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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 2019./2020. godini Dječji vrtići Dubrovnik obavljali su svoju djelatnost u 

25 objekata - 9 centralnih i 16 izdvojenih, područnih objekata. Radi lakše organizacije rada, 

podijeljeni su u 3 organizacijske cjeline. 

U nastavku slijedi prikaz objekata s osnovnim podacima po cjelinama:
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1. cjelina  

(695 djece) 

2. cjelina  

(518 djece) 

3. cjelina  

(584 djece) 

Dječji vrtić PALČICA, Dubrovnik, 

I.Vojnovića 34 -  centralni objekt 
Dječji vrtić CICIBAN, Dubrovnik, Solinska 1 

Dječji vrtić PČELICA – Mokošica, Bartola Kašića 25 – 

centralni objekt  

Dječji vrtić ŠKATULICA, Dubrovnik, Dr. 

Roka Mišetića 2 - izdvojeni objekt 

Dječji vrtić IZVIĐAČ, Dubrovnik, Marijana 

Blažića 5 

Dječji vrtić PČELICA – Stara Mokošica, Uz Jadransku 

cestu 42 - izdvojeni objekt 

Dječji vrtić RADOST, Žrtava sa Dakse 36 Dječji vrtić GRUŽ, Pionirska 5 
Dječji vrtić PČELICA – Stara Mokošica, Uz Jadransku 

cestu 42A – izdvojeni objekt 

Dječji vrtić LOPUD na otoku Lopudu – 

izdvojeni objekt  
Dječji vrtić KONO, Zagrebačka 66 

Dječji vrtić PČELICA – Stara Mokošica, Uz Jadransku 

cestu 48A – izdvojeni objekt  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dječji vrtić KONO 1, Anice Bošković 12 – 

izdvojeni objekt 

Dječji vrtić PČELICA – Mala kuća, Put na more 11 – 

izdvojeni objekt 

Dječji vrtić PILE, Ivana Kukuljevića 12 
Dječji vrtić PČELICA – Opskrbni centar, Mokošica, 

Bartola Kašića 8  

Dječji vrtić PILE 1, Ivana Kukuljevića 15 – 

izdvojeni objekt 

Dječji vrtić PČELICA –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 Trsteno, Obala Stjepana Radića 65 – 

izdvojeni objekt 

Dječji vrtić Gromača, Gromača – izdvojeni objekt 

Dječji vrtić Osojnik, Osojnik – izdvojeni objekt 

Dječji vrtić PČELICA – Zaton, Zaton, Obala Stjepana 

Radića 65 – izdvojeni objekt  

Dječji vrtić ŠIPAN, Suđurađ, 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 

na otocima Šipan i Lopud, te kraći popodnevni vrtićni 3. - satni program u Dječjem vrtiću Gruž. 

 

U pedagoškoj 2019./2020. godini predškolskim odgojem u Dječim vrtićima Dubrovnik 

bilo je obuhvaćeno ukupno 1797 djece u 93 odgojne skupine (u prilogu tablice s vrstama 

programa i broju djece po skupinama i vrtićima).  

       

Tijekom pedagoške godine, 10. - satnim primarnim programom bilo je obuhvaćeno 468 

djece u 28 odgojnih skupina jaslica i 1291 djece u 62 odgojne skupine vrtića, 19 djece u 2 

odgojne skupine 5. - satnog vrtićkog programa i 19 djece u 1 skupini popodnevnog 3. -satnog 

programa. Zbog jednostavnijeg i efikasnijeg rada Dječji vrtići Dubrovnik organizacijski su 

podijeljeni u tri cjeline. Prvu cjelinu čine vrtići: Palčica, Škatulica i Radost, drugu cjelinu: Pile, 

Pile 2, Gruž, Kono, Kono 2, Izviđač i Ciciban te treću cjelinu: Pčelica, Opskrbni centar, Vita, 

POS, Aster, Pčelica 1, 2 i 3 (Stara Mokošica), Mala kuća, 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 Montessori 

program u Dječjem vrtiću Mala kuća, Program katoličkog vjerskog odgoja za djecu predškolske 

dobi koji se provodi u skupinama dječjih vrtića Radost, Osojnik i Mala kuća. Dječji vrtići 

Dubrovnik imaju verificiran Program predškole, za djecu koja nisu upisana u redovite programe 

Vrtića, a školski su obveznici. Također, provodi se i Program za darