opismenjavanje“- M. Milanović prof. - Dubrovnik,
19.listopada 2017.
Predavanje „Emocionalna inteligencija“ – V. Takšić prof.- Dubrovnik 24.
listopada 2017.
Edukacija : „Djeca s teškoćama u razvoju iz jezično – komunikacijskog i
socijalizacijskog područja – rano prepoznavanje i djelovanje“- AZOO; T.
Kalilić,dipl. defektolog, viša savjetnica – Split, 27.listopada 2017.
Predavanje :“ Odgoj za budućnost“- Mostar, 28.listopada 2017.
Radionica:“ Moć pozitivnog mišljenja“N. Kličan, psihologinja savjetnica –
12.prosinca 2017.
Simpozij: „Skrb o osobama s poremećajem iz spektra autizma – potrebe i
mogućnosti“- ZZJZDNŽ i udruge :“Dubrovnik zdravi grad“, „ Poseban prijatelj“
Dubrovnik,13.siječnja 2018.
Radionica „ Odgojiteljski stres“ – N. Kličan, psihologinja savjetnica i S. Hađija,
psihologinja – DV Palčica 19.veljače 2018.
Predavanje :“ Iz kantuna pozitivne psihologije“ – N. Kličan,psihologinja savjetnica
22.veljače 2018.
Stručni skup:“Razvijanje kompetencija u profesionalnom napredovanju stručnih
suradnika ER profila u predškolskom odgoju i naobrazbi“ - AZOO L.Lončar, dipl
defektolog, viša savjetnica;Đ. Kaurloto Martinić prof., viša savjetnica – Split
15.ožujka 2018
Konferencija: „Živjeti zajedno“- HZJZ,ZZJZDNŽ,Grad Dubrovnik i DNŽ –
Dubrovnik, 11.lipnja 2018.
Predavanje .“ Zakon o radu primjena Uredbe o zaštiti osobnih podataka na radu“V. Mikuš Krešić dipl.iur. – DV Župa dubrovačka,Srebreno 27. lipnja 2018.
Izdvojila bih Državni skup „ Djeca s teškoćama u razvoju“ koji je nakon dvije i
pol godine opet objedinio defektologe, edukatore iz svih odgojno obrazovnih ustanova.
Problemi su nam slični, isti i ne rješavaju se tako lako i brzo.Savjetnice nam daju potporu,
savjete i konstruktivne prijedloge u nadi da će nam riješti, a ako ne barem olakšati situaciju.
Lijepo je vidjeti nas opet zajedno na jednom mjestu pa se nadam da nećemo opet čekati dvije i
pol godine za novu razmjenu iskustava, strepnji, problema, želja i nada.
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6. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA KOJE DOPRINOSE EFIKASNIJEM
RADU
VRTIĆA
Surađivala sam s :
-

Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta
... tablice, djeca s teškoćama u razvoju
... godišnji izvještaj i plan
... međunarodni skup

-

Agencijom za odgoj i obrazovanje
... suradnj s višom savjetnicom Luči Lončar, dipl. defektolog
... državni skup
... stručni skup, edukacija

-

Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet – Sveučilišta u Zagrebu
...mentorstvo studentici - pedagoško metodička praksa

-

Fakultetom prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti - Sveučilišta u Mostaru
... mentorstvo studentici - pedagoško metodička praksa

-

Upravnim odjelom za obrazovanje,sport, socijalnu skrb i civilno društvo
... Projekt „Uvođenja osobnog pomagača u vrtić“
... Povjerenstvo za potrebu angažiranja osobnih pomagača za djecu s teškoćama u
razvoju u Dječje vrtiće Dubrovnik
... Ružica Marković zamjenica pročelnika odjela za obrazovanje , sport, socijalnu skrb i
civilno društvo – članica Povjerenstva za procjenu potrebe angažiranja osobnog
pomagača za djecu s teškoćama u razvoju u Dječje vrtiće Dubrovnik
Dječji vrtić Župa dubrovačka
... predavanje
... dani DV Župa dubrovačka

-

-

Osnovnim školama:
Osnovna škola Marina Držića
...razgovor s članovima Povjerenstva za upis u školu,razvojne liste,djeca s teškoćama u
razvoju, poremećajima u ponašanju, socijalni elementi
Program predškolskog odgoja za djecu s posebnim potrebama pri osnovnoj školi
Marina Držića
... razmjena informacija i usklađivanje programa rada za djecu s teškoćama u razvoju
integriranih u redovne programa DV Dubrovnik i njihove individualne, grupne
programe
... Anita Šimović– članica Povjerenstva za procjenu potrebe angažiranja osobnog
pomagača za djecu s teškoćama u razvoju u Dječje vrtiće Dubrovnik
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-

-

Osnovna škola Ivana Gundulića
... razgovor s članovima Povjerenstva za upis u školu,razvojne liste,djeca s teškoćama u
razvoju, poremećajima u ponašanju, socijalni elementi
Osnovna škola Marina Getaldića – liste predane
Osnovna Škola Lapad – liste predane

-

Centrom za socijalnu skrb
... infomacije o problemima vezanim za djecu upisanu u DV Dubrovnik i njihove
roditelje,a pod nazorom su CZSS
... dr. Marija Sršen Krstulović članica prvostupanjskog tijela vještačenja ujedno je i
predsjednica Povjerenstva za procjenu potrebe angažiranja osobnog pomagača za
djecu s teškoćama u razvoju u Dječje vrtiće Dubrovnik

-

„ Idem“ Centar inkluzivne potpore – podružnica Dubrovnik
... Anita Šimović, članica Povjerenstva za procjenu potrebe angažiranja osobnih
pomagača za djecu s teškoćama u razvoju u Dječje vtiće Dubrovnik

-

Jedinicom za poremećaje razvojne dobi
... informacije odjeci u njihovom tretmanu

-

Zavod za javno zdravstvo DNŽ
... simpozij
... konferencija

-

Društvom psihologa Dubrovnik
... predavanja – Tjedan psihologije

-

Školske novine
... članak

-

Centrom za rehabilitaciju Josipovac
... prodajne akcije

-

Udrugama:

-

„Poseban prijatelj“
... seminar
... simpozij

„Zajedno do zdravlja“
... seminar
...simpozij
Ove godine istakla bih uspješnu suradnju s članovima stručnog tima osnovnih škola
„ Ivana Gundulića“ i „Marina Držića“ vezano za razvojne liste, djece s teškoćama u
-

121

razvoju, poremećajima u ponašanju i socijalnim elementima u obiteljima predškolaca.
Projekt „ Uvođenja osobnog pomagača u vrtić“ koji se provodi od početka 2012
godine saživio je i postao jedan od temeljnih projekata našeg Vrtića. Broj djece obuhvaćenih
ovim projektom iz godine u godinu se povećava pa u skladu s tim i broj osobnih pomagača,
tako da smo u ovoj pedagoškoj godini imali dvanaest osobnih pomagača koji su radili s
dvadeset djece. Financiranje ovog projekta nikad nije dolazilo u pitanje, jer sredstava je uvijek
bilo, a nadamo se i bit će.
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Izvješće za pedagošku godinu 2017./2018.

Edukacijska rehabilitatorica pripravnica: Alma Džanović Mateljan

Dubrovnik, srpanj 2018.
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Povratak s porodiljinog dopusta i nastavak pripravničkog staža edukacijske rehabilitatorice
započeo je 23. travnja 2018. Radnica je koristila godišnji odmor za 2017. godinu u razdoblju
od 23. travnja do 1. lipnja 2018. godine.
S datumom 11.8.2017. zbog prekida radnog odnosa Maje Petković na mjestu stručne
suradnice u DV Sopot (Zagreb) službeno završava njezina uloga kao mentora pripravnici
Almi Džanović Mateljan. Navedenu ulogu s 23.4.2018., datumom povratka pripravnice Alme
Džanović Mateljan s porodiljinog dopusta preuzela je Marija Matijević, stručni suradnik
edukacijski rehabilitator iz DV Medvešćak (Zagreb). O promjeni mentora pravovremeno je
obaviještena i viša savjetnica za stručne suradnike edukacijske rehabilitatore pri Agenciji za
odgoj i obrazovanje-podružnica Split.
U skladu s programom pripravničkog staža, prijavljena je tema pisanog rada „Stavovi
odgojiteljica Dječjih vrtića Dubrovnik o provedbi inkluzije u predškolskoj ustanovi“ višoj
savjetnici za stručne suradnike edukacijske rehabilitatore pri Agenciji za odgoj i obrazovanjepodružnici Split.

U lipnju ostvareni su sljedeći poslovi stručnog edukacijskog rehabilitatora u dječjem vrtiću:
Uvođenje u rad, uređenje kabineta; priprema materijala za rad (za probir, procjenu i
edukacijsko rehabilitacijski tretman)
Neposredan rad s djecom s teškoćama u razvoju
Suradnja s pomoćnicima, odgojiteljima, stručnim suradnicima u Ustanovi i izvan nje
te s ravnateljicom Ustanove
Suradnja s roditeljima
Stručno usavršavanje sudjelovanjem na stručnim skupovima i edukacijama (van
Ustanove) te stručnim aktivima unutar Ustanove; praćenjem stručne literature
Vođenje dokumentacije
Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti vrtića
Probir
U svrhu probira djece s teškoćama u razvoju ove pedagoške godine stručni tim je koristio Ljestvicu za procjenu
ranog komunikacijskog i simboličkog razvoja. Njezin nedostatak je što obuhvaća samo dob do 24 mjeseca i ne
obuhvaća širi spektar teškoća. U tijeku je priprema i prilagodba probirne ljestvice „Stages and ages“ koji će
obuhvatiti dob do 36 mjeseci i širi spektar teškoća.

Rad s djecom s teškoćama u razvoju
Tijekom pedagoške 2017/2018 godine u DV Dubrovnik – vrtiće Pile, Pile 1, Izviđač, Gruž, Kono, Kono 2,
Ciciban, Pčelica, Stara Mokošica, Stara Mokošica 1, Stara Mokošica 2, Šipan uključeno je 97 dijete s teškoćama
u razvoju. Trinaestero djece ima rješenja prvostupanjskog tijela vještačenja, dok većina ima dokumentaciju
zdravstvenih ustanova ili su u tijeku obrade. Četrnaestero djece s teškoćama u razvoju imalo je osobnog
pomagača.
U lipnju je napravljen plan rada s djecom teškoćama, rađena je opservacija djece s teškoćama u razvoju u skupini
i individualne procjene.
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Suradanja s roditeljima
Paralelno s individualnim procjenama djece s teškoćama u razvoju savjetovani su njihovi roditelji vezano za
daljnje poticanje i rad.

Suradnja sa stručnim timom i ravnateljicom unutar Ustanove
Sastanak stručnog tima 13. lipnja 2018.
Sastanak stručnog tima i ravnateljice 3. srpnja 2018.
Sastanak stručnog tima za dijete upis djeteta N.N. teškoćama u razvoju 4. srpnja 2018.
Radni sastanci stručnog tima vezano za plan rada i izradu materijala za novu
pedagošku godinu (srpanj)
U suradnji sa stručnim timom osmišljen je letak „Razvojni koraci“ koji će se dijeliti roditeljima djece dobi 1-3
god. kako bi se informirali o urednom razvoju djece i pravovremeno reagirali ukoliko uoče kašnjenje u
savladavanju pojedinih vještina.
Također osmišljenije su radionice za predškolsku djecu koje će se provoditi tijekom srpnja u DV Izviđač i DV
Palčica.

Suradnja s odgojiteljima i osobnim pomagačima
Odgojiteljsko vijeće 5. srpnja 2018.
Savjetovani su odgojitelji opservirane djece s teškoćama u razvoju.
U lipnju je provedena anketa među odgojiteljima vezano za uvođenje osobnog pomagača.. Odgojiteljice su se
pozitivno izjasnile o projektu „Uvođenje osobnog pomagača u vrtiće“.
Uključivanje osobnih pomagača poboljšalo je kvalitetu rada, omogućilo individualizirani pristup djeci s
teškoćama u razvoju, olakšalo praćenje njihovog razvoja i napredovanja, kao i rad odgojiteljima i proširilo
suradnju s roditeljima. Odgojiteljice u svojim komentarima naglašavaju da je osobne pomagače potrebno
dodatno educirati za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Nadalje potrebno je unaprijediti i kompetencije
odgojitelja u radu s istima. Također smatraju kako bi djeca trebala polaziti dodatne sate individualnih vježbi kod
stručnih suradnika.
Održani su pojedinačni sastanci s dva pomoćnika vezano za prestanak ugovora, produljene istih i preraspodjela
djece.

Suradnja sa stručnjacima izvan dječjeg vrtića
Ustanove s kojima se surađivalo tijekom lipnja i srpnja su sljedeće:

Osnovna škola Lapad
Osnovna škola Ivana Gundulića
Osnovna škola Marina Držića
Opća bolnica Dubrovnik (dr. Sršen Krstulović)
Stručno usavršavanje
Polaženje konferencija, stručnih seminara:

Simpozij „Skrb o osobama s poremećajem iz poremećaja iz spektra autizma-potrebe i
mogućnosti“; 13.siječnja 2018. (aktivni sudionik s temom „Dijagnostika poremećaja iz
spektra autizma“)
125

Konferencija „Živjeti zdravo“; Dubrovnik, 11. lipnja 2018. (pasivni sudionik)
Seminar o zakonskoj regulativi u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja; EDUKA
SAVJET; predavačica: Višnja-Mikuš-Krešić, dipl. pravnik; DV Župa; 27. lipnja 2018.
(pasivni sudionik)

Publikacije:

Džanović Mateljan. Poremećaj iz spektra autizma. Vjesnik Zavoda za javno zdravstvo
Dubrovačko neretvanske županije 48, (2017), str. 25-26.
Banek. Džanović Mateljana. Grafomotalica. Zagreb: Alfa, 2018.

Ostali poslovi
Apliciranje na natječaj „Zračne luke Dubrovnik“ za dodjelu financijskih sredstava s projektom „Suvremeni
koncept rane intervencije u Dječjim vrtićima Dubrovnik (Dedić, Džanović Mateljan)“.
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Izvješće za pedagošku godinu 2017./2018.

Logopedinja: Zorana Dedić

Dubrovnik, srpanj 2018.
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Godišnje izvješće o radu logopeda u pedagoškoj godinu 2017./2018. odnosi se
na razdoblje od rujna 2017. do kolovoza 2018. te su ostvareni sljedeći poslovi
stručnog suradnika logopeda u dječjem vrtiću:
Opremanje i uređenje logopedskog kabineta u DV Pile
Priprema materijala za rad (priprema probirne ljestvice CSBS, materijali
za procjenu i logopedske vježbe), nabava didaktičkog materijala, priprema
slika za primjenu potpomognute komunikacije
Ponovno uključivanje djece u logopedsku terapiju, retestiranje, planiranje
tijeka redovnih logopedskih terapija, ostvarivanje suradnje s roditeljima te
savjetovanje
Neposredan rad s djecom koja imaju komunikacijski, jezični i/ili govorni
poremećaj (djeca u terapijskoj skupini)
Suradnja s odgajateljima, stručnim suradnicima u Ustanovi i izvan nje te s
ravnateljicom Ustanove, informativni razgovori s kandidatima osobnim
pomagačima
Stručno usavršavanje i sudjelovanjem na stručnim skupovima i
edukacijama, praćenjem stručne literature
Vođenje dokumentacije
Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti vrtića
Dječji vrtići Dubrovnik sustavno rade na poboljšanju pružanja usluge djeci s
teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima. 2018. godine, pored postojećeg
tima, zaposlen je još jedan logoped i psiholog-pripravnik. Stručnjaci
svakodnevno u svom radu u vrtiću primjenjuju suvremene terapijske postupke o
čijoj učinkovitosti postoje znanstveni dokazi. Rad obuhvaća individualni rad s
djecom, savjetodavni rad s roditeljima, rad u grupi, savjetovanje odgojitelja i
osobnih pomagača.
Logopedski probir / trijaža
U prosincu 2017. godine započeli smo s probirom djece u jasličkim skupinama.
Primijenili smo probirnu ljestvicu CSBS-DP za čiju smo se primjenu prethodno
konzultirali s doc.dr.sc. Majom Cepanec s Edukacijsko-rehabilitacijkog fakulteta
u Zagrebu koja je ljestvicu prevela s engleskog jezika uz dozvolu autora.
Ljestvica se daje roditeljima na ispunjavanje te smo u suradnji s pedagozima i
odgojiteljima uručili roditeljima ljestvice. Ljestvica obuhvaća dob od 6 mjeseci
(odnosno od godine dana) do 24 mjeseca starosti. Ukupno je ljestvicom
obuhvaćeno 55 djece. U DV Izviđač obrađeno je devetnaest djece od čega je kod
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šest djece uočeno kašnjenje na području ekspresije te je preporuka za daljnje
praćenje razvoja te ponovna primjena ljestvice za 3 mjeseca. Kod troje djece je
uočeno kašnjenje na području ekspresije i komunikacije te je roditeljima dana na
ispunjavanje Ljestvica KORALJE koja se primjenjuje u dijagnostičke svrhe.
Izdvojenih devet djece je opservirano u skupini, uz razgovor s odgojiteljima, te
su primijenjena dodatna testiranja. U DV Ciciban ljestvica je primjenjena na
osam djece od čega je za jedno dijete potrebno praćenje razvoja a jedno dijete je
pokazalo kašnjenje na svim razvojnim područjima te je odmah uključeno,
zajedno s majkom, u program savjetovanja. U vrtićima u Mokošici ljestvica je
primjenjena na 28 djece od ukupno 31 djece do 2 godine od čega je troje djece
za praćenje a jedno dijete potrebno je uputiti na razvojnu procjenu.
Primjena probirne ljestvice CSBS (Ljestvica za procjenu ranog komunikacijskog
i simboličkog razvoja) omogućuje uvođenje ujednačenog i provjerenog načina
predselekcije za upućivanje u postupke dijagnostike i rane intervencije.
Novost koju Dječji vrtići Dubrovnik uvodi od travnja 2018. je primjena probirne
ljestvice CSBS na upisima u 2018. godini te na taj način stručna razvojna služba
već na samom upisu djece u vrtić ima bolju informaciju i smjernice o ranom
razvoju djece koja će se upisati u naš vrtić. Cilj je što ranije detektirati a
posljedično i pružili što kvalitetniju uslugu djeci i njihovim roditeljima ukoliko
se teškoće detektiraju.

Udio djece s teškoćama u razvoju u Dječjim vrtićima
Dubrovnik
10% 10%
1%
16%
7%
1%
2%
5%
0%

48%

djeca s oštećenjem vida
djeca s oštećenjem sluha
djeca s poremećajima govorno-glasovne komunikacije
djeca s promjenama u osobnosti uvjetovanim organskim čimbenicima ili psihozom
djeca s poremećajima u ponašanju
djeca s motoričkim oštećenjima
djeca sniženih intelektualnih sposobnosti
djeca s autizmom
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Logopedska terapija i savjetovanje roditelja
U ovoj pedagoškoj godini 70 radnih dana sam bila odsutna zbog bolovanja što
se nije odrazilo na broj djece uključene u redovne terapije ali moguće da se
odrazilo na broj djece koju je trebalo procijeniti ili čije je odgojitelje trebalo
savjetovati. Neposredni rad s djecom i njihovim roditeljima započeo je u rujnu
2017. godine. Dio djece nastavlja pohađati vježbe a dio djece je tek uključen u
logopedske vježbe nakon čekanja na listi čekanja. Tijekom rujna 2017. godine
djeca koja su nastavila pohađati individualne logopedske vježbe retestirana su te
su istom dinamikom nastavila pohađati vježbe, 1xtjedno.
Pregledom evidencije djece u tretmanu, svaki pojedini mjesec uključen je
određen broj djece u redovitu logopedsku terapiju, obavljeno je savjetovanje
roditelja ili odgojitelja, osobnog pomagača ili je izvršena opservacija u skupini:
- 28 djece u rujnu 2017.
- 25 djece u listopadu 2017.
- 31 dijete u studenom 2017.
- 25 djece u prosincu 2017.
- 31 dijete u siječnju 2018.
- 33 djece u veljači 2018.
- 25 djece u ožujku 2018.
- 30 djece u travnju 2018.
- 0 djece u svibnju 2018. (bolovanje cijeli mjesec)
- 20 djece u lipnju 2018. (necijepljena djeca nisu pohađala vrtić)
- 7 djece u srpnju 2018.
- 3 djece u kolovozu 2018.
Obzirom na vrstu poteškoća djece uključene u logopedsku terapiju najviše je
djece s dijagnosticiranim (na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu) ili još
uvijek nedijagnosticiranim poremećajem iz spektra autizma, ali s evidentnim
karakteristikama poremećaja. Rana intervencija podrazumijeva pružanje
neposredne podrške roditeljima i cijeloj obitelji a time posredno potiče rani
razvoj djeteta i prije potvrde dijagnoze. Terapijski su također obuhvaćena djeca
s jezičnim teškoćama poznatog uzroka (intelektualne teškoće, Down sindrom
kao i djeca usporenog jezično-govorni razvoja, jezične teškoće, pretežno
fonološke, čiji je uzrok nepoznat (posebne jezične teškoće; rizik za disleksiju).
Najmanji je broj djece s čistim artikulacijskim poremećajem i djece s fonološko130

artikulacijskim poremećajem. Na tjednoj osnovi se izrađuje raspored
individualnih logopedskih vježbi, za svako dijete iz terapijske skupine se
organiziraju logopedske vježbe u trajanju 30-60 minuta jednom tjedno, ovisno o
djetetovoj dobi i vrsti teškoće (npr. dijete s poremećajem iz spektra autizma
čijeg se roditelja sustavno savjetuje o strategijama poticanja određuje se terapija
u trajanju od 60 minuta dok se za dijete s artikulacijskim teškoćama određuje
terapija u trajanju od 30 minuta). Za svako dijete uključeno u logopedsku
terapiju vođen je individualni dosje djeteta u koji se bilježi plan i program
vježbi, zapažanja logopeda te prilaže dokumentacija s procjene, anamnestički
podaci, nalazi logopeda i/ili drugih stručnjaka izvan Ustanove po potrebi itd.
Inicijalna procjena obavljena je za svako dijete koje je uključeno u logopedsku
terapiju te su pri tome korišteni sljedeći testovi: Ljestvica razumijevanja jezika
Reynell, Peabody test receptivnog rječnika, Komunikacijske ljestvice
KORALJE, TROG test razumijevanja gramatike te brojni drugi prilagođeni
testovi iz interne upotrebe.
Suradnja sa stručnim timom i ravnateljicom
U suradnji sa članovima stručno-razvojne službe i ravnateljicom unutar
Ustanove, logoped je sudjelovao na sastancima vezanim za dodjeljivanje
osobnih pomagača djeci s posebnim potrebama koja su uključena u redovni
vrtić. S pedagozima Dolores Masle Aleksić i Nikolinom Vidojević ostvarena je
suradnja u vidu obilaska skupina u koje su uključena djeca s posebnim
potrebama te se zajednički predlagalo odgojiteljima na koji način organizirati
prostor tijekom uvođenja potpomognute komunikacije pa se tako npr. predlagalo
na kojem mjestu trebaju stajati slike za potpomognutu komunikaciju, kako
organizirati mirni kutak za djecu koja su senzorički osjetljiva. Suradnja s
psihologicom Severinom Hađijom ostvarena je u vidu konzultacija oko
postupanja s djecom te izdavanju stručnog mišljenja za djecu s intelektualnim
teškoćama.
U siječnju 2018. godine u suradnji s logopedinjom Martom Jovanović
pripremamo letak na temu Rani pokazatelji poremećaja iz spektra autizma koji
smo distribuirali po vrtićkim skupinama, roditeljskim kutićima te na simpoziju
koji se održao u Dubrovniku na temu Skrb o osobama s poremećajem iz spektra
autizma – potrebe i mogućnosti. Svrha letka bila je informirati širu javnost,
roditelje, stručnjake i sve ostale koji rade s djecom kako bi preventivno djelovali
te što ranije uočili odstupanja u ranom razvoju.
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U travnju 2018. godine zajedno s Almom Đžanović Mateljan, edukacijskirehabilitator, pišemo i prijavljujemo projekt pod temom Suvremeni koncept rane
intervencije u Dječjim vrtićima Dubrovnik te ga prijavljujemo na natječaj Zračne
luke Čilipi. Nažalost, nismo uspjeli dobiti sredstva za ostvarivanje ovog
projekta.
U srpnju 2018. godine sa stručnim timom vrtića organizirali smo radionicu za
predškolarce u trajanju od dva tjedna u vrtićima Palčica i Izviđač.
Suradnja s odgojiteljima
Suradnja s odgojiteljima ostvarena je putem individualnih razgovora s pojedinim
odgojiteljima djece uključene u logopedsku terapiju, ali i druge djece s
teškoćama u razvoju u svrhu boljeg razumijevanja teškoća pojedinog djeteta
(odgojitelji) i boljeg razumijevanja funkcioniranja djeteta u skupini, kao i
njegovih potreba (logoped). Suradnja je također ostvarena tijekom izrade
Individualiziranog odgojno – obrazovnog programa (IOOP) za svako dijete
uključeno u logopedsku terapiju.
S pojedinim odgojiteljicama djece s teškoćama u razvoju surađivalo su u izradi
Individualiziranih odgojno-obrazovnih programa (IOOP)
U travnju 2018. godine u suradnji s odgojiteljicama jaslica vrtića Izviđač,
osobito s odgojiteljicama Anitom Portolan i Fani Kitin, održano je predavanje za
roditelje na temu Razvoj komunikacije, jezika i govora od rođenja do četvrte
godine. Predavanju je prisustvovalo oko 25 roditelja .
Suradnja s osobnim pomagačima
Suradnja s osobnim pomagačima u pedagoškoj godini 2017./2018. ostvarena je
putem refleksije, individualnih ili grupnih konzultacija, praćenjem u skupinama
- razmjeni iskustava - pomoći u proširivanju stručnih spoznaja - stjecanja
kompetencija - pomoći i podrške u radu s djecom - pomoći i podrške u radu s
roditeljima.
Ukupno je 11 djece dodijeljen osobni pomagač. Pojedini pomagač je imao dvoje
djece pa se njihovo vrijeme rada raspodijelilo na rad po 2 ili 3 sata s djetetom a
pojedini pomagači bili su dodijeljeni samo jednom djetetu s kojim su boravili od
2 do 4 sata, ovisno o potrebama djeteta, dijagnozi i vremenu boravka u skupini.
Ukupno je vrtić raspolagao s 8 osobnih pomagača.
U siječnju 2018. godine stručna služba (Dolores Masle Aleksić - pedagog,
Nikica Kličan - psiholog i Zorana Dedić – logoped), održala je sastanak s
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osobnim pomagačima na kojem su se obradile teme uvođenja potpomognute
komunikacije kod djece s teškoćama te su dogovoreni daljnji termini grupnih ili
individualnih supervizija pomagača. Tijekom ostatka godine pojedinačno su se
članovi stručne služe sastajali s pomagačima prema potrebi bilo zbog
upoznavanja pomagača s IOOP-om ili izradi materijala za djecu pa su se tako
izrađivale senzoričke boce za dječaka koji ima izrazite teškoće vizualne
percepcije te slike za primjenu sustava potpomognute komunkacije. Redovito se
komuniciralo s pomagačima putem Viber grupe. Također su obavljeni posjeti u
grupe u kojima su djeca s teškoćama intergrirana te se na licu mjesta savjetovalo
pomagače o načinima na koje mogu uključivati dijete u grupne aktivnosti npr.
vrijeme jela ili aktivnosti u krugu.
Suradnja s roditeljima
Suradnja s roditeljima je ostvarena putem ciljanog savjetovanja roditelja
(dogovoreni individualni sastanci), preko materijala u bilježnici koje dijete nosi
doma, komunikacijom preko telefona te prisustvovanjem roditelja satu
logopedskih vježbi. Rad s roditeljima je imao savjetodavni karakter te su
roditeljima davane upute za odgovarajući pristup radu kod kuće. S pojedinim
roditeljima ostvarena je suradnja putem direktnog “coach”-anja prema The
Greenspan Floortime pristupu. Navedena savjetovanja su snimana kamerom (uz
pismeno dopuštenje roditelja) te su se naknadno snimke pregledavale zajedno s
roditeljma kako bi se što kvalitetnije obučilo roditelja o pojedinim tehnikama i
načinima poticanja razvoja djeteta.
Suradnja s drugim ustanovama i organizacijama
Suradnja s Hrvatskim logopedskim društvom: U rujnu 2017. godine u Općoj
bolnici Dubrovnik održana je izborna skupština Hrvatskog logopedskog društva
(HLD) podružnice Dubrovačko-neretvanske županije na kojoj sam izabrana za
dopredsjednicu podružnice. Također sam izabrana za predstvanicu sekcije HLDa u predškolskom odgoju. U prosincu 2017. godine u Zagrebu je održan sastanak
proširenog Upravnog odbora Hrvatskog logopedskog društva te izborna
skupština na kojima sam prisustvovala kao predstavnica podružnice
Dubrovačko-neretvanske županije.
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Suradnja s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu: U
prosincu 2017. godine ostvarena je suradnja s Edukacijsko-rehabilitacijskim
fakuletetom u Zagrebu odnosno s doc.dr.sc. Majom Cepanec, mag.logoped. u
svrhu traženja dozvole i konzultacija oko primjene probirne ljestvice CSBS koju
je doc.dr.sc. Cepanec uz dozvolu autora prevela i prilagodila na hrvatski jezik.
Suradnja s Radiom Dubrovnik – emisija Zdravi bili: U siječnju 2018.
godine gostovala sam na Radio Dubrovniku u emisiji Zdravi bili povodom
simpozija organiziranog na Sveučilištu u Dubrovniku na temu Skrb o osobama s
poremećajem iz spektra autizma – potrebe i mogućnosti.
Suradnja s Udrugom Dubrovnik zdravi grad, Zavodom za javno zdravstvo
Dubrovačko-neretvanske županije i Udrugom Poseban prijatelj: U siječnju
2018. godine održano je predavanje na simpoziju Skrb o osobama s
poremećajem iz spektra autizma – potrebe i mogućnosti u organizaciji
navedenih udruga i ZZJZDNŽ. Tema predavanja bila je Prikaz rada s djecom s
poremećajem iz spektra autizma u Dječjim vrtićima Dubrovnik.
Suradnja s Hrvatskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu
(HURID), Zagreb: Kontaktirana je udruga HURID kako bi se informirali o
letcima koje je udruga tijekom vremena izdavala na temu rane intervencije.
HURID je poslao svoje letke koje je struča služba vrtića izvjesila na oglasne
ploče za roditelje u svrhu informiranja javnosti o ranoj intervenciji i njezinom
značaju.
Suradnja s Hrvatskim logopedskim društvom - Podružnica dubrovačkoneretvanske županije i Udrugom Mladi oca Ante Gabrića – Metković: U
travnju 2018. godine u Metkoviću je održano cjelodnevno predavanje i radionica
naziva Poticanje ranog komunikacijskog i jezično-govornog razvoja u suradnji s
logopedinjom Renatom Rade iz Zagreba.
Suradnja s Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora, Zagreb: U
travnju 2018. ostavarena je suradnja s voditeljicom Odjela za ranu rehabilitaciju
i podršku u zajednici Poliklinike SUVAG u Zagrebu, Darijom Hercigonjom
Salamoni, mag.logoped u srhu konzultacije oko problematike mucanja te nam je
doniran primjerak Priručnika za roditelje i pedijatre vezano uz problematiku
govornih netečnosti (mucanje i brzopletost)
Suradnja s Udrugom Dubrovnik zdravi grad i Poliklinikom za
rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb: U srpnju i kolovozu
logopedinja Mirna Barač koja je zaposlenik Poliklinike SUVAG iz Zagreba
dolazi na privremeni rad u Dubrovnik te preuzima određenu djecu koja su na
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listi čekanja za logopeda u Dječjim vrtićima Dubrovnik te intenzivno provodi
logopedske vježbe djecom.
Stručno usavršavanje
Edukacija iz Primijenjene analize ponašanja (ABA) započela je u veljači
2017. godine u organizaciji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Autism
Consultancy Services Ltd. i BCBA Certification Board-a. Predavanja se
održavaju jednom mjesečno pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu.
Završetak edukacije planiran je u veljači 2019. godine. U razdoblju od rujna
2017. do srpnja 2018. godine od ukupno 11 održanih predavanja, izostala sam 2
predavanja zbog privatnih razloga, dok je ostalih 9 odslušano. Do sada sam
položila dva ispita. ABA edukacija je zamišljena na način da se sustavno
provjerava znanje polaznika edukacije pa se tako polažu ispiti svaki mjesec a
svakih 6 do 8 mjeseci polaže se ispit provjere prethodnog gradiva. Tako sam u
rujnu 2017. godine položila 1. ispit, a u lipnju 2018. godine položila sam 2. ispit.
Od veljače 2018. godine istovremeno s predavanjima započela sam sa
supervizijom koja uključuje direktni rad s djecom, snimanje terapija te u
suradnji sa supervizoricom Reom Vuksan (edukator-rehabilitator, licencirani
BCBA terapeut) provodimo procjenu razvoja djece i planiranje terapija a sve u
svrhu praktične primjene stečenog znanja. Supervizije sam odrađivala prvo 1x u
2 tjedna a zatim 1x tjedno.
U ožujku 2018. godine položila sam stručni ispit u Poliklinici SUVAG u
Zagrebu.
U lipnju 2018. godine u Dječjem vrtiću Župa dubrovačka održan je jednodnevni
seminar „Zaštita osobnih podataka“. Kroz plenarna izlaganja i radionice
upoznati sa svim promjenama i zakonitostima koje novi Zakon iz svibnja 2018.
godine u praksi zahtjeva.
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1. UVOD
Od siječnja 2018. godine započinje s radom drugi stručni suradnik logoped u Dječjim
vrtićima Dubrovnik . Privremeni prostor je smješten u DV Palčica.
U proteklom periodu, od siječnja do srpnja 2018. godine ostvareni su sljedeći poslovi
stručnog suradnika logopeda u dječjem vrtiću:
Opremanje/prilagodba logopedske sobe; priprema materijala za rad (za logopedske
vježbe)
Neposredan rad s djecom koja imaju komunikacijski, jezični i/ili govorni poremećaj
(djeca u terapijskoj skupini)
Suradnja s odgajateljima, stručnim suradnicima u Ustanovi i izvan nje te s
ravnateljicom Ustanove
Suradnja s roditeljima
Stručno usavršavanje sudjelovanjem na stručnim skupovima i edukacijama (izvan
Ustanove); praćenjem stručne literature
Vođenje dokumentacije

2. RAD S DJECOM: OBLIKOVANJE TERAPIJSKE SKUPINE
Neposredan rad s djecom s komunikacijskim, jezičnim i/ili govornim teškoćama
započeo je još u siječnju. Zbog velikog broja djece i ograničenog vremena (vrijeme početka
rada je bilo sredinom pedagoške godine) nije proveden probir djece na jezično-govorne
teškoće. Najveći dio djece za terapijsku skupinu preuzet je s liste čekanja za termin kod
logopeda od kolegice Zorane Dedić. S dijelom djece odnosno roditelja ostvaren je kontakt
preko odgajatelja koji početkom godine obavještavaju članove stručne službe za koju bi djecu
bilo dobro da prođu logopedsku procjenu ili da im se pruži podrška logopeda (ili drugih
stručnjaka, ovisno o teškoćama). Odgojiteljice na temelju očekivanih obilježja jezika i govora
u određenoj dobi, izdvajaju djecu za koju sumnjaju da kasne u razvoju ili da imaju neki od
jezično-govornih poremećaja. Osim toga, nekolicina roditelja izravno je zatražila stručno
logopedsko mišljenje te je nekoliko djece po procjeni uključeno na vježbe ili u praćenje.
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Broj djece koja su dio Broj djece za koju je
terapijske skupine (vježbe učinjena
logopedska
jednom tjedno)
procjena i roditelji su
savjetovani/ djeca su u
praćenju
(nekoliko
termina), dio ih je na listi
čekanja za redoviti termin
logopedinje 13
4

Lista čekanja kod
Zorane Dedić
Odgojiteljice su uočile odstupanja/ 3
uputile logopedu
Roditelji su samoinicijativno tražili 5
logopedsko mišljenje/vježbe
Ukupan broj djece
21

3
16
23

Tablica 1. Djeca iz terapijske skupine i djeca u logopedskom praćenju s obzirom na način
uključivanja
U Tablici 1., u prvom stupcu prikazan je broj djece koji su imala vježbe redovno
jednom tjedno; a drugi stupac označava djecu koja su imala nekoliko termina za procjenu i
savjetovanje roditelja, neka djeca iz te skupine čekaju redoviti termin. Od ukupnog broja
djece koja čine terapijsku skupinu većina njih (13 djece) preuzeto je s liste čekanja Zorane
Dedić. Odgojiteljice su prve ukazale na postojanje teškoća kod troje djece iz terapijske
skupine, a petero djece je uključeno na inicijativu roditelja. S druge strane od ukupno 23 djece
koja su u praćenju ili su bila u praćenju, četvero je preuzeto s liste čekanja Zorane Dedić, na
troje su uputile odgojiteljice, a većina njih (16 djece) bila je uključena na inicijativu roditelja.
Osim svega navedenog, tijekom proteklog razdoblja, učinjeno je 9 procjena na
inicijativu roditelja. Procijenjeno je da u trenutno javljanja i testiranja ne postoji potreba za
logopedskom terapijom i to zato što se jezične i/ili izgovorne pogreške toleriraju s obzirom na
dob djeteta. Roditelji su savjetovani kako prevenirati razvoj teškoća, djeca nisu na listi
čekanja, ali je za neku od navedene djece potrebno retestiranje početkom nove pedagoške
godine kako bi se vidio napredak i procijenilo postoji li potreba za uključenjem na vježbe (s
porastom kronološke dobi očekivanja su veća).
S obzirom na tip teškoća odnosno djetetovih potreba, dio djece iz terapijske skupine i
iz skupine djece u praćenju, bio je opserviran u svojoj odgojnoj skupini. Osim tih opservacija,
učinjeno je još 10 opservacija na inicijativu odgojiteljica ili roditelja koji su uočili odstupanja
i postavili sumnju na postojanje jezično-govornih teškoća odnosno koji su zabrinuti za razvoj
svog djeteta. Roditelji su o navedenom bili informirani posredno preko odgojiteljica koje su ih
uputile na vrtićkog logopeda.
3. RAD S DJECOM: TERAPIJSKA SKUPINA
Terapijsku skupinu čini 21 dijete uključeno na vježbe s prvim terminom u siječnju ili
veljači 2018. godine. Vježbe su se održavale jedan put tjedno. Za svako dijete uključeno u
terapijsku skupinu je vođen individualni dosje djeteta u koji se bilježi plan i program vježbi,
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zapažanja logopeda te prilaže dokumentacija s procjene, anamnestički podaci, nalazi logopeda
i/ili drugih stručnjaka izvan Ustanove po potrebi itd. Podaci o djeci, osnovni anamnestički
podaci, opis teškoća i tijek terapije sadržani su i u protokolima za evidenciju djece u
terapijskoj skupini koji su osmišljeni kako bi se mogao pratiti napredak djece koja su bila
uključena na vježbe (npr. od jaslične dobi do sedme godine). Slika 1. prikazuje djecu iz
terapijske skupine s obzirom na vrstu poteškoće. Najviše je djece s fonološko-artikulacijskim
poremećajem (9 djece), zatim djece s jezičnim teškoćama čiji se uzroci razlikuju (6 djece),
bilo je uključeno i dvoje djece s artikulacijskim teškoćama bez dodatnih jezičnih teškoća,
dvoje djece s poremećajem iz spektra autizma, te dvoje djece kod kojih postoje jezične
teškoće, ali i teškoće u drugim razvojnim domenama (dodatno imaju poremećaj komunikacije,
poremećaj pažnje i ponašanja).
artikulacijski poremećaj
fonološko-artikulacijski poremećaj
jezične teškoće

poremećaj iz spektra autizma
jezične teškoće uz poremećaj komunikacije i/ili poremećaj pažnje

10%

9%

9%

29%

43%

Slika 1. Prikaz djece iz terapijske skupine s obzirom na vrstu poteškoće
Slika 2. prikazuje djecu iz skupine djece u praćenju s obzirom na vrstu poteškoća.
Logopedske vježbe odnosno izravan rad s djecom za tekuću pedagošku godinu završio je
30. lipnja 2018. kada kreće drugačija organizacija rada i naglasak se stavlja na stručnosuradničke poslove. Ipak, tijekom srpnja je napravljeno nekoliko logopedskih procjena i
savjetovanja. U sljedećoj pedagoškoj godini, od jeseni 2018. godine, većina djece iz
terapijske skupine nastavlja s vježbama jer je u proteklom periodu u potpunosti završena
jedna terapija, a troje djece odlazi u školu.
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artikulacijski poremećaj
fonološko-artikulacijski poremećaj
usporen jezično-govorni razvoj

9%

mucanje

5%
32%

jezične teškoće

27%

27%

Slika 2. Prikaz djece iz skupine djece u logopedskom praćenju/savjetovanju s obzirom na
vrstu poteškoće
4. SURADNJA SA STRUČNIM
UNUTAR USTANOVE

TIMOM

I

RAVNATELJICOM

Stručni suradnik logoped sudjelovao je na sastancima tima za djecu s teškoćama u
razvoju. Ostvarena je redovita suradnja sa stručnim suradnicima psihologinjom,
pedagoginjom, defektologinjom i ravnateljicom vrtića oko planiranja narednih aktivnosti
odnosno tekućih poslova, naročito onih koji se tiču djece s teškoćama u razvoju. Logoped je
sudjelovao u izradi individualiziranih odgojno-obrazovnih planova. Ostvarena je i redovita
suradnja s logopedinjom Zoranom Dedić s ciljem usklađivanja i organizacije/podjele posla ali
i timskog rada na poslovima stručnih suradnika logopeda (primjerice, izrada letka o ranim
simptomima poremećaja iz spektra autizma). Osim navedenog, u tijeku je suradnja sa stručnorazvojnom službom s ciljem izrade edukativnih materijala i radionica za nadolazeću
pedagošku godinu.
5. SURADNJA S ODGAJATELJIMA I OSOBNIM POMAGAČIMA
Suradnja s odgajateljima djece koja su dio terapijske skupine ostvarena je u svrhu
informiranja o jezično-govornim teškoćama djeteta, ali i svrhu dobivanja informacija o
djetetovom funkcioniranju u skupini. Prema potrebi, s odgojateljima su održani individualni
razgovori. Suradnja je ostvarena i upućivanjem u stručnu literaturu odnosno pružanjem
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informacija o pojedinim temama u području jezičnog razvoja (pomoć u planiranju
roditeljskog sastanka za roditelje djece jaslične dobi). Logoped je s odgojiteljima surađivao i
po pitanju prepoznavanja djece s jezično-govornim teškoćama, i to najčešće u sklopu
opservacije pojedine djece u njihovoj sobi dnevnog boravka. Također, u suradnji s
odgojiteljicama, logoped je za dio djece jasličnog uzrasta primijenio probirnu ljestvicu s
ciljem izdvajanja djece sa sumnjom na kašnjenje u komunikacijskom i jezičnom razvoju
(CSBS ljestvice); te u istraživačke svrhe (KORALJE – kratka verzija; u suradnji s
Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom). Logoped je sudjelovao u praćenju rada osobnih
pomagača u skupini iako je navedeno ostvareno tek za nekolicinu djece odnosno osobnih
pomagača.
6. SURADNJA S RODITELJIMA
Suradnja s roditeljima ostvarena je zbog dva glavna cilja: dobivanja informacija o djetetu
(od anamnestičkih podataka i tijeka ranog razvoja do trenutnog funkcioniranja kod kuće) te
savjetovanja roditelja (putem individualnih sastanaka). Osim putem individualnih razgovora,
suradnja je ostvarena komunikacijom preko telefona, preko materijala u bilježnici koje dijete
nosi doma te prisustvovanjem roditelja satu logopedskih vježbi. Rad s roditeljima je najčešće
imao savjetodavni karakter te su roditeljima davane upute za odgovarajući pristup radu kod
kuće.
U suradnji s logopedinjom Zoranom Dedić izrađen je letak „Rani pokazatelji poremećaja
iz spektra autizma“ namijenjen roditeljima i odgojiteljima. U tijeku je izrada letaka za
roditelje na temu miljokaza urednog razvoja u jasličnoj dobi u suradnji s članovima stručnog
tima.
7. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA
Logoped je ostvario suradnju sa sljedećim ustanovama odnosno stručnjacima:
Udruga Dubrovnik zdravi grad – upućivanje djece s poremećajima govorno-glasovne
komunikacije (djeca koja su bila u praćenju ili na listi čekanja za termin) na ljetnu
terapiju (tijekom srpnja i kolovoza) kod logopedinje Mirne Barač; Dječji vrtići
Dubrovnik ostvarili su suradnju s Udrugom Dubrovnik zdravi grad osiguravši prostor
za rad logopedinje tijekom ljeta
Osnovna škola Marina Držića – škola s posebnim programom – predškolski program:
posjet vrtiću; savjetodavni razgovor sa stručnjacima logopedom, fizioterapeutom i
drugima
Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet: pomoć u prikupljanju podataka za
standardizaciju kratke verzije probirne ljestvice KORALJE
Opća bolnica Dubrovnik – suradnja s logopedom u vezi djece s jezično – govornim
poremećajima (uz dopušenje roditelja)
8. STRUČNO USAVRŠAVANJE
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Logoped je obavezu stručnog usavršavanja ostvario sudjelujući na sljedećim oblicima
stručnog usavršavanja van Ustanove:
Datum
održavanja

Mjesto

13.
2018.

siječnja Dubrovnik,

22.
2018.

veljače Dubrovnik,

kampus
Sveučilišta
u
Dubrovniku

DV Palčica

2. i 3. ožujka Zagreb,
2018.
Stara
gradska
vijećnica,
Kampus
Borongaj
28.
2018.

28.
2018.

travnja Metković,
DV
Metković

lipnja Srebreno,

Vrsta i tema
usavršavanja

stručnog Organizator

Simpozij

Udruga
Dubrovnik
zdravi grad; udruga
„Skrb
o
osobama
s
Poseban
prijatelj;
poremećajem iz spektra
Zavod
za
javno
autizma“
zdravstvo DNŽ
Predavanje
„Kako
prepoznati
i
rješavati
probleme
u
odgoju“ u sklopu 11.
tjedna
psihologije
u
Hrvatskoj

Severina Hađija, mag.
psih.

Stručni simpozij

Hrvatsko logopedsko
društvo; Edukacijsko
„Potpomognuta
–
rehabilitacijski
komunikacija
u
fakultet
logopediji: Činim pravu
stvar!“

Seminar
„Poticanje
komunikacijskog
jezično-govornog
razvoja“
Seminar

HLD:
ranog Renata
i log.

Rade,

prof.

Zorana Dedić, prog.
log.
Eduka-savjet:

DV
Župa „Zakonski okvir rada u Višnja Mikuš-Krešić,
dubrovačka dječjim vrtićima/ Uredba dipl. iur.
o
zaštiti
osobnih
podataka“

Stručno usavršavanje nadopunjeno je istraživanjem stručne literature, konkretno
knjigama autorice Renate Rade, prof. logopedije, „Malo dijete i prostor“ iz 2003. godine i
„Mala djeca s komunikacijskim teškoćama 1“ iz 2015. godine.
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1. Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece
Tijekom pedagoške godine 2017/2018.god , poslove zdravstvene voditeljice obavljala
sam u dječjim vrtićima: Ciciban, Izviđač, Pile, Pile 1, Kono ,Kono 1, Gruž. Kontinuirano i
intenzivno se radilo na planiranju i realizaciji odnosno stvaranju uvjeta za zadovoljenje svih
potreba djece koja borave u vrtićima, poticanju zdravstvenog odgoja kao i zbrinjavanju djece
s posebnim potrebama. Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece provodio se kroz sljedeće
komponente:
Odabir pravilnog režima prehrane i njezin utjecaj na rast i razvoj djece
Osiguranje odgovarajućih higijenskih uvjeta
Organizacija i provođenje preventivne zdravstvene zaštite djece
Suradnja s roditeljima
Suradnja s članovima stručnog tima
Stručno usavršavanje
Ostali zadaci zdravstvene voditeljice
Briga o njezi i skrbi za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece uključuje i zadovoljavanje
potrebe za snom. U jaslicama je vrijeme spavanja vremenski točno određeno, većinom je to
vrijeme iza ručka između 12.00 i 12.30 sati, dok se u vrtićkim skupinama spavanje organizira
samo za djecu koja imaju potrebu za popodnevnim odmorom. Kako djeca rastu tako opada
njihova potreba za snom, a samim time i broj djece spavača.
Roditelji spavača petkom odnose pidžame na pranje, a za pranje posteljine zadužena je
praona u DV;Palčica. Kroz godinu broj spavača se nešto smanjio, ovisno o uzrastu djece (tiče
se djece vrtićkog uzrasta, koja bi na početku godine spavala, a kroz godinu, kad su već bila
starija i zrelija, nisu više imala potrebu za snom. U pojedinim vrtićima, djeca nisu imala
potrebu za popodnevnim spavanjem. Većinom se to odnosi na vrtiće, točnije skupine djece
srednje i starije dobi.

Odabir pravilnog režima prehrane i njezin utjecaj na rast i razvoj
djece
Jelovnici su planirani u skladu sa prehrambenim standardima za planiranje prehrane djece
u dječjem vrtiću, a uvijek dostupni na uvid svim roditeljima na mjestima koja su za to
predviđena kao i na web stranici www.vrtici-du.hr. Pri sastavljanju jelovnika vodili smo
računa da svi potrebni sastojci budu ravnomjerno zastupljeni u izboru hrane tijekom cijele
godine. Također, na zahtjeve pojedinih roditelja, a iz vjerskih razloga, izrađeni su posebni
jelovnici za njihovu djecu (nekonzumiranje svinjetine).

144

Posebna pažnja posvećena je načinu obrade namirnica sa željom zadržavanja što više
kvalitetnih sastojaka, uz potpunu svjesnost o važnosti zdrave prehrane za pravilan rast i razvoj
djeteta
U prehrambenom standardu navedene su preporučene dnevne količine energije i
prehrambenih tvari za dojenčad i djecu, a objavljen je u izmjenama i dopunama
programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim
vrtićima (NN 121/07). Prema tom standardu i normativima osigurava se pravilna
prehrana djece u dječjim vrtićima odnosno redoviti broj obroka s preporučenim
količinama energije i prehrambenih tvari potrebnih za rast i razvoj djeteta.
Slijedili smo prehrambene preporuke po kojima su izrađivani jelovnici:
9. Prije pisanja jelovnika izračunavala se energetska i nutritivna vrijednost jela
prema normativu sukladno prehrambenom standardu.
10. Smanjili smo broj proizvoda s visokim udjelom šećera i zamijenili ih s
namirnicama koje ne sadrže šećer. Npr. kukuruzne i čokoladne pahuljice
zamijenili smo zobenim.
11. U jelovnike za jasličku djecu uvrstili smo mlijeko i mliječne proizvode s
najmanje 3.5% mm. prema standardu.
12. Uvrstili smo češće u jelovnik svježi sir za mazanje ,kao zamjena za topljive
sireve koji nisu preporučljivi.
13. Uvrstili smo više fermentiranih mliječnih proizvoda poput jogurta s probiotičkim bakterijama(2-3x tjedno)
14. Uvrstili smo žitarice (zob, orzo), 3x tjedno( kao zobenu kašu za doručak s
dodatkom voća ili meda, dodatak orza u variva ili u kombinaciji s
mahunarkama).
15. U pripremi jela češće smo koristili maslinovo ulje, ribu smo posluživali 1x
tjedno.
16. Educirali smo osoblje koje dijeli hranu, da se pridržava navedenih normativa pri
podjeli obroka.
. Potrebno je pak naglasiti da svakom djetetu pristupamo individualno(DIJABETES,
FENILKETONURIJA, ALERGIJE..), ovisno o njegovim prehrambenim potrebama (količini
obroka i vrsti namirnice). Planiranje i realizacija obroka (jelovnika) nije samo posao
zdravstvene voditeljice već multidisciplinaran rad (voditelji kuhinja,odgajateljice).
Kontinuirano se sastavljao tjedni jelovnik za dijete koje boluje od
FENILKETONURIJE. Temelj liječenja je posebna ljekovita prehrana koja je
tako sastavljena da dijete dobije hranom svakog dana samo onu malu količinu
fenilalanina koja mu je neophodna za rast i razvoj, a da pri tome ne ostane ni
malo viška koji bi se nakupljao u tjelesnim tekućinama u povećanoj
koncentraciji. Dijete je dobivalo za jelo i piće samo one prirodne namirnice i u
onoj količini koja je propisana jelovnikom kojeg su od mene dobili (kuharice,
odgajateljice).
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Kontinuirano se provodi HACCP sustav. Praćeno je pravilno uskladištenje namirnica,
priprema i distribucija hrane, mikrobiološka čistoća predmeta uz ispitivanje mikrobiološke
ispravnosti namirnica.

Javnom i jednostavnom nabavom izabrani su sljedeći ponuditelji, koji su počeli
dostavljati namirnice s početkom kalendarske 2018. godine:
7. DB KANTUN d.o.o., Dubrovnik -svježe meso (junetina i svinjetina), razni
prehrambeni proizvodi
8. MM Mesna industrija d.o.o, Krašić, Zagreba
9. FILIP d.o.o., Metković - Svježe voće, povrće (od 03. travnja 2017.), jaja i suho
sočivo
10. BABIĆ PEKARA d.o.o., Split - Kruh i krušni proizvodi
11. LEDO d.d., Zagreb - smrznuti proizvodi
12. VINDIJA d.d., Varaždin - suhomesnati proizvodi (od 10. veljače 2017.), mlijeko,
mliječni proizvodi te piletina i puretina
Zbog neodgovarajuće kvalitete pojedinih proizvoda i učestalog kašnjenja dostave
istih raskinut je ugovor s tvrtkom MESO d.o.o. iz Zagreba za svježa meso, te je pokrenut
novi postupak javne nabave. Za novog ponuditelja izabran je DB.KANTUN d.o.o.
Dubrovnik.
Jelovnik se planirao dva puta mjesečno u dogovoru sa voditeljima kuhinja. Obroci su se
pripremali u dvije centralne kuhinje u vrtićima Ciciban i Izviđač koji potom distribuiraju
ručak u sljedeće vrtiće: Pile, Pile 1, Gruž. Kono, Kono 1. DV Izviđač je dnevno pripremao
između 150 i 170, a Ciciban između 450 i 500 obroka. Iz kuhinje DV Ciciban vozač Robert
Daničić dostavlja obroke u Pile, Pile 1, Kono, Kono 1, Gruž.
Tijekom cijele pedagoške godine u vrtiću je zastupljen određeni broj djece sa
zdravstvenim poteškoćama kojima se uslijed toga prilagođavao jelovnik u vidu posebne
prehrane, ovisno o vrsti smetnje:
VRTIĆ

CICIBAN

IZVIĐAČ

ALERGIJA NA:

BORAVAK BROJ DJECE

jaja

10h

7

riba

10h

1

Soja i tragovi soje

10h

/

10h

5

Krumpir, kruška
Kikiriki
Bijelo brašno, lješnjak, kakao

10h
10h
10h

1
6
1

Jaje

10h

4

Kravlje mlijeko, mliječni proizvodi
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Mlijeko i mliječne proizvode

10h

4

Kikiriki, zobene pahuljice
Riba

10h

1
1

10h

2

Jaja

10h

2

PILE i PILE 1 Kikiriki
Mliječne proizvode

10h

2
1

Kravlje mlijeko
Alergija na kikiriki

10h

1
1

KONO

GRUŽ

Jaja

Jelovnik se posebno prilagođavao 39 djece s alergijama na određene sastojke i/ili namirnice,
popisanih u ovoj tablici i podijeljenih s obzirom na vrtić koji pohađaju.
Prema podacima, jedanaestoro djece je alergično na mlijeko i mliječne proizvode,
dvanaestero na kikiriki , dvoje na ribu, a njih petnaestero na jaja, jedno na lješnjak, krušku,
krumpir, zobene pahuljice.
U Dječjim vrtićima Izviđač, Gruž, Ciciban, dvadesetijedno dijete ne konzumira
svinjetinu iz vjerskih razloga.
GRUŽ
CICIBAN
IZVIĐAČ
ŠKATULICA
IZVIĐAČ

svinjetina (nekonzumiranje
vjerskih razloga)
svinjetina (nekonzumiranje
vjerskih razloga)
svinjetina (nekonzumiranje
vjerskih razloga)
svinjetina (nekonzumiranje
vjerskih razloga)
svinjetina (nekonzumiranje
vjerskih razloga)

iz
iz
iz
iz
iz

10h

12

10h

2

10h

7

10h

18

10h

3

Također, prilikom dječjih rođendana u vrtić se nisu primale domaće torte i kolači već
gotovi proizvodi s deklaracijom i vidljivim rokom trajanja. Naime, izbjegavalo se i davanje
bombona djeci, zbog opasnosti od gušenja, kao i proizvodi na koje su djeca često alergična.

Tijekom ljetnih mjeseci dežurni vrtići su: Ciciban, Izviđač, a obroci se za njih pripremaju u
DV.Palčica, Svaki dan se čuvaju uzorci hrane koji se nalaze na jelovniku, u slučaju izbijanja
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moguće epidemije (trovanja hranom), prilikom čega je moguće ispitivanje u Higijensko analitičkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovnik.

1. Osiguranje odgovarajućih higijenskih uvjeta
U skladu s pravilnikom, pravovremeno su provođene mjere dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije (dva puta godišnje), a izvoditelj je bio Sanitat Dubrovnik d.o.o.
Dezinfekcija prostora se provodila izričito u vrijeme izbijanja crijevnih ili respiratornih
infekcija odnosno po potrebi.
U svakom tromjesečju Zavod za javno zdravstvo Dubrovnik je uzimao briseve ruku
radnika u kuhinji, s posuđa kojim rukuju te uzorke s radnih površina. U svakom od navedenih
vrtića uzeti su uzorci za analizu mikrobiološke čistoće, koji su pokazali zadovoljavajuće
rezultate, prema odredbama Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke
čistoće, u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09).
Zavod za javno zdravstvo je, uz uzorkovanje mikrobiološke čistoće objekata, provodio i
laboratorijsku kontrolu mikrobiološke ispravnosti hrane zatečene na dan uzorkovanja.
Svaki ispitivani uzorak bio je zdravstveno ispravan, točnije, u skladu s ispitivanim
mikrobiološkim parametrima.

2. Organizacija i provođenje preventivne zdravstvene zaštite djece
Provodilo se pravovremeno suzbijanje zaraznih bolesti po potrebi te je kontinuirano praćenje
pobola, uz vođenje evidencije kretanja bolesti među djecom. Zdravstveni odgoj djece,
roditelja i odgajatelja provodio se kroz letke, usmene upute o pranju ruku, roditeljske sastanke
i edukacije odgajatelja (radionice prve pomoći). U vrtićima je dostupna pravovremena i
stručna pomoć pri ozljedama, kao i koordinacija s roditeljima u svezi bilo kakvog problema
vezanog za zdravlje djeteta. U okviru zdravstvenog odgoja naglasak je stavljen i na pravilno
održavanje oralne higijene djece, i redovitom pranju ruku.

Kontinuirano su se provodile protuepidemijske mjere:
Redovita dezinfekcija posuđa
Redovito pranje i dezinfekcija igračaka
Redovito provjetravanje prostora u kojima borave djeca
Što češći boravak na svježem zraku
Osobna higijena djelatnika
Informiranje o razlozima izostanka djeteta iz vrtića i jaslica
Kontinuirana suradnja s dječjim dispanzerom
Obvezno donošenje liječničkih potvrda nakon bolesti djeteta
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U dječjim vrtićima Izviđač, Ciciban, Pile, Pile1 provodila se redovna praksa učenika
medicinske škole Dubrovnik u sklopu predmeta Zdravstvena njega zdravog djeteta, 3x tjedno
po 2h.
Tijekom svibnja 2018god., održan je ciklus radionica za vrtićku djecu Dv. Izviđač. Učenici
3.b.razreda medicinske škole, skupa sa mnom i mentoricom Mihaelom Tepšić, nastavnicom
Zdravstvene njege djeteta i adolescenta , djeci su na pristupačan i zabavan način predstavili
koncept higijene i njezinu ulogu u životu; objasnili su u kojim je prigodama potrebno prati
ruke te zanimljivim demonstracijama pokazali pravilno pranje ruku. Kroz niz interaktivnih
igrica upoznali su djecu s posljedicama i pogodnostima ove jednostavne radnje koju odrasli
obavljaju svaki dan.
Druga u ciklusu radionica održana je na temu Zdrava prehrana. Učenici su kroz niz aktivnosti
informirali, motivirali i osvijestili djecu kako što kvalitetnije i zdravije hraniti. Upoznali su ih
sa utjecajem hrane na zdravlje, te ih potaknuli na što odgovorniji odnos prema sebi i svom
tijelu. Zajednički se utvrdilo koje su to zdrave kategorije hrane u piramidi pravilne prehrane.
Djeca su navodila što su žitarice, mliječni proizvodi, povrće, voće, meso i zdrave masti, te su
raspoznavali zdravu od nezdrave hrane.
Treća u ciklusu radionica održana je na temu Pravilno pranje zubića. Cilj radionice bio je
isticanje važnosti brige o zdravlju mliječnih i trajnih zuba. Djeci se na zabavan i interaktivan
način objasnila važnost i funkcija zuba, pravilno pranje zubi, uloga prehrane u nastanku
zubnog karijesa i naglasila važnost redovitih kontrolnih pregleda kod liječnika dentalne
medicine. Na velikom modelu zubi objasnila se i pravilna tehnika pranja zuba. U završnom
dijelu radionice učenici su svoj djeci podijelili diplome kao nagradu za usvojeno znanje.
U ožujku 2018. održan na sastanku Tema sastanka: Procijepljenost djece i uvjeti upisa
djece u Dv. Dubrovnik održanom u prostorijama zavoda za javno zdravstvo Dr. Lakić
donijeta je odluka prema kojoj djeca koja nisu uredno cijepljena , neće biti primljena u
jaslice – vrtić od 1. rujna 2018.Sva djeca koja nisu procijepljena to mogu učiniti do 1.
rujna i tek tada pohađati vrtić.
U lipnju 2018. imali smo epidemiju ospica u Dubrovačko neretvanskoj županiji,
poduzeli smo sve protuepidemijske mjere po naputcima ZZJZDNŽ i Dr. Lakića.
Protuepidemijske mjere koje su poduzete:
Distribucija obavijesti po svim vrtićima koju smo dobili od ZZJZDNŽ
Edukacija zaposlenika
Razgovori i edukacija roditelja
Provjera cjepnih statusa zaposlenika i upućivanje zaposlenika na cijepljenje
kod Dr. Lakića
Povećane higijenske mjere u svim vrtićima
Savjetodavni rad sa zaposlenicima i roditeljima
U travnju ove godine obavljen je upis djece u vrtiće i jaslice sa stručnim timom kojeg
čine tri pedagoga, psiholog, jedan pedagog-pripravnik i psiholog pripravnik, defektolog i tri
zdravstvena voditelja.
Svaki roditelj, pri upisu, dobio je upitnik koji sadrži sve informacije o psiho-socijalnom i
zdravstvenom statusu djeteta. Na upis (9. 4 – 20. 4. 2018) se prijavilo otprilike 496 djece, a
prilikom upisa svaki roditelj je trebao predočiti imunizacijsku iskaznicu svog djeteta kako
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bismo provjerili cjepni status novoupisane djece. Svi roditelji su dobili jasne usmene upute
vezano za cijepljenje i liječnički pregled kod pedijatara. Tom prilikom smo ih obavijestili da
moraju što prije obaviti cijepljenje (ako se nisu redovito cijepili i cijepiti svoje dijete) te se
najkasnije do 1.9.2018. javiti zdravstvenim voditeljima i obavijestiti ih o promjenama.
Uvjetno primljene djece u pedagoškoj 2017./2018. godini u cjelini 2 je 54.dijete.
Liječnički pregledi se obavljaju tijekom srpnja i kolovoza, a sva novoupisana djeca su
obvezna po prvom danu dolaska u jaslice/vrtić donijeti potvrdu o obavljenom liječničkom
pregledu.
Tokom pedagoške godine provjeren je cjepni status djece jasličkog uzrasta
Dv.Ciciban, Izviđač, Kono 1 , te na temelju obrađenih podataka napravljena je statistika
procijepljenosti.
U sljedećim prikazima nalaze se podaci o procijepljenosti djece u Dječjim vrtićima
Dubrovnik za pedagošku godinu 2017./2018. Sadržani detaljni prikazi i podaci, a odnose se
na dječje vrtiće: CICIBAN - jaslice, IZVIĐAČ - jaslice, KONO 1-jaslice. U legendi se nalaze
kategorije procijepljenosti i to:
1. Djelomično cijepljena; odnosi se na djecu koja imaju samo dvije ili tri doze cjepiva
DI-TE-PER-a, ali nemaju MO-PA-RU cjepivo
2. Uredno cijepljena su djeca koja imaju sve doze DI-TE-PER-a i MO-PA-RU cjepivo.
3. Nemaju cjepni status (nisu donijeli iskaznicu imunizacije).
4. Medicinske kontraindikacije.

DV.CICIBAN
Djelomično cijepljeno (Samo II doze DTPR, bez MOPARU)
Uredno cijepljeno (III doze DTPR-a + MOPARU)
Nisu donijeli iskaznice
2%

2%

38%
58%

U ovom prikazu vidljiva je procijepljenost djece jasličkog uzrasta dječjeg vrtića „Ciciban“. Prema uvidu u
imunizacijsku iskaznicu (pregledano 58 knjižica), konstatirano je da je 38% djece uredno cijepljeno (njih 22),
djelomično cijepljeno 58% (njih 33), med. kontraindikacija –(1 dijete), nisu donijeli iskaznicu imunizacije(njih

150

2).

DV.IZVIĐAČ
Djelomično cijepljeno (Samo II doze DTPR, bez MOPARU-a)
Uredno cijepljeno (III doze DTPR-a + MOPARU)
Nisu donijeli iskaznice
Medicinska indikacija
2%
9%

23%

66%

U ovom prikazu vidljiva je procijepljenost djece jasličkog uzrasta dječjeg vrtića „Izviđač“. Prema uvidu
imunizacijsku iskaznicu (pregledano 53 knjižica), konstatirano je da je 66% djece uredno cijepljeno (njih 29),
djelomično cijepljeno 23% (njih 20), med. kontraindikacija za cijepljenje ( njih 4) nisu donjeli iskaznicu
imunizacije
(
njih
1).

DV. KONO 1
Djelomično cijepljeno (Samo II doze DTPR, bez MOPARU)
Uredno cijepljeno (III doze DTPR-a + MOPARU)
Nisu donijeli iskaznicu
Medicinske indikacije
0%
5%
39%
56%

U ovom prikazu vidljiva je procijepljenost djece dječjeg vrtića „Kono“(jaslice). Prema uvidu imunizacijsku
iskaznicu (pregledano 18 knjižica), konstatirano je da je 56% djece uredno cijepljeno (njih 7), djelomično
cijepljeno 39% (njih 10),nisu donijeli iskaznicu imunizacije (1),med. kontraindikacija za cijepljenje nema..

Na slici 1. nalazi se zbirni grafikon procijepljenosti djece jasličkog uzrasta DV Izviđač,
Ciciban, Kono 1, grada Dubrovnika za pedagošku godinu 2017/2018.
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Slika 1.
Analizom procijepljenosti jasličke djece nalazimo kako je procijepljenost pala ispod
minimalne razine koja je zaštitna za nastanak epidemije. Za zaštitu naše djece cijepljenje je
pravi izbor jer koristi cijepljenja uvelike premašuju njegove rizike te se na taj način zatvaraju
vrata tim bolestima. Osim individualne zaštite koju postižemo, programom cijepljenja i
njegovom provedbom postiže se kolektivna imunost. Stoga smo podsjetili roditelje na
zakonsku obavezu cijepljenja (NN79/07) putem obavijesti, te ih pozvali da se što prije jave
pedijatrima i provjere svoj cjepni status, te cijepe dijete koje nije redovito cijepljeno. Dječji
vrtići Dubrovnik će nastaviti kontinuirano pratiti procijepljenost djece.
PROCJEPLJENOST DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA DUBROVNIK
IZVIĐAČ, GRUŽ, KONO, KONO1, PILE, PILE1) RUJAN, 2018. GODINE

(CICIBAN,

U sljedećim prikazima nalaze se podaci o procijepljenosti djece u Dječjim vrtićima
Dubrovnik za pedagošku godinu 2018./2019. Sadržani detaljni prikazi i podaci, a odnose se
na dječje vrtiće: Ciciban, Izviđač, Gruž, Pile, Pile 1, Kono, Kono 1. U legendi se nalaze
kategorije procijepljenosti i to:
1. Uredno cijepljena su djeca koja imaju sve doze DI-TE-PER-a i MO-PARU cjepivo
2. Djelomično cijepljena; odnosi se na djecu koja imaju samo dvije ili tri doze cjepiva DITEPERA, ali nemaju MO-PA-RU cjepivo
3. Nisu donijeli iskaznicu imunizacije (odbili ili još nisu počela pohađati vrtić)
4. Bez ijednog cjepiva
5. Djeca s kontraindikacijama za cijepljenje
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3. Suradnja s roditeljima
Suradnja s roditeljima odvijala se kroz:
individualne razgovore tijekom i prije upisa u vrtić, kao i tijekom cijele pedagoške
godine 2017/2018.
roditeljske sastanke u vidu stručno - razvojne službe vrtića
letke (pranje ruku – ulaganje u zdravlje, kako se pripremamo za jaslice – vrtić, uši nisu
sramota, mala dječja glista. Ospice, ), u kutiću za roditelj.

svakodnevna dostupnost roditeljima za sve informacije i upite vezane za njegu i skrb
djeteta na službeni kontakt telefon zdravstvene voditeljice
Stručno – razvojna služba je na početku pedagoške godine održala roditeljske sastanke na
temu:
Zdravstvena zaštita djece u jaslicama na početku pedagoške godine.
Roditeljski sastanci održani su tijekom godine u vrtićima DV Izviđač, Ciciban, Pile, Gruž, i
Škatulica.
Za djecu s teškoćama koja su kategorizirana i ostvaruju kraći boravak u vrtiću imali smo
sastanke s roditeljima i odgojiteljima u cilju osiguravanja što boljih uvjeta u vrtiću.

4. Suradnja s članovima stručnog tima i odgajateljima
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Suradnja sa SRS se odvijala kontinuirano kroz:
redovite tjedne sastanke stručno – razvojne službe s ravnateljicom
redovite mjesečne sastanke s voditeljima vrtića
održavanje radionica prve pomoći odgajateljima zbog sigurnosti djece
Održano je povjerenstvo za djecu s teškoćama u razvoju kojeg sačinjavaju Stručno –
razvojna služba vrtića i vanjski suradnici čiji su sastanci održani tri puta u ovoj godini.
U rad programa uključen je tim stručnjaka: Dragica Barlek, defektologinja, Nikica Kličan,
psihologinja savjetnica, Dolores Aleksić, pedagoginja savjetnica, Vinka Jauković i Nikolina
Vidojević, pedagoginje te zdravstvene voditeljice Ana Kralj, prvostupnik sestrinstva i Martina
Mišetić, prvostupnik sestrinstva te vanjski suradnici dr. Marija Sršen – Krstulović, pedijatar, .
Dodjeljivani su asistenti za djecu s poteškoćama u razvoju.

5. Stručno usavršavanje
Predavanja:
1.U organizaciji Društva med. sestara dječjih vrtića - U Tečaj trajne edukacije med. sestara
dječjih vrtića. Održan u Zagrebu 23. 3. 2018. Teme predavanja:“Prirodno roditeljstvo i vrtić“,
„Upravljanje zdravstvenim rizicima u predškolskoj ustanovi“, „Zdrav. Rizici u dječjem vrtiću
povezani s uporabom duda, bočica, pelena te povezanost s pobolom i problemima u
odvikavanju“,“ Zdravstveni rizici pri kontaktu sa životinjama“,“ Trombocitopenija i skrb za
djecu u vrtiću“, „Pristup djetetu s noćnim mokrenjem“, „Utjecaj opstipacije na poremećaj
mokrenja“.
2. TEČAJ TRAJNE EDUKACIJE ZA MED. SESTRE, Društvo medicinskih sestara dječjih
vrtića – DUBROVNIK- 16. veljače 2018 Teme: „Unapređenje prehrane djece u dječjim
vrtićima Dubrovnik“, predavačice Ana Kralj bacc.med. techn., Martina Mišetić ,bacc.med.
techn., Dv. Dubrovnik, „Zdravstvena ispravnost hrane – onečišćivači u hrani „, predavačica
Bosiljka Čondić, mag med. techn; Dv.Cvit Mediterana, Split; „Tjelesne aktivnosti u dječjem
vrtiću“;Dv.Šibenik
3.Simpozij“ Skrb o osobama s poremećajem iz spektra autizma – potrebe i mogućnosti“.
Održan na Sveučilištu u Dubrovniku, 13. siječnja 2018.god. u organizaciji udruge Dubrovnik
Zdravi grad, udruge „Poseban prijatelj“ i Zavoda za javno zdravstvo DNŽ.
4. „Planiranje zdravstvene njege bolesnika s divertikulitisom debelog crijeva“, Dom Zdravlja,
predavač Ivana Gudelj Velaga, prvostupnica sestrinstva
5. „Medicinska sestra u mobilnom palijativnom timu, ZD Dubrovnik
6.“Učestalost urinarnih infekcija povezanih s upotrebom urinarnog katetera u OB
Dubrovnik“, predavač Kristina Muhoberac,dipl.med.techn., OB Dubrovnik
7. „Kvaliteta života starijih ljudi u ruralnoj sredini“, predavač Brigita Pranjić, bacc.med.techn.
8.“Zadovoljstvo rodilje trudničkim tečajem“;Tina Stipandić, bacc. med. Techn.
9. Predavanje-radionica na temu „Pravila i granice u odgoju“. Organizator Roda-roditelj u
akciji. Predavač, Martina Dumanjčić Vranješ, prof. socijalni pedagog, DURA- razvojna
agencija grada Dubrovnika.
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9.“Djelokrug rada medicinske sestre pri invazivnim postupcima u kardiologiji“, predavač
Nikolina Glavinić, prvostupnica sestrinstva

Održane radionice:
1. Prva pomoć za odgojitelje – DV Izviđač, Ciciban, Kono, Pile, Gruž
2. „Zdrava hrana, zdrava proslava rođendana“ DV Izviđač
3. „Upoznajmo se sa šećernom bolesti (Diabetes Mellitus)“, DV Ciciban, predavanje,
rukovanje s glukometrom, mjerenje razine glukoze u krvi
4. „Pranje ruka, ulaganje u zdravlje“ Dv. Ciciban, Izviđač
5. „Mislimo o zubićima na vrijeme“ Dv. Izviđač
6. „Tjedan mozga“ u organizaciji Zzjzdnž, ,suradnja sa Zavod za mentalno zdravlje,
Psihologica Martina Jerinić Njirić; Dv. Gruž, Pile
7. „Zaštitimo se od sunca“ Zzjzdnž u suradnji s Dr. Boban, Dv.Kono, Pile

Ostali zadaci zdravstvene voditeljice
Pored svega ranije navedenog, ostali zadaci zdravstvene voditeljice tijekom pedagoške
godine 2017/2018. bili su:
Organiziranje sastanaka voditelja, u suradnji sa SRS i ravnateljicom
Aktivno sudjelovanje na Odgojiteljskim vijećima
U suradnji s ravnateljicom, vođenje sastanaka sa kuhinjskim i ostalim tehničkim
djelatnicima u cilju unaprjeđivanja uvjeta i kvalitete rada
Organizacija rada tehničkog osoblja tijekom godine (raspored radnih mjesta djelatnika u
kuhinji, organizacija godišnjih odmora i zamjena, evidencija bolovanja)
Zdravstveni pregledi odgojno zdravstvenih djelatnika, djelatnika uposlenih u kuhinji,
skladištu, službi nabave i poslovima čišćenja su pravovremeno izvršeni, i to za odgojno
zdravstvene djelatnike, djelatnike kuhinje, nabave i skladišta pregledi su vršeni dva puta
godišnje, a za ostale jedan put godišnje.
Dokumentacija koju vodi zdravstvena voditeljica:
evidencija ozljeda djece
evidencija o sanitarno higijenskom nadzoru
praćenje pobola djece i kretanje zaraznih bolesti
potvrda o obavljenom liječničkom pregledu kod upisa u vrtić i jaslice
evidencija ciljanih zdravstvenih pregleda svih djelatnika
evidencija o zdravstvenom odgoju
HACCP dokumentacija
Tijekom godine kontinuirano se odvijala suradnja s vanjskim ustanovama
Dječjim dispanzerom Ploče, Lapad i Dom zdravlja
Zavodom za javno zdravstvo DNŽ
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Službom sanitarne inspekcije
Općom bolnicom Dubrovnik
Medicinskom školom Dubrovnik
Čistoćom
U travnju 2018. u Dv. Palčica održano je predavanje o ispravnom odlaganja otpada
zaposlenicima dv.Dubrovnik( tehničko osoblje – kuharicama, zdr. voditeljima.
.Predavačica Vinkica Bautović, iz Čistoće d.o.o, objasnila nam je kako ispravno
razvrstavati i odlagati otpad. Dogovorili smo daljnju suradnju, a Dv. Dubrovnik je
radi unaprijeđenja kvalitete življenja i ispravnog odlaganja otpada predložio
postavljanje kanti za razvrstavanje otpada unutar prostora vrtića. Tu bi djelatnici vrtića
odlagali i razvrstavali sav otpad koji dječji vrtići proizvedu. Djelatnici čistoće trebali
bi imati ključ, te dolaziti prazniti kante po potrebi.

Sanitarne iskaznice
Također, bitno je napomenuti organizaciju i vođenje evidencije o sanitarnim iskaznicama
zaposlenika koji su obuhvaćeni u zadacima i poslovima zdravstvene voditeljice.
Pregledi za sanitarne iskaznice provode se prema odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti ( NN 79/2007, 43/09 i 22/14) za sve djelatnosti koje su izravnom kontaktu i
mogućem utjecaju na ljudsko zdravlje, a naročito su obvezni za osobe koje obavljaju ili
sudjeluju u obavljanju poslova u ustanovama za djecu (jaslice, vrtići), osobe koje
svakodnevno imaju doticaja s hranom i pićem te koje sudjeluju u proizvodnju, prometu i
opskrbi hrane.
Ovisno o vrsti zanimanja pregled može obuhvaćati liječnički pregled pluća, pregled kože
i vidljivih sluznica, bakteriološki i parazitološki pregled stolice.
U suradnji s dr. epidemiologom Katicom Šarac, zdravstveni voditelj upućuje odgojitelje,
kuhinjsko osoblje i vozače hrane dva puta godišnje na sanitarni pregled (kompletni i
šestomjesečni). Tehničko osoblje i stručni suradnici obvezni su jednom godišnje obaviti
sanitarni pregled. Ukoliko je nalaz pozitivan, djelatnik se šalje dva tjedna na bolovanje i
liječenje, a potom na ponovni pregled koji bi trebao potvrditi njegovo ozdravljenje i dati
negativan rezultat u sanitarnom pregledu.
U pedagoškoj 2017./2018. godini, vodila sam evidenciju o ozljedama djece, koja je vidljiva u
sljedećoj tablici:
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EVIDENCIJA OZLJEDA DJECE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2017./2018.
mjeseci

IZVIĐAČ

CICIBAN

GRUŽ

KONO

PILE

RUJAN
UDARAC U GLAVU - ZATIOK
26.10.2018,Ozljeda se dogodila na
terasi odgojne skupine. U zdr.
Ustanovi je obrađena rana kirurški i
zašivena 1 ponat.

LISTOPAD

STUDENI

20.11.2017
DJEČAK
SE
SPOTAKNU I PAO I
UGRIZAO JEZIK. U
ZDR. USTANOVU GA
JE
ODVELA
MAMA.SAVETOVANO
MIROVANJE

15.11.2018
UDARAC
U
GLAVU
,POSJEKOTINA NA USNICI , U
ZDR. USTANOVI PRUŽENA
PRVA POMOĆ TE SU RANU
KIRURŠKI ZBRINULI ,1 PONAT
6.2.2018
UDARAC
U
GLAVU,
POSJEKOTINA NA USNICI I
KRVARENJE
IZ
NOSA.PRUŽENA
PRVA
POIMOĆ, DIJETE ODVEDENO
SPECIJALISTI ORL, TE JE
USTANOVLJENA
MANJA
OZLJEDA.

VELJAČA

22.3.2018
UDARAC IGRAČKOM U NOS ,
PRUŽENA PRVA POMOĆ,
POSLIJE
UDARACA
JE
DJETETU POZLILO,TE SU
ZVALI MAJKU KOJA GA JE
ODVELA U BOLNICU.NAKON
PREGLEDA JE REČENO DA JE
SVE UREDU.

OŽUJAK

SVIBANJ

16.5.2017.
(udarac u glavu, šivanje u
OB Dubrovnik)

LIPANJ

UKUPNO:

13.2.2018
UBODNA OZLEDA
NA
ČAVAO
,
POZVALI
MAJKU
KOJA
JE
DJEVOJČICU
ODVELA
U
BOLNICU,
NIJE
BILO
POTREBNO
CIJEPLJENJE NEGO
JE DJETE DOBILO
ANTIBIOTIK.

2

6.6.2017.
(udarac u glavu, rana je sanirana u
DV po protokolu pružanja prve
pomoći, stavljanje „strip-a“ u OB
Dubrovnik)
4

1

1

0

U ostalim dječjim vrtićima: Pile, Pile 1, Kono 1, nije zabilježena niti jedna ozljeda.
KRETANJE ZARAZNIH BOLESTI U PEDAGOŠKOJ GODINI 2017/2018.
(Razdoblje od rujna 2017. – srpnja 2018.)
KRETANJE ZARAZNIH BOLESTI U PEDAGOŠKOJ GODINI 2017./2018.
(Razdoblje od rujna 2017. – srpnja 2018.)
VRSTA
BOLESTI
Angina
streptococcica

CICIBAN

KONO 1 i
2

IZVIĐAČ

PILE 1 i
2

GRUŽ

Ukupno
prijavljenih

6

3

4

5

4

28
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Scarlatina

/

3

3

2

/

8

Pneumonia

3

/

2

/

2

7

Enterocolitis

9

3

5

1

1

19

Gastroenteritis

1

/

2

/

1

4

Varicellae

39

2

2

/

14

57

Mononucleosis

/

/

/

/

/

/

Pediculus capitis

+

+

+

+

+

/

Enterobius
vermicularis

15

8

12

6

4

45

Campylobacteriosis

/

/

/

/

/

/

Scabies

/

/

/

/

/

Salmonelloses

/

/

/

/

/

Iz tablice kretanja zaraznih bolesti vidljivo je da smo ove pedagoške godine imali manju
epidemiju enterobijaze. Učinjene su sve potrebne protuepidemijske mjere, provedena je
zdravstvena edukacija djece ( pranje ruku, higijena ) i odgojitelja, te tehničkog osoblja. Uloga
zdravstvene voditeljice je pratiti pojavu obolijevanje djece po skupinama te razloge
izostajanja po vrtićima. Kod pojave zarazne bolesti u ovom slučaju manje epidemije
zdravstvena voditeljia koordinira s odgajateljima, roditeljima, tehničkom službom i
nadležnom epidemiološkom službom, te sudjeluje u provedbi protuepidemijskih mjera.
Izvršene zadaće zdravstvene voditeljice u odnosu na dijete su:
-zdravstvena edukacija
-higijena pranja ruku/noktiju
-higijena tijela
-pojačan nadzor nad higijenom
-praćenje pobola u odgojnoj skupini
-evidencija epidemioloških indikacija.
Izvršene zadaće zdravstvene voditeljice u odnosu na odgajatelje su:
-zdravstvena edukacija o zaraznoj bolesti
-pojačane higijenske mjere
- pojačan nadzor nad higijenom djece
-praćenje ostale djece u odgojnoj skupini-simptomi
-kontrola pranja i dezinfekcije igračaka
-pranje ruku.
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Izvršene zadaće zdravstvene voditeljice u odnosu na roditelje:
-informiranje roditelja
-zdravstveno prosvjećivanje-edukacija
-javljanje liječniku/davanje uputa o terapiji
-pojačane higijenske mjere minimalno 6 tjedana
-praćenje stolice kod djeteta/infestacija vidljiva okom
-pranje ruku.

162

DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK
IVA VOJNOVIĆA 34
20 000 DUBROVNIK

Izvješće za pedagošku godinu 2017./2018.

Zdravstvena voditeljica: Martina Mišetić

Dubrovnik, kolovoz 2018.
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 Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece
ZDRAVSTVENI ODGOJ
Zdravstveni odgoj za djecu,djelatnike i roditelje predstavlja važan čimbenik u prevenciji i
unapređenju zdravlja i sveprisutan je u svim područjima djelovanja.
Poslove zdravstvene voditeljice obavljala sam u dječjim vrtićima: Pčelica, POS Sunce,
Opskrbni centar, Aster, Vita, Pčelica I, Pčelica II, Pčelica III, Osojnik, Zaton, Trsteno, Lopud, i
Gromača.
Tijekom protekle pedagoške godine sa djecom su se posebno obrađivale teme vezane uz
pravilnu higijenu usne šupljine, higijenu ruku, dok sa odgajateljima edukacije za prvu
pomoć kod krvarenja iz nosa, ozljede ekstremiteta i uboda insekata,o pravilnoj prehrani i
dijabetesu, krvnom tlaku, važnost kretanja i prevencije zdravlja te štetnosti duhanskog
dima za zdravlje.
U objektima imamo zdravstvene kutiće za roditelje gdje redovito se mogu naći edukativni i
informativni članci na temu zdravlja- ušljivost, konjuktivitis, zaštitimo se od sunca, kašalj u
dječjoj dobi, povišena temperatura, gripa ili prehlada, proljev i povraćanje, morske
opasnosti, Stanja povezana s izlaganjem povišenoj temperaturi….
Uz već spomenute članke,na našem info-panou te web stranici roditelji redovito mogu
pronaći jelovnik za tekući mjesec (svaka 2 tjedna se mijenja jelovnik),zanimljive
informacije vezane za pravilnu prehranu, rast i razvoj djece, očuvanje zdravlja te liječenje
bolesti. Za roditelje su napravljeni i edukativni leci o pravilnoj higijeni i brizi za zdravlje
zubi, kako se riješiti ušljivosti, o cijepljenju u djetinjstvu te o štetnosti duhanskog dima za
zdravlje djeteta.
UTVRĐIVANJE, PRAĆENJE I UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENOG STANJA DJECE
Utvrđivanje zdravstvenog stanja djeteta već pri upisu provodi se uvidom u potvrdu o
sistematskom pregledu izdanu od strane liječnika, pregledom imunizacijske iskaznice te
individualnim razgovorima sa roditeljima novoupisane djece.
Sistematski zdravstveni nadzor i praćenje zdravstvenog stanja djece vršili su se redovito
od strane odgojitelja i zdravstvenog voditelja putem svakodnevnih uvida u odgojnim
skupinama, razmjenom informacija sa odgojiteljima te uvidom u liječničke potvrde.
 Odabir pravilnog režima prehrane i njezin utjecaj na rast i razvoj djece

Sve zadaće i mjere koncipirane su u skladu s Programom zaštite djece,higijene i pravilne
prehrane (N.N. br. 105/02.) djece u dječjim vrtićima.
PLANIRANJE I PROVOĐENJE PREHRANE U VRTIĆU

164

Prehrana u dječjim vrtićima provodi se prema propisanim prehrambenim standardima i
normativima prehrane. Moram naglasiti da prema svakom djetetu imamo individualni
pristup što se tiče izbora vrste namirnica i količine obroka. U svakodnevnoj prehrani
nastojimo koristiti što više sezonskog povrća i voća,nutritivno bogatije žitarice- ječam,
proso, zobene pahuljice, fermentirane mliječne proizvode- tekući jogurt, jogurt s
probiotikom te već drugu godinu zaredom prave se kolači od zdravih namirnica koje su
djeca odlično prihvatila. Uz polubijeli kruh, uveli smo i raženo, graham, i kukuruzno pecivo.
Trudimo se da jelovnik bude što raznovrsniji, nastojimo ga stalno proširivati nekim novim
jelima koliko nam to prostorne mogućnosti i uvjeti kuhinje dozvoljavaju. Provedena je
anketa kvalitete prehrane u Dv 3.cjeline u veljači, odgajatelji su ispunjali upitnike gdje se
imao uvid za promjene, poboljšanje ili smanjenje pojedinog izbora namirnica za jelovnike.
Tijekom cijele pedagoške godine u vrtiću je zastupljen određeni broj djece, koji pohađaju
desetosatni program, sa zdravstvenim poteškoćama kojima se uslijed toga prilagođavao
jelovnik u vidu posebne prehrane, ovisno o vrsti smetnje:
Prilagođenu prehranu iz zdravstvenih razloga imalo je 20 djece, a nekonzumiranje svinjetine
iz vjerskih razloga 3 djece.
Zdravstvena ispravnost hrane redovito se četiri puta godišnje kontrolira od strane Zzjz dnž
. Ovakav nadzor je od iznimne važnosti jer na stručno dokaziv način utvrđuje ispravnost
obroka koje pripremamo za djecu. Sva analitička izvješća uzrokovane hrane kao i briseva
ukazuju na potpunu ispravnost te potvrđuju da se preporučene smjernice kod nas
primjenjuju u praksi.
Javnom i jednostavnom nabavom izabrani su sljedeći ponuditelji, koji su počeli dostavljati
namirnice s početkom kalendarske 2018. godine:
13. DB KANTUN d.o.o., Dubrovnik -svježe meso (junetina i svinjetina), razni
prehrambeni proizvodi
14. FILIP d.o.o., Metković - Svježe voće, povrće (od 03. travnja 2017.), jaja i suho
sočivo
15. BABIĆ PEKARA d.o.o., Split - Kruh i krušni proizvodi
16. LEDO d.d., Zagreb - smrznuti proizvodi
17. VINDIJA d.d., Varaždin - suhomesnati proizvodi (od 10. veljače 2017.),
mlijeko, mliječni proizvodi te piletina i puretina
18. MM mesna industrija d.o.o. Krašić, Zagreb
Zbog neodgovarajuće kvalitete pojedinih proizvoda i učestalog kašnjenja dostave istih
raskinut je ugovor s tvrtkom MESO d.o.o. iz Zagreba za svježa meso, te je pokrenut novi
postupak javne nabave.
Za novog ponuditelja izabran je DB.KANTUN d.o.o. Dubrovnik.
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Jelovnik se planirao dva puta mjesečno u dogovoru sa voditeljima kuhinja. Obroci su se
pripremali u centralnoj kuhinji u vrtićiu Pčelica- Nova Mokošica koja potom distribuira
ručak u sljedeće vrtiće: Vita, Opskrbni centar, POS Sunce Aster, Pčelica 1 (vrtić) i Pčelica
2 (jaslice), Pčelica III, Ježić Osojnik, Zaton i Trsteno. Pčelica je dnevno pripremala između
390 i 480 obroka, Iz kuhinje Pčelica Nova Mokošica vozač/dostavljač hrane Pero Matić
dostavljao je obroke u Vitu, POS Sunce, Opskrbni centar, Aster, Pčelica 1 (vrtić) i Pčelica
2 (jaslice),, Pčelica III, Ježić Osojnik, Zaton i Trsteno.
 Osiguravanje odgovarajućih higijenskih uvjeta
Higijensko-zdravstvena skrb o vrtiću timskom suradnjom odgajatelja, tehničkog osoblja te
zdravstvene voditeljice kontinuirano se nastoje osigurati odgovarajući higijensko-sanitarni
uvjeti u objektima 3.cjeline.
Cilj takve suradnje i higijensko-sanitarnih mjera je zaštita zdravlja djece. U toku
zdravstvene skrbi za vrtiće naglasak je stavljen na: proces kvalitetnog i redovitog
održavanja prostora boravka djece od strane spremačica, kontinuirano organiziranje i
provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, osiguravanje dovoljne količine
sredstava za higijenu djece, uvid u provođenje i osiguravanje kvalitetnih mikroklimatskih
uvjeta u prostoru vrtića, s naglaskom na sobe boravka djece (prozračnost boravka ljeti i
zimi, temperatura prostorija, vlažnost zraka), osiguravanje uvjeta za kvalitetan proces
čišćenja i održavanja , isto vrijedi i za igračke koje se peru svaka 2 tjedna u jaslicama, dok u
vrtiću 1 put mjesečno ili po potrebi.
Kontinuirano se provodi HACCP sustav. Praćeno je pravilno uskladištenje namirnica,
priprema i distribucija hrane, mikrobiološka čistoća predmeta uz ispitivanje mikrobiološke
ispravnosti namirnica.
U cilju uspješnijeg ostvarivanja zadataka njege, brige za tjelesni rast i zdravlje djece
ostvarivana je i uspješna suradnja sa ostalim ustanovama i organizacijama iz
društvene sredine.

 Sanitarni pregled i sanitarne iskaznice
Produljenje sanitarnih iskaznica čije je uredno provođenje osiguravalo poštivanje zakonske
obveze, ali i potrebu da svi zaposlenici koji su u procesu rada s djecom budu zdravi.
Sanitarna iskaznica (sanitarna knjižica) je dokument koji izdaje Odjel za epidemiologiju, na
temelju sanitarnog pregleda koji je određen u Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti (NN 79/07,) i Pravilniku o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod
zdravstvenim nadzorom koji se provodi nad osobama koje obavljaju poslove , odnosno
sudjeluju u proizvodnji ili prometu, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan
dodir s hranom, odnosno pitkom vodom. (NN 23/94, NN 93/00). Sanitarna iskaznica je
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pohranjena kod pravne odnosno fizičke osobe kod koje je pregledana osoba uposlena. Ona
nam pokazuje je li i kada je osoba obavila određene zdravstvene preglede.
U Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, pod posebnim mjerama za sprečavanje i
suzbijanje zaraznih bolesti spada i zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i
drugim osobama, a rezultati tog zdravstvenog nadzora se upisuju u sanitarnu iskaznicu.
Zdravstveni pregled i parazitološka pretraga stolice obalja se jedan put godišnje, a
mikrobiološka pretraga stolice dva puta godišnje (uzimanje i pregled stolice na salmonele,
šigele, enterotropne Escherichia coli i parazite).
Tijekom godine upućeno je 99 djelatnika, 73 odgajatelja, 3 asistenta, 20 djelatnika
tehničkog osoblja i 3 stručne suradnice.
Organizacija i provođenje preventivne zdravstvene zaštite djece
Prevencija prenošenja zaraznih bolesti provodila se kroz radionice redovitog pranja ruku u
svim objektima.
Prevencija karijesa u vrtiću podrazumijeva pravilnu prehranu, zdravstveni odgoj djece o
važnosti pravilne higijene usne šupljine i redovitih stomatoloških pregleda. U tu svrhu u
vrtićima imali smo radionice na tu temu uz prikaz pravilnog četkanja zubi na modelu
zubala i pranja zubi u vrtiću jednokratno, s obzirom da uvjeti za redovito pranje zubi u
vrtiću nisu zadovoljavajući.
Prevencija i rano otkrivanje poteškoća sa vidom uključivala je ispitivanje vida u skupinama
djece od 5. godine starosti te zdravstveni odgoj o osjetilu vida-čemu služi oko, vjeđa,
trepavica, kako čuvamo svoje oči, koja je hrana dobra za vid, itd. U djece kod koje je uočeno
slabije zapažanje na testu, data je preporuka roditelju za posjet oftalmologu.
Promicanje dojenja u jasličnoj dobi u suradnji sa patronažnom službom Doma zdravlja
Dubrovnik, zanimljiv podatak je da je Hrvatska u svjetskom vrhu po zaštiti i promicanju
dojenja. Prema najnovijim podacima Hrvatska je među vodećim zemljama u svijetu kada je
riječ o zaštiti i promicanju dojenja. (Povodom obilježavanja Međunarodnog tjedna dojenja
predstavljeni su podaci koji Hrvatsku smještaju među pet najuspješnijih razvijenih
zemalja po provedbi inicijative „Rodilišta prijatelji djece”, što je doprinijelo tome da
je 82,7% djece u Hrvatskoj od rođenja do izlaska iz rodilišta isključivo dojeno).
Kontinuirano su se provodile sve protuepidemijske mjere prema potrebama.
Minimalne potrebne preventivne mjere su urađene za smanjenje rizika od legionarske
bolesti.
Tijekom pedagoške godine provjeravala sam cjepni status djece jasličkog uzrasta, a povodom
pojave morbila u Dv Pčelica sva djeca dječjih vrtića koja su pohađala skupine su morala donijeti
karton imunizacije na uvid zdravstvenoj voditeljici, te na temelju obrađenih podataka napravila
sam statistiku procijepljenosti djece iz Dječjih vrtića 3. cjeline.
Također se radila provjera cjepnog statusa djelatnika.
Sanitarna inspekcija
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Sanitarna inspekcija u sklopu Uprave za sanitarnu inspekciju:
primjene Zakona o genetski modificiranim organizmima na zdravstvenu ispravnost
hrane u okviru nadležnosti i predmeta opće uporabe te na proizvodnju, promet, uporabu
i zbrinjavanje kemikalija, biocidnih proizvoda i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi;
inspekcijski nadzor nad izgradnjom građevina koje podliježu sanitarnom nadzoru, nad
uvozom hrane i predmeta opće uporabe, kao i sirovina za njihovu proizvodnju u vezi s
udovoljavanjem uvjetima zdravstvene ispravnosti.
Sanitarni nadzor nad uvozom, prijevozom i provozom preko teritorija Republike
Hrvatske kemikalija, biocidnih proizvoda i drugih štetnih tvari po zdravlje ljudi te
sanitarni nadzor nad osobama i njihovim stvarima pri prelasku državne granice u svrhu
zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.
U toku ove pedagoške godine dva puta smo imali inspekcijski nadzor, u mjesecu siječnju
i lipnju , te oba su dobila odličnu ocjenu
 Suradnja s članovima stručnog tima i odgajateljima
Suradnja sa SRS se odvijala kontinuirano kroz:
redovite mjesečne sastanke stručno – razvojne službe s ravnateljicom
redovite mjesečne sastanke s voditeljima vrtića
svakodnevna suradnja vezana za tekuću problematiku
(posebno bi istaknula suradnju sa pedagoginjom Nikolinom Vidojević, psihologinjom
Severinom Hađijom, i pripravnicom psihologinjom Leom Burić)
održavanje radionica prve pomoći odgajateljima zbog sigurnosti djece, te razne
edukacijske radionice poradi interesa odgajatelja
Održano je povjerenstvo za djecu s teškoćama u razvoju kojeg sačinjavaju Stručno –
razvojna služba vrtića i vanjski suradnici čiji su sastanci održavali više puta u ovoj godini.
U rad programa uključen je tim stručnjaka: Dragica Barlek, defektologinja, Zorana Dedić,
logopedinja, Nikica Kličan, psihologinja savjetnica, Severina Hađija, psihologinja, Dolores
Aleksić, pedagoginja savjetnica, Vinka Jauković i Nikolina Vidojević, pedagoginje, Alma
Džanović Mateljan, edukacijski rehabilitator, te zdravstveni voditelj Amon Čeljo ( na
zamjeni) i zdravstvene voditeljice Ana Kralj, prvostupnik sestrinstva i Martina Mišetić,
prvostupnik sestrinstva te vanjski suradnici dr. Marija Sršen – Krstulović, pedijatar,
predstavnica CZSS, Anita Šimović, edukacijski rehabilitator, udruga IDEM, Ružica Marković,
zamjenica pročelnika Upravnog odjela za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno
društvo Grada Dubrovnika. Predstavljanje novih članova Povjerenstva zbog zapošljavanja
novih stručnih suradnika Dv Dubrovnik, procjena potrebe i dodjeljivanje osobnih
pomagača, asistenata za djecu s poteškoćama u razvoju, promjene osobnih pomagača zbog
kvalitetnije organizacije rada, razno.
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 Suradnja s ravnateljicom
Odobren pilot projekt „ Ekologija: utjecaj plastike na planetu“ od strane ravnateljice.
Naručene su trajne plastične nelomljive čaše u bojama za višekratnu upotrebu za
objekte 3. cjeline (2,5dcl za jaslički uzrast i 3,5dcl za vrtićki uzrast). Koriste se tijekom
cijelodnevnog boravka u odgojnim skupinama, održavaju se pranjem minimalno dva
puta dnevno. Čaše su:
o zamjena za polikarbonatne čaše
o proizvedene od nelomljivog polimera za prehranu
o otporne na udarce, lomljenje
o otporne na visoke temperature, perive u perilici posuđa, mogu se koristiti u
mikrovalnoj pećnici
o sigurne i dugotrajne za korištenje, idealne za uporabu u dječjim vrtićima
Također ti vrtići pri serviranju doručka i užine nisu se služili u jednokratnim plastičnim
čašama (izbačene iz svakodnevnog korištenja, minimalna upotreba prilikom izleta,itd.).
Koristi se isključivo kuhinjsko rosfajno posuđe.
Na kraju pedagoške godine, u suradnji s ravnateljicom,i prilikom obilaska objekata sastavljen popis svih
potrebnih radova i popravaka po vrtićima .

Iznad svega, u svakom pogledu, ističem suradnju s ravnateljicom koja mi je bila potpora
u izazovnim situacijama, kao i u svakodnevnom radu.
 Suradnja s roditeljima
Suradnja s roditeljima odvijala se kroz:
 individualne razgovore pri upisa u jaslice/vrtić, kao i tijekom cijele pedagoške
2017/2018. godine
 roditeljske sastanke sa stručno - razvojnom službom vrtića
 radionice , izlete
 prostore za roditelje ( informacije kroz zdravstveni kutić, razne letke )
 svakodnevna dostupnost roditeljima za sve informacije i upite vezane za njegu i
skrb djeteta na službeni kontakt telefon zdravstvene voditeljice
Zajedno sa stručnim suradnicima vrtića održani su roditeljski sastanci na temu:
 Zdravstvena zaštita djece, pravila i preporuke za roditelje u jaslicama na početku
pedagoške godine
 Roditeljski sastanci tijekom godine u vrtićima Pčelica – Nova Mokošica, Pčelica I,
II i III Stara Mokošica, Osojnik , Zaton, Trsteno.

 Suradnja s vanjskim ustanovama
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Tijekom godine kontinuirano se odvijala suradnja s vanjskim ustanovama
 Dječjim dispanzerom Ploče, Lapad i Dom zdravlja
 Zavodom za javno zdravstvo DNŽ, svim službama
 Službom sanitarne inspekcije
 Općom bolnicom Dubrovnik
 Medicinskom školom Dubrovnik
 Feroplast – prerada plastike
 Čistoća d.o.o.

Započeta suradnja s održanim sastankom i dogovorom vezanim za odvajanje
prikupljenog otpada (papir i karton, plastika, staklo, metal i tekstil) te edukaciju
zaposlenika.
U travnju 2018. u Dv. Palčica održano je predavanje o ispravnom odlaganja
otpada zaposlenicima dv.Dubrovnik ( tehničko osoblje – kuharicama, zdravstvenim
voditeljima). Predavačica Vinkica Bautović, iz Čistoće d.o.o, objasnila je kako ispravno
razvrstavati i odlagati otpad. Dogovorili smo daljnju suradnju.
Dv. Dubrovnik je radi unaprijeđenja kvalitete življenja i ispravnog odlaganja otpada
predložio postavljanje kanti za razvrstavanje otpada unutar prostora vrtića. Tu bi
djelatnici vrtića odlagali i razvrstavali sav otpad koji dječji vrtići proizvedu. Djelatnici
čistoće trebali bi imati ključ, te dolaziti prazniti kante po potrebi.
Evidencija ozljeda djece 7 u pedagoškoj 2017./2018. godini
Najčešće povrede su plitke ogrebotine, posjekotine, hematomi i krvarenja koja u većini
slučajeva ne zahtijevaju daljnju liječničku obradu. Od ozbiljnijih ozljeda koje su zahtijevale
daljnju liječničku obradu bilježimo četiri posjekotine. Dvije ozljede sanirane su šivanjem,
dvije strip flasterom.
Čak 80 % ozljeda događa se na dvorištu. Zbog toga bi trebalo razmisliti da se uvede
raspored izlazaka skupina na dvorište, kojeg bi se u buduće dosljedno trebalo pridržavati.
Osim toga,smatram da bi na razmatranje trebalo uzeti i uređenje dvorišta kao i povećanje
razine sigurnosti istoga.
Mjeseci
RUJAN

PČELICA
06.09.2017.
Udarac u lice, posjekotina
u usnoj šupljini ,krvarenje
sanirano, roditelj odveo
na Hmp, šivano s 2ponta

PČELICA 1

PČELICA 3

OSOJNIK

ZATON
04.09.2017.
Pad na betonski pod,
ogrebotine
oba
koljena,
lakta,brade, krvarenje iz nosa
i usne šupljine, zaustavljeno
krv.,sanirane rane, roditelj ga
odveo na Hmp
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26.10.2017.
Udarac glavom
od betonski
pod,
posjekotina
na frontalnoj
kosti glave,
rana
sanirana bez
intervencije

LISTOPAD

14.11.2017
.
Ugriz
za
jezik,blag
o
krvarenj
e,
dr.
propisao
antibioti
k,bez
šivanja

STUDENI

07.12.2017.
udarac u glavu od rub stola,
dublja
posjekotina
na
području korjena nosa,
zaustavljeno
krvarenje
pritiskom na ranu sterilnim
kompresama, roditelj ga
odveo na Hmp

PROSINAC

31.01.2017.
Gurnuta u igri, pad na
koljena
i
bradu,
rasjekla bradu, rana
sanirana,
roditelj
odveo na Hmp, šivana
s 4 ponta

SIJEČANJ

VELJAČA

SVIBANJ

22.02.2018.
Udarac u glavu, zakolutao
očima, trenutni gubitak
svijesti, dijete umiren,
stavljen hladni gel na
kvrgu, oteklinu. bez
intervencija
07.05.2018.
Pad i ozljeda pri trčanju,
ogrebotine dezinficirane i
sanirane
30.05.2018.
Pad s romobila, ogrebotine
na prsima i licu, te palac
natečen,
ogrebotine
sanirane, na plac stavljen
hepan gel i hladni oblog,
roditelj odveo na Hmp,
slomljena kost palca između
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dva
zgloba,
stavljena
longeta za nekoliko dana
gips
15.06.2018.
Pad na dlan, otvorene ranice
pune pijeska, dezinficirane,
roditelj
ga
odveo
u
ambulantu, rana očišćena i
previjena
26.06.2018.
Progutana lego kocka,
učinjen Heimlichov zahvat,
nije zašlo ništa, odgajatelj
ga odveo u ambulantu,
pregledan i preslušan te
upućen na pedijatriju na
obradu.sve uredno.

LIPANJ

6

1

1

1

2

UKUPNO:

U ostalim dječjim vrtićima: Aster, Pos sunce, Opskrbni, Vita, Pčelica 2, Trsteno, Gromača, Šipan i Lopud nije
zabilježena niti jedna ozljeda.
KRETANJE ZARAZNIH BOLESTI U PEDAGOŠKOJ GODINI 2017./2018.
(Razdoblje od rujna 2017. – srpnja 2018.)
VRSTA BOLESTI

PČELICA
(Stara i N.
Mokošica)

TRSTENO

ZATON

OSOJNIK

GROMAČA
Ukupno
prijavljenih

Angina
streptococcica

16

/

Scarlatina

2

/

Pneumonia

3

/

Enterocolitis

8

/

Varicellae

22

/

Mononucleosis

2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Pediculus capitis

/

/

/
1

1

17

/

/

3

/

/

/

3

/

/
10

1
1

9

/

33

Enterobiasis

5

/

/

/

/

6

Morbili

1

/

/

/

/

1

Najčešća oboljenja su respiratorne infekcije gornjih i donjih dišnih putova - upale grla,
bronhitisi. Nakon njih slijede zarazne bolesti od kojih su najbrojnije varicelle (vodene
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kozice) koje su u većem broju zahvatile mlađe jaslićne skupine. Na trećem mjestu su
bolesti gastrointestinalne bolesti.
Na početku pedagoške godine preventivno je svoj djeci pregledano vlasište.
Kroz 11., i 3. i mjesec imali smo sporadičnu pojavu ušljivosti u različitim skupinama i
objektima. Postupak izolacije, čišćenja prostorija, pojačane kontrole vlasišta djece
redovito je ponavljan. Ukupno je bilo desetak slučajeva Pedikuloze(ušljivosti). Svaka je
pojava ušljivosti u skupini bila riješena u tjedan dana.
Niti jedan slučaj nije prijavljen od strane pedijatrijskih ambulanti niti epidemiološke
službe.
Ovu godinu bilježimo 6 slučajeva zaraze malom dječjom glistom na polovini pedagoške
godine. Osim praćenja pobola bolesti u suradnji s epidemiološkom službom za lakše
praćenje i bolji uvid u izostanke djeteta koristila sam i evidencijske liste.
Obradom zaprimljenih prijava od strane epidemiološke službe dobiveni su podaci o pobolu
djece kroz ovu pedagošku godinu.

 Stručno usavršavanje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Predavanja:
Trajno stručno usavršavanje HKMS
„Prevalencija hepatitisa B i hepatitisa C među opijatskim ovisnicima u dubrovačkoneretvanskoj županiji“, predavač Stanka Bendiš, bacc.med.techn., Plava sala, OB Dubrovnik
„Odgovornost medicinske sestre u procesu rada“, predavač Zoran Jablanov,
univ.spec.med.iur., Plava sala, OB Dubrovnik
„Planiranje zdravstvene njege kod bolesnika na mehaničkoj ventilaciji“, predavač Niko Car,
mag.med.techn., Stara bolnica, Sveučilišni kampus
„Komunikacija u sestrinstvu“, predavači Suzana Kamber, mag.med.techn. i Ljiljana
Milidragović, prvostupnik sestrinstva, Sveučilišni kampus
„Metabolički sindrom u shizofrenih bolesnika“, predavač Marija Šilje, dipl.med.techn., Plava
sala, OB Dubrovnik
„Profesionalni i etički aspekti palijativne skrbi“, predavač Antonija Živković,
bacc.med.techn., Plava sala, OB Dubrovnik
„Suradljivost higijene ruku u OB Dubrovnik“, predavač Marija Kalogjera, bacc.med.techn.,
Plava sala, OB Dubrovnik
„Zdravstvena ispravnost hrane-onečiščivači u hrani“, predavač Bosiljka Čondić,
mag.med.techn., prostor Dure, Dubrovnik
„Tjelesne aktivnosti u dječjem vrtiću“, predavači Zdenka Pauk, bacc.med.techn., Danijela
Storić, bacc.med.techn., prostor Dure, Dubrovnik
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10. „Unapređenje prehrane u Dječjim vrtićima Dubrovnik“, predavači Martina Mišetić,
bacc.med.techn., Ana Kralj, bacc.med.techn., prostor Dure, Dubrovnik
11. „Zadovoljstvo žene pripremom za porod kroz trudnički tečaj“, predavač Tina Stipandić,
bacc.med.techn., Plava sala, OB Dubrovnik
12. „Stavovi prema bolesnicima –ovisnicima o alkoholu i drogama“, predavač Marija Magdalena
Jarak, bacc.med.techn., Plava sala, OB Dubrovnik
13. „Uspješnost tretiranja kroničnih rana intervencijama zdravstvene njege u kućnim
uvjetima“, predavači Ivana Jupek ms., Vedrana Iveta dipl.med.techn., Plava sala, OB
Dubrovnik
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radionice, seminari,simpozij
„Stres“, predavač Tarra Barat, u SAD-u završila Interdisciplinarni studij – Omega institut,
autorica je knjiga Jači od stresa i Stres – najveći ubojica današnjeg čovjeka
„Djeca sa šećernom bolešću u odgojno-obrazovnim ustanovama“ ,Agencija za odgoj i
obrazovanje,razni predavači, Split
„Uloga vrtića u osnaživanju roditelja kao partnera“, predavač prof. Boja Milan Mustać
„Izračun energetske i hranjive vrijednosti hrane“, predavač Daniela Čačić Kenjerić, prof.dr.sc.,
Mediteranski sajam, HGK, Hotel Valamar Dubrovnik
„Skrb o osobama s poremećajem iz spektra autizma“, 12 predavača, u organizaciji udruge
Dubrovnik zdravi grad, udruge „Poseban prijatelj“ i Zzjz dnž, Sveučilišni kampus
„Sunce nije samo na plaži“, služba promicanja zdravlja Zzjz dnž, Uvala Lapad, Dubrovnik

Održane radionice
7. „Prva pomoć za“ odgojitelje – DV Pčelica (Mokošica)
8. „Upoznajmo se sa šećernom bolesti (Diabetes Mellitus)“, DV Pčelica, predavanje, rukovanje s
glukometrom, mjerenje razine glukoze u krvi
9. „Dijabetes i važnost pravilne prehrane za predškolsku i školsku djecu„
10. „Pranje ruka, ulaganje u zdravlje“ u suradnji s patronažnom službom Doma zdravlja
Dubrovnik odrađeno u Dv Pčelica, Pos-sunce, Opskrbni centar, Mali Princ, Pčelica 1.,2. i 3.,
Osojnik.
11. „Mislimo o zubićima na vrijeme“
1.
2.
3.

Obilježavanje i suradnja
Preventivna akcija o unaprijeđenju zdravlja povodom obilježavanja međunarodnog dana sestrinstva,
druženje medicinskih sestara s građanima, organizator Dz Dubrovnik, Cavtat , Trg Franja Tuđman
Stručni sastanak zdravstvenih voditelja južne regije (okrugli stol, teme: razno, prijava tema za predavanja,
okvirni mjeseci sastajanja,..) Dv More, Split
Stručni sastanak zdravstvenih voditelja južne regije (okrugli stol, razmjena prakse, teme: Praćenje
procijepljenosti u dječjim vrtićima, razno,.), Dv Adrijana, Kliška 4, Split

Ostali zadaci zdravstvene voditeljice
Urađena kontrola procijepljenosti u ožujku , uz obavijesti i suradnju s roditeljima i
odgajateljima pregledane imunizacijske iskaznice te napravljen statistički prikaz
procijepljenosti jasličnog uzrasta 2017./2018. Pedagoške godine.
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U lipnju pojavom morbila učinjena ponovna kontrola svih odgojnih skupina i time
dobiveno kompletno stanje procjepljenosti 3.cjeline.
Ostali zadaci zdravstvene voditeljice tijekom pedagoške godine 2017/2018. bili su:
 Aktivno sudjelovanje na Odgojiteljskim vijećima
 U suradnji s ravnateljicom, vođenje sastanaka sa kuhinjskim i ostalim tehničkim
djelatnicima u cilju unaprjeđivanja uvjeta i kvalitete rada
 Organizacija rada tehničkog osoblja tijekom godine (raspored radnih mjesta
djelatnika u kuhinji, organizacija godišnjih odmora i zamjena, evidencija bolovanja)
Zdravstveni pregledi odgojno zdravstvenih djelatnika, djelatnika uposlenih u kuhinji,
skladištu, službi nabave i poslovima čišćenja su pravovremeno izvršeni, i to za odgojno
zdravstvene djelatnike, djelatnike kuhinje, nabave i skladišta pregledi su vršeni dva
puta godišnje, a za ostale jedan put godišnje.
Dokumentacija koju vodi zdravstvena voditeljica:
 Zdravstveni kartoni djece sa zdravstvenim poteškoćama
 evidencija ozljeda djece
 praćenje pobola djece i kretanje zaraznih bolesti
 evidencija o sanitarno higijenskom nadzoru, potvrde o izvršenim DDD mjerama
 analitičko mikrobiološka izvješća, nadzori sanitarne inspekcije
 potvrde o obavljenom liječničkom pregledu kod upisa u vrtić i jaslice
 evidencija ciljanih zdravstvenih pregleda svih djelatnika
 evidencija o zdravstvenom odgoju
 HACCP dokumentacija
 Evidencija radnog vremena tehničkog osoblja 3. cjeline
Procjepljenost djece u 3. cjelini za pedagošku 2017./2018. godinu
U ožujku 2018. godine u prostorijama Zzjz Dnž održan je sastanak na temu:
Procijepljenost djece i uvjeti upisa djece u Dv. Dubrovnik
U dogovoru s dr. Lakićem donijeta je odluka prema kojoj djeca koja nisu uredno
procijepljena prema hrvatskom kalenadru cijepljenja i dobi , neće biti primljena u jaslice
– vrtić od 1. rujna 2018.g.
Sva djeca koja nisu procijepljena to mogu učiniti do 1. rujna i tek tada pohađati vrtić.
U lipnju 2018. imali smo epidemiju ospica u Dubrovačko neretvanskoj županiji, poduzeli
smo sve protuepidemijske mjere po naputcima ZZJZDNŽ i Dr. Lakića.
Protuepidemijske mjere koje su poduzete:
 Distribucija obavijesti po svim vrtićima koju smo dobili od ZZJZDNŽ
 Edukacija zaposlenika
 Razgovori i edukacija roditelja
 Provjera cjepnih statusa zaposlenika i upućivanje zaposlenika na cijepljenje kod
Dr. Lakića
 Povećane higijenske mjere u svim vrtićima
 Savjetodavni rad sa zaposlenicima i roditeljima
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Nakon preporuke,pa zabrane dolaska necjepljene djece imala sam nagli porast
cijepljenja u kontinuitetu , svoj djeci pri dolasku su se kontrolirale imunizacijske
iskaznice te djecu koja su se cjepila primali smo u DV,a koja nisu roditelji su potpisivali
preuzimanje odgovornosti i protokol postupanja.
U travnju ove godine obavljen je upis djece u vrtiće i jaslice sa stručnim timom kojeg
čine tri pedagoga, psiholog, jedan pedagog-pripravnik i psiholog pripravnik, defektolog i
tri zdravstvena voditelja.
Svaki roditelj, pri upisu, dobio je upitnik koji sadrži sve informacije o psihosocijalnom i zdravstvenom statusu djeteta. Na upis (9. 4 – 20. 4. 2018) se prijavilo
otprilike 496 djece,
a
prilikom
upisa
svaki
roditelj
je
trebao
predočiti imunizacijsku iskaznicu svog djeteta kako bismo provjerili cjepni status
novoupisane djece. Svi roditelji su dobili jasne usmene upute vezano za cijepljenje i
liječnički pregled kod pedijatara. Tom prilikom su obavješteni da moraju što prije
obaviti cijepljenje (ako se nisu redovito cijepili) te se tokom ljetnog razdoblja javiti
zdravstvenim voditeljima i obavijestiti ih o promjenama.
Rezultati upisa u pedagošku 2018./2019.godinu u 3.cjelini su :
7 djece koja nisu procjepljena a biti će upisana zbog starosne dobi,
8 djece koja nisu procjepljena a biti će upisana zbog privremenih ili trajnih
kontraindikacija,
12 djece koja nisu procjepljena a imaju termine u prvoj polovici rujna, te neće pohađati
skupinu dok ne prime cjepivo,
9 djece nije primljeno zbog neprocijepljenosti, i 4 djece koja nemaju nijedno cjepivo,
3 djece djelatnika također nije primljeno zbog neprocijepljenosti.
Liječnički pregledi se obavljaju tijekom srpnja i kolovoza, a sva novoupisana djeca su
obvezna po prvom danu dolaska u jaslice/vrtić donijeti potvrdu o obavljenom liječničkom
pregledu.
Tokom pedagoške godine provjeren je cjepni status djece jasličkog uzrasta 3.cjeline, te na
temelju obrađenih podataka napravljena je statistika procijepljenosti. Pojavom epidemije
ospica, preporuka i zabrana dolaska djece, ponovno su pregledane imunizacijske iskaznice sve
djece koja pohađaju odgojne skupine,te su urađene statistike procjepljenosti svih odgojnih
skupina.
U sljedećim prikazima nalaze se podaci o procijepljenosti djece u Dječjim vrtićima
Dubrovnik za pedagošku godinu 2017./2018. Sadržani detaljni prikazi i podaci, a odnose se
na dječje vrtiće: Pčelica, Vita, Opskrbni centar, Pos sunce, Aster, Stara Mokošica Pčelica 1, 2,
i 3, Osojnik, Zaton, i Trsteno.
U legendi se nalaze kategorije procijepljenosti i to:
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DV PČELICA jaslice I.
9%

29%

Djelomično cijepljena (DI-TEPER, bez MO-PA-RU)
Uredno cijepljena

62%
Nepotpuni DI-TE-PER

DV PČELICA jaslice II.
16%
Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)
Uredno cijepljena

84%

DV PČELICA jaslice III.
12%
Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)

88%

Uredno cijepljena
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DV PČELICA mješovita I.
Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)

4%

12%
4%

Uredno cijepljena
Bez ijednog cjepiva
Nepotpuni DI-TE-PER

80%

DV PČELICA mješovita II.
13%

10%

3%

Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)
Uredno cijepljena
Bez ijednog cjepiva

74%
Nepotpuni DI-TE-PER

DV PČELICA mješovita III.
3%
29%

Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)
Uredno cijepljena

68%

Nepotpuni DI-TE-PER
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DV PČELICA mješovita IV.
13% 0%

25%
Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)
Uredno cijepljena
Nepotpuni DI-TE-PER

62%

DV PČELICA mješovita V.

10%

Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)

20%

Uredno cijepljena

70%

Nepotpuni DI-TE-PER

DV OPSKRBNI
19%
10%

Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)
Nepotpuni DI-TE-PER

71%
Uredno cijepljena
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DV VITA

42%
58%

Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)
Uredno cijepljena

DV ASTER
10%

16%
Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)
Uredno cijepljena

74%

Nepotpuni DI-TE-PER

DV POS SUNCE (jaslice)
0%9%

27%
5%

Djelomično cijepljena
(DI-TE-PER, bez MO-PARU)
Bez ijednog cjepiva
Uredno cijepljena

59%
Nepotpuni DI-TE-PER
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DV POS SUNCE (vrtić)
24%
Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)

62%

14%

Nepotpuni DI-TE-PER
Uredno cijepljena

DV PČELICA STARA MOKOŠICA I.
(vrtić; mješovita 1)
4% 10%

Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)
Uredno cijepljena
Nepotpuni DI-TE-PER

86%

DV PČELICA STARA MOKOŠICA I.
(vrtić; mješovita 2)
10%

19%
Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)
Uredno cijepljena

71%
Nepotpuni DI-TE-PER
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DV PČELICA STARA MOKOŠICA II.
(jaslice 1.)
6%

22%
Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)
Uredno cijepljena

72%

Nepotpuni DI-TE-PER

DV PČELICA STARA MOKOŠICA II.
( mješovita 3.)
8%

21%
Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)
Uredno cijepljena

71%

Nepotpuni DI-TE-PER

DV PČELICA STARA MOKOŠICA III.
jaslice
5%

17%

Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)
Uredno cijepljena

78%

Bez ijednog cjepiva
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DV OSOJNIK
6%3%

Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)

22%

Uredno cijepljena

Nepotpuni DI-TE-PER

69%

Bez ijednog cjepiva

DV GROMAČA
[POSTOTAK]

Djelomično cijepljena (sve
doze DI-TE-PER, bez MOPA-RU)
Uredno cijepljena

[POSTOTAK]

DV TRSTENO
11%
Djelomično cijepljena
(DI-TE-PER, bez MO-PARU)
Uredno cijepljena
89%
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DV ZATON (jaslice)
[POSTOTAK]
35%

Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)
Uredno cijepljena

60%
Bez ijednog cjepiva

DV ZATON (vrtić)
12% 3%

21%

Djelomično cijepljena (DITE-PER, bez MO-PA-RU)
Uredno cijepljena
Nepotpuni DI-TE-PER

64%
Bez imunizacijske
iskaznice
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Procijepljenost III. cjeline za pedagošku
2017./2018. godinu
12%

1%

18%
Ukupno uredno cjepljenih
Ukupno nepotpuno MO-PA-RU

69%

Ukupno nepotpuno DI-TE-PER
Bez ijednog cijepiva

Procijepljenost III. cjeline za pedagošku 2017./2018.
godinu
700
600
UKUPAN BROJ DJECE

500

Ukupno uredno cjepljenih
400

Ukupno nepotpuno MO-PA-RU
Ukupno nepotpuno DI-TE-PER

300

Bez ijednog cijepiva
Bez imunizacijske kartice

200
100
0
1

Iz grafikona gdje je prikazana zbirna procijepljenost djece u Dječjim vrtićima grada Dubrovnika za pedagošku
godinu 2017./2018., a na uzorku od 609 djece vidljivo je da je: 69% djece uredno cijepljeno (458), 18 %
djelomično cijepljeno (DI-TE-PER, bez MO-PA-RU) (118), 12% ima nepotpuni DI-TE-PER (nedostaje im jedna
ili dvije doze, uz obvezni izostanak MO-PA-RU cjepiva) (80); a 1% je bez ijednog cjepiva (8).
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DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK
IVA VOJNOVIĆA 34
20 000 DUBROVNIK

Izvješće za pedagošku godinu 2017./2018.

Zdravstveni voditelj: Amon Čeljo

Dubrovnik, srpanj 2018.
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Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece
Na radnom mjestu zdravstvenog voditelja u Dječjim vrtićima Dubrovnik radim od rujna
2017. godine. Poslove zdravstvenog voditelja sam obavljao u diječjim vrtićima: Palčica,
Škatulica, Radost i Lapadski Dvori. Tijekom protekle pedagoške godine kontinuirano i
intenzivno se radilo na planiranju i realizaciji odnosno stvaranju uvjeta za zadovoljenje svih
potreba djece koja borave u vrtićima, poticanju zdravstvenog odgoja kao i zbrinjavanju djece
s posebnim potrebama. Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece provodio se kroz sljedeće
komponente:
Odabir pravilnog režima prehrane i njezin utjecaj na rast i razvoj djece
Osiguranje odgovarajućih higijenskih uvjeta
Organizacija i provođenje preventivne zdravstvene zaštite djece
Suradnja s roditeljima
Suradnja s članovima stručnog tima
Stručno usavršavanje
Ostali zadaci zdravstvene voditeljice
Potrebno je naglasiti da u Dječjem vrtiću Škatulica u suradnji s Hrvatskim Telekomom
uveden je inovacijski sustav sigurnosti koji uključuje uvid u evidenciju dolazaka i odlazaka
djece u/iz vrtića i podizanje razine sigurnosti djece na višu razinu. Elektronski ključevi
povjereni su odgojiteljicama i roditeljima djece (2 ključa po djetetu) i omogućuju im ulazak i
izlazak registracijom čipa na uređaj.
Briga o njezi i skrbi za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece uključuje i zadovoljavanje potrebe
za snom. U jaslicama je vrijeme spavanja vremenski točno određeno, većinom je to vrijeme
iza ručka između 12.00 i 12.30 sati, dok se u vrtićnim skupinama spavanje organizira samo za
djecu koja imaju potrebu za popodnevnim odmorom. Kako djeca rastu, tako opada njihova
potreba za snom, a samim time i broj djece spavača. Roditelji spavača petkom odnose
pidžame na pranje, a za pranje posteljine zadužen je DV; dvije praone (DV Pčelica i DV
Palčica). Kroz godinu broj spavača se nešto smanjio, ovisno o uzrastu djece (tiče se djece
vrtićnog uzrasta, koja bi na početku godine spavala, a kroz godinu, kad su već bila starija i
zrelija, nisu više imala potrebu za snom) . U pojedinim vrtićima, djeca nisu imala potrebu za
popodnevnim spavanjem. Većinom se to odnosi na vrtiće, točnije skupine djece srednje i
starije dobi.

Odabir pravilnog režima prehrane i njezin utjecaj na rast i razvoj djece
Jelovnici su planirani u skladu sa prehrambenim standardima za planiranje prehrane djece
u dječjem vrtiću, a uvijek dostupni na uvid svim roditeljima na mjestima koja su za to
predviđena kao i na web stranici www.vrtici-du.hr. Pri sastavljanju jelovnika vodili smo
računa da svi potrebni sastojci budu ravnomjerno zastupljeni u izboru hrane tijekom cijele
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godine. Također, na zahtjeve pojedinih roditelja, a iz vjerskih razloga, izrađeni su posebni
jelovnici za njihovu djecu (nekonzumiranje svinjetine).
Posebna pažnja posvećena je načinu obrade namirnica sa željom zadržavanja što više
kvalitetnih sastojaka, uz potpunu svjesnost o važnosti zdrave prehrane za pravilan rast i razvoj
djeteta. Potrebno je pak naglasiti da svakom djetetu pristupamo individualno, ovisno o
prehrambenim potrebama (količini obroka i vrsti namirnice). Planiranje i realizacija obroka
(jelovnika) nije samo posao zdravstvene voditeljice već multidisciplinaran rad (voditelji
kuhinja).
Kontinuirano se provodi HACCP sustav. Praćeno je pravilno uskladištenje namirnica,
priprema i distribucija hrane, mikrobiološka čistoća predmeta uz ispitivanje mikrobiološke
ispravnosti namirnica.
Do sada su odrađene sljedeće aktivnosti:
1. Prije pisanja jelovnika posebna pažnja se posvetila da jelovnici budu prilagođeni
prehrambenim standardima.
2. Smanjili smo broj proizvoda s visokim udjelom šećera i zamijenili ih s
namirnicama koje ne sadrže šećer. Npr. kukuruzne i čokoladne pahuljice
zamijenili smo zobenim.
3. U jelovnike za jasličku djecu uvrstili smo mlijeko i mliječne proizvode s
najmanje 3.5% mm prema standardu.
4. Uvrstili smo češće u jelovnik svježi sir za mazanje, kao zamjenu za topljive
sireve koji nisu preporučljivi.
5. Uvrstili smo više fermentiranih mliječnih proizvoda poput jogurta s probiotičkim
bakterijama (2-3 puta tjedno).
6. Uvrstili smo žitarice (zob i orzo), 3 puta tjedno (kao zobenu kašu za doručak s
dodatkom voća ili meda, dodatak orza u variva, ili u kombinaciji s
mahunarkama).
7. U pripremi jela češće smo koristili maslinovo ulje, ribu smo posluživali jedan
puta tjedno.
8. Educirali smo osoblje koje dijeli hranu, s ciljem pridržavanja navedenih
normativa pri podjeli obroka.
Antropometrijska mjerenja djece u navedenim vrtićima (izmjereno oko 400
djece) Procjenu stanja uhranjenosti i rezultate mjerenja radio sam ja u suradnji sa
Zavod za javno zdravstvo u cilju praćenja te sprječavanje pretilosti djece u
predškolskoj dobi.
Dječaci predškolske dobi prosječno su visoki 127,42 ± 5,32 cm i teški 24,28 ±.
Te se može zaključiti da dječaci predškolske dobi spadaju u skupinu normalno
uhranjene djece.
Djevojčice predškolske dobi prosječno su visoke 125,00 ± 5,78 cm i teške 21,83
Te se može zaključiti da djevojčice predškolske dobi spadaju u skupinu
normalno uhranjene djece.
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Javnom i jednostavnom nabavom izabrani su sljedeći ponuditelji, koji su počeli
dostavljati namirnice s početkom kalendarske 2018. godine:
DB KANTUN d.o.o., Dubrovnik -svježe meso (junetina i svinjetina), razni
prehrambeni proizvodi
FILIP d.o.o., Metković- Svježe voće, povrće (od 03. travnja 2017.), jaja i suho
sočivo
BABIĆ PEKARA d.o.o., Split - Kruh i krušni proizvodi
LEDO d.d., Zagreb - smrznuti proizvodi
VINDIJA d.d., Varaždin - suhomesnati proizvodi (od 10. veljače 2017.), mlijeko,
mliječni proizvodi te piletina i puretina
Zbog neodgovarajuće kvalitete pojedinih proizvoda i učestalog kašnjenja dostave
istih, raskinut je ugovor s tvrtkom Meso d.o.o iz Zagreba za svježe meso te je pokrenut novi
postupak javne nabave. Za novog ponuditelja izabran je DB KANTUN d.o.o., Dubrovnik.
Jelovnik se planirao dva puta mjesečno u dogovoru sa voditeljima kuhinja. Obroci su se
pripremali u centralnoj kuhinji Dv Palčica- Dubrovnik, koje potom distribuiraju ručak u
sljedeće vrtiće: Škatulica, Radost, Lapadski dvori. Iz centralne kuhinje Dv Palčica
svakodnevno izađe oko 700-800 obroka.
Tijekom cijele pedagoške godine u vrtiću je zastupljen određen broj djece sa
zdravstvenim poteškoćama, kojima se uslijed toga prilagođavao jelovnik u vidu posebne
prehrane, ovisno o vrsti smetnje:
VRTIĆ

PALČICA

ŠKATULICA

ALERGIJA NA:
jaja
riba
Soja i tragovi soje
Kravlje mlijeko, mliječni proizvodi,
soja, banana, čokolino
Mlijeko i mliječni proizvodi
Riba i kikiriki
Jaja i kikiriki
Mlijeko, mliječni proizvodi i gluten

BORAVAK
10h
10h
10h

BROJ DJECE
1
1
1

10h

2

10h
10h
10h
10h

3
1
1
1

mlijeko

10h

5

Jaja,orašaste plodove

10h

5
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RADOST

LAPADSKI
DVORI

Jaja, mlijeko i mliječni proizvodi,
kikiriki, orah, banana, kruška,
orašasti plodovi, rajčica, špinat, 10h
agrumi, jagoda, kakao

jaja, mlijeko i mliječni proizvodi
Orašasti plodovi

10h
10h

4

1
1

Jelovnik se posebno prilagođavao za 27 djece s alergijama na određene sastojke i/ili
namirnice, navedene u ovoj tablici i podijeljene s obzirom na vrtić koji pohađaju.
U Dječjim vrtićima Palčica (2), Lapadski Dvori (3) djece ne konzumira svinjetinu iz
vjerskih razloga.
Također, prilikom dječjih rođendana u vrtić se nisu primale domaće torte i kolači već gotovi
proizvodi s deklaracijom i vidljivim rokom trajanja. Naime, izbjegavalo se i davanje bombona
djeci, zbog opasnosti od gušenja, kao i proizvodi na koje su djeca često alergična.
Tijekom ljetnih mjeseci dežurni vrtići u prvoj cjelini su: Palčica i Škatulica a obroci se za
njih pripremaju u Palčici. Svaki dan se čuvaju uzorci hrane koji se nalaze na jelovniku, u
slučaju izbijanja moguće epidemije (trovanja hranom), prilikom čega je moguće ispitivanje u
Higijensko - analitičkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovnik.

Osiguranje odgovarajućih higijenskih uvjeta
U skladu s pravilnikom, pravovremeno su provođene mjere dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije (dva puta godišnje), a izvoditelj je bio Krmek d.o.o.
Dezinfekcija prostora se provodila izričito u vrijeme izbijanja crijevnih ili respiratornih
infekcija odnosno po potrebi.
U svakom tromjesečju Zavod za javno zdravstvo Dubrovnik je uzimao briseve ruku
radnika u kuhinji, s posuđa kojim rukuju te uzorke s radnih površina. U svakom od navedenih
vrtića uzeti su uzorci za analizu mikrobiološke čistoće, koji su pokazali zadovoljavajuće
rezultate, prema odredbama Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke
čistoće, u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09).
Zavod za javno zdravstvo je, uz uzorkovanje mikrobiološke čistoće objekata, provodio i
laboratorijsku kontrolu mikrobiološke ispravnosti hrane zatečene na dan uzorkovanja.
Svaki ispitivani uzorak bio je zdravstveno ispravan, točnije, u skladu s ispitivanim
mikrobiološkim parametrima.
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Organizacija i provođenje preventivne zdravstvene zaštite djece
Antropometrijska mjerenja su obavljena u cilju otkrivanja i prevencije poremećaja u rastu
i razvoju prema programu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), a u sklopu projekta sa
Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Provodilo se pravovremeno
suzbijanje zaraznih bolesti po potrebi te je kontinuirano praćenje pobola, uz vođenje
evidencije kretanja bolesti među djecom. Zdravstveni odgoj djece, roditelja i odgajatelja
provodio se kroz letke, usmene upute o pranju ruku, roditeljske sastanke i edukacije
odgajatelja (radionice prve pomoći). U vrtićima je dostupna pravovremena i stručna pomoć
pri ozljedama, kao i koordinacija s roditeljima u svezi bilo kakvog problema vezanog za
zdravlje djeteta. U okviru zdravstvenog odgoja naglasak je stavljen i na pravilno održavanje
oralne higijene djece.
U dječjim vrtićima provodi se redovna praksa učenika medicinske škole Dubrovnik u
sklopu predmeta Zdravstvena njega djeteta, 3x tjedno po 2h. Ove kalendarske godine u
Listopadu u DV Palčica smo imali grupu od 10 učenika pod vodstvom profesorice Mihaele
Krkić koji su bili raspoređeni u jaslicama.
Kontinuirano su se provodile protuepidemijske mjere:
Redovita dezinfekcija posuđa
Redovito pranje i dezinfekcija igračaka
Redovito provjetravanje prostora u kojima borave djeca
Što češći boravak na svježem zraku
Osobna higijena djelatnika
Informiranje o razlozima izostanka djeteta iz vrtića i jaslica
Kontinuirana suradnja s dječjim dispanzerom
Obavezno donošenje liječničkih potvrda nakon bolesti djeteta
U travnju ove godine obavljen je upis djece u vrtiće i jaslice sa stručnim timom kojeg
čine tri pedagoga, psiholog, defektolog i tri zdravstvena voditelja.
Svaki je roditelj, pri upisu, dobio upitnik koji sadrži sve informacije o psiho-socijalnom i
zdravstvenom statusu djeteta. Na upis se prijavilo otprilike 400 djece, a prilikom upisa svaki
roditelj je trebao predočiti imunizacijsku iskaznicu svog djeteta kako bismo provjerili cjepni
status novoupisane djece. U ožujku 2018. na sastanku (tema sastanka: Procijepljenost djece i
uvjeti upisa djece u DV Dubrovnik) održanom u prostorijama zavoda za javno zdravstvo Dr.
Lakić donijeta je odluka prema kojoj djeca koja nisu uredno cijepljena, neće biti primljena u
jaslice/vrtić od 1. rujna ove godine. Sva djeca koja nisu procijepljena to mogu učiniti do 1.
rujna i tek tada pohađati jaslice/vrtić.
Liječnički pregledi se obavljaju tijekom srpnja i kolovoza, a sva novoupisana djeca su
obvezna po prvom danu dolaska u jaslice/vrtić donijeti potvrdu o obavljenom liječničkom
pregledu. Roditelji su dužni poštivati kalendar cijepljenja protiv zaraznih bolesti.
Tijekom lipnja i srpnja 2018. godine DV Dubrovnik imali su zabranu dolaska
necijepljene djeca u vrtiće, kako bi se spriječila moguća epidemija ospica. Prema preporuci
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ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko neretvanske županije dr. Mata Lakića, kao
i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, posebice Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti,
na čelu s dr. sc. Bernardom Kaićem, poduzete su sve protuepidemijske mjere te je proglašena
zabrana dovođenja necijepljene djeca u prostore vrtića od 12. lipnja 2018. do 9. srpnja 2018.
godine.

Procijepljenost djece u cjelini 1 Dv Dubrovnik za 2017/2018 godinu
Tablica 1

DV Palčica
Ima sva cijepiva
Nema nijedno cijepivo

45%

47%

Nema priorix
Nisu donijeli karton
imunizacije

8%0%

U tablici 1 u rubrici nema priorix spada 4 djece sa alergijama koja imaju svu potrebnu
medicinsku dokumentaciju.

Tablica 2

DV Palčica jaslice
Ima sva cijepiva

34%
55%

Nema nijedno cijepivo
Nema priorix

0%
11%

Nisu donijeli karton
imunizacije
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Tablica 3

DV Palčica vrtić
Ima sva cijepiva
Nema nijedno cijepivo

44%

48%
Nema priorix
Nisu donijeli karton
imunizacije

7%1%

Tablica 4

DV Škatulica

Ima sva cijepiva

21%

Nema nijedno cijepivo

52%

Nema priorix

27%
0%

Nisu donijeli karton
imunizacije

U tablici 4 u rubrici nema priorix spada 10 djece sa alergijama koja imaju svu potrebnu
medicinsku dokumentaciju.

Tablica 5
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Dv Škatulica jaslice
Ima sva cijepiva
Nema nijedno cijepivo

36%
48%

Nema priorix
Nisu donijeli karton
imunizacije

16% 0%

Tablica 6

DV Škatulica vrtić
Ima sva cijepiva

11%

Nema nijedno cijepivo

33%

56%

Nema priorix
Nisu donijeli karton
imunizacije

0%

Tablica 7

DV Radost

Ima sva cijepiva

10%
10%
0%

Nema nijedno cijepivo
Nema priorix

80%

Nisu donijeli karton
imunizacije
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U tablici 7 u rubrici nema priorix spada 3 djece sa alergijama koja imaju svu potrebnu
medicinsku dokumentaciju.

Tablica 8

DV Lapadski dvori
Ima sva cijepiva

29%

Nema nijedno cijepivo

57%
13%
1%

Nema priorix
Nisu donijeli karton
imunizacije

U tablici 8 u rubrici nema priorix spada 3 djece sa alergijama koja imaju svu potrebnu
medicinsku dokumentaciju.

Tablica 9

DV Lapadski dvori jaslice
Ima sva cijepiva

32%

Nema nijedno cijepivo

56%
10%
2%

Nema priorix
Nisu donijeli karton
imunizacije
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Tablica 10

DV Lapadski dvori vrtić
Ima sva cijepiva

23%
Nema nijedno cijepivo

52%

Nema priorix

25%
0%

Nisu donijeli karton
imunizacije

Protuepidemijske mjere koje su poduzete:
* distribucija obavjesti po svim vrtićima koju smo dobili od ZZJZDNŽ
* edukacija zaposlenika
* razgovori i edukacija roditelja
* provjera cjepnih statusa zaposlenika
* upućivanje zaposlenika na cijepljenje kod Dr. Lakića
* povećane higijenske mjere u svim vrtićima
* savjetodavni rad sa zaposlenicima i roditeljima

Suradnja s roditeljima
Suradnja s roditeljima odvijala se kroz:
individualne razgovore tijekom i prije upisa u vrtić, kao i tijekom cijele pedagoške
godine 2017/2018.
roditeljske sastanke sa stručno - razvojnom službom vrtića
letke
radionice
prostore za roditelje (informacije kroz zdravstveni kutić)
svakodnevnu dostupnost roditeljima za sve informacije i upite vezane za njegu i skrb
djeteta na službeni kontakt telefon zdravstvenog voditeljica

196

Zajedno sa stručnim suradnicima vrtića održani su roditeljski sastanci na temu:
Zdravstvena zaštita djece u jaslicama na početku pedagoške godine
Za djecu s teškoćama koja su kategorizirana i ostvaruju kraći boravak u vrtiću imali smo
sastanke s roditeljima i odgojiteljima u cilju osiguravanja što boljih uvjeta u vrtiću.

Suradnja s članovima stručnog tima i odgajateljima
Suradnja sa SRS se odvijala kontinuirano kroz:
redovite tjedne sastanke stručno – razvojne službe s ravnateljicom
redovite mjesečne sastanke s voditeljima vrtića
održavanje radionica prve pomoći odgajateljima zbog sigurnosti djece
Održano je Povjerenstvo za djecu s teškoćama u razvoju kojeg sačinjavaju Stručno –
razvojna služba vrtića i vanjski suradnici čiji su sastanci održani tri puta u ovoj godini.
U rad programa uključen je tim stručnjaka: Dragica Barlek, defektologinja, Nikica Kličan,
psihologinja savjetnica, Dolores Aleksić, pedagoginja savjetnica, Vinka Jauković i Nikolina
Vidojević, pedagoginje te zdravstveni voditelji Ana Kralj, prvostupnik sestrinstva , Martina
Mišetić, prvostupnik sestrinstva, Amon Čeljo prvostupnik sestrinstva te vanjski suradnici dr.
Marija Sršen – Krstulović, pedijatar. Dodijeljeni su asistenti za djecu s poteškoćama u
razvoju.
Stručno usavršavanje
Predavanja:
1. „Osnove elektrokardiograma i poremećaj srčanog ritma za medicinske sestre“, OB
Dubrovnik, predavači iz Hrvatske komore medicinskih sestara
3. „Planiranje zdravstvene njege kod opeklina bolesnika“, OB Dubrovnika, predavač Kristina
Muhoberac,dipl.med.techn.
4. „Planiranje zdravstvene njege bolesnika s divertikulitisom debelog crijeva“, O.B
Dubrovnik, predavač Ivana Gudelj Velaga, prvostupnica sestrinstva
5. „Medicinska sestra u mobilnom palijativnom timu, ZD Dubrovnik
6.“Djelokrug rada medicinske sestre pri invazivnim postupcima u kardiologiji“, predavač
7. Poslovi zdravstvenog voditelja u dječjim vrtićima, stručni sastanak u DV Splitu; okrugli
stol
12. Pravila i granice u odgoju; radionica, organizator RODA; roditelji u akciji, Martina
Dumačić Vranješ, prof. soc. pedagog
Održane radionice:
8. Prva pomoć za odgojitelje – DV Palčica, Škatulica, Radost, Lapadski dvori
9. Mjere sigurnosti I krizne situacije za odgojitelje u suradnji sa pedagogicom Vinkom
jauković- DV Palčica, Škatuliva, radost, Lapadski dvori
197

10. „ Pranje ruka, ulaganje u zdravlje“ u DV Palčica
11. Higijena usne šupljine i pranje ruka, ulaganje u zdravlje –DV Radost, Palčica

Ostali zadaci zdravstvenog voditeljica
Pored svega ranije navedenog, ostali zadaci zdravstvenog voditelja tijekom pedagoške
godine 2017/2018. bili su:
Organiziranje sastanaka voditelja, u suradnji sa SRS i ravnateljicom
Aktivno sudjelovanje na Odgojiteljskim vijećima
U suradnji s ravnateljicom, vođenje sastanaka sa kuhinjskim i ostalim tehničkim
djelatnicima u cilju unaprjeđivanja uvjeta i kvalitete rada
Organizacija rada tehničkog osoblja tijekom godine (raspored radnih mjesta djelatnika u
kuhinji, organizacija godišnjih odmora i zamjena, evidencija bolovanja)
Zdravstveni pregledi odgojno zdravstvenih djelatnika, djelatnika uposlenih u kuhinji,
skladištu, službi nabave i poslovima čišćenja su pravovremeno izvršeni, i to za odgojno
zdravstvene djelatnike, djelatnike kuhinje, nabave i skladišta pregledi su vršeni dva puta
godišnje, a za ostale jedan put godišnje.
Dokumentacija koju vodi zdravstveni voditelj:
evidencija ozljeda djece
evidencija o sanitarno higijenskom nadzoru
praćenje pobola djece i kretanje zaraznih bolesti
potvrda o obavljenom liječničkom pregledu kod upisa u vrtić i jaslice
evidencija ciljanih zdravstvenih pregleda svih djelatnika
evidencija o zdravstvenom odgoju
HACCP dokumentacija
Evidencija o cijepnom statusu djece i zaposlenika
Tijekom godine kontinuirano se odvijala suradnja s vanjskim ustanovama
Dječjim dispanzerom Ploče, Lapad i Dom zdravlja
Zavodom za javno zdravstvo DNŽ
Službom sanitarne inspekcije
Općom bolnicom Dubrovnik
Medicinskom školom Dubrovnik

Sanitarne iskaznice
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Također, bitno je napomenuti organizaciju i vođenje evidencije o sanitarnim iskaznicama
zaposlenika koji su obuhvaćeni u zadacima i poslovima zdravstvenog voditelja.
Pregledi za sanitarne iskaznice provode se prema odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti (NN 79/2007, 43/09 i 22/14) za sve djelatnosti koje su izravnom kontaktu i
mogućem utjecaju na ljudsko zdravlje, a naročito su obvezni za osobe koje obavljaju ili
sudjeluju u obavljanju poslova u ustanovama za djecu (jaslice, vrtići), osobe koje
svakodnevno imaju doticaja s hranom i pićem te koje sudjeluju u proizvodnju, prometu i
opskrbi hrane.
Ovisno o vrsti zanimanja pregled može obuhvaćati liječnički pregled pluća, pregled kože
i vidljivih sluznica, bakteriološki i parazitološki pregled stolice.
U suradnji s dr. epidemiologom Katicom Šarac, zdravstveni voditelj upućuje odgojitelje,
kuhinjsko osoblje i vozače hrane dva puta godišnje na sanitarni pregled (kompletni i
šestomjesečni). Tehničko osoblje i stručni suradnici obvezni su jednom godišnje obaviti
sanitarni pregled. Ukoliko je nalaz pozitivan, djelatnik se šalje dva tjedna na prisilno
bolovanje i liječenje, a potom na ponovni pregled koji bi trebao potvrditi njegovo ozdravljenje
i dati negativan rezultat u sanitarnom pregledu.
U pedagoškoj 2017./2018. godini, vodio sam evidenciju o ozljedama djece, koja je vidljiva u
sljedećoj tablici:
EVIDENCIJA OZLJEDA DJECE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2017./2018.

mjeseci

PALČICA

ŠKATULICA

23.11 2018
(Pad I udarac
bradom sanirana
ozljeda u vrtiću)
23.10 2018
(pad
preko
tapita)
13.10 2018
(ogrebotina po
vratu
sanirana
ozljeda)

27.11 2018
14.09 2018
( pad preko noge (Sudar
dijeteta dva ponta glavama)
na bradi)
10.11 2018
( Udarac glavama)

RADOST

DVORI

RUJAN
LISTOPAD

STUDENI
PROSINAC
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SIJEČANJ

VELJAČA

OŽUJAK

01.02 2018
( sumnja
udahnutu
perlicu)

18.01
2018
( Karlo
udario
dijete)
21.02 2018
08.02
(
Izvrtanje 2018
ruke obrada u ( Karlo
OB
udario
Dubrovnik)
dijete )

na

26.03 2018
(pad
prilikom
igre udarac u
uho)
13.03 2018
(pad
prilikom
igre9

TRAVANJ
SVIBANJ

18.05 2018
(Porezotina na
glavi usljed pada
s ljuljačke)
17.05 2018
(Udarac glavom
o
metalnu
konstrukciju na
dvorištu)

LIPANJ
Ukupno
SRPANJ
8

2

2

2

14

UKUPNO:
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KRETANJE ZARAZNIH BOLESTI U PEDAGOŠKOJ GODINI 2017./2018.
(Razdoblje od rujna 2017. – srpnja 2018.)

VRSTA
BOLESTI
Angina
streptococcica

PALČI
CA

ŠKATUL
ICA

LAPADS
KI

RADOS
T

1

2

10

13

Scarlatina

1

2

3

6

Pneumonia

/

/

/

/

Enterocolitis

/

/

/

/

Gastroenteritis

/

/

/

/

Varicellae

20

15

7

42

Mononucleosis 6

/

/

/

Pediculus
capitis

/

/

/

/

46

20

18

84

Campylobacter /
iosis

/

/

/

Scabies

/

/

/

/

/

/

Enterobius
vermicularis

Salmonelloses

/
/

Iz tablice kretanja zaraznih bolesti vidljivo je da smo ove pedagoške godine imali manju
epidemiju Enterobius Vermicularis (dječje gliste), učinjene su sve potrebne protuepidemijske
mjere, provedena je zdravstvena edukacija djece (pranje ruku, higijena) i odgojitelja, te
tehničkog osoblja.
Uloga zdravstvenog voditelja je pratiti pojavu obolijevanje djece po skupinama te razloge
izostajanja po vrtićima. Kod pojave zarazne bolesti, u ovom slučaju manje epidemije,
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zdravstvenoi voditelj koordinira s odgojiteljima, roditeljima, tehničkom službom i nadležnom
epidemiološkom službom te sudjeluje u provedbi protuepidemijskih mjera.

Izvršene zadaće zdravstvenog voditeljia u odnosu na dijete su:
-zdravstvena edukacija
-higijena pranja ruku/noktiju
-higijena tijela
-pojačan nadzor nad higijenom
-praćenje pobola u odgojnoj skupini
-evidencija epidemioloških indikacija
Izvršene zadaće zdravstvenog voditelja u odnosu na odgojitelje su:
-zdravstvena edukacija o zaraznoj bolesti
-pojačane higijenske mjere
-praćenje ostale djece u odgojnoj skupini-simptomi
-kontrola pranja i dezinfekcije igračaka
-pranje ruku
Izvršene zadaće zdravstvenog voditelja u odnosu na roditelje:
-informiranje roditelja
-zdravstveno prosvjećivanje-edukacija
-javljanje liječniku/davanje uputa o terapiji
-pojačane higijenske mjere (zbog pojave ospica)
-praćenje stolice kod djeteta/infestacija vidljiva okom
-pranje ruku
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Izvje5ie o radu za pedagoSkt 20lT ./2018. godinu usvojeno je na
Djetjih vrtiia Dubrovnik odrZanoj dana 13. rujna 2018. godine.
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Sastavni dio izvje56a o radu su:

-

Izvje5ia o radu strudnih suradnika i zdravstvenih voditelja.

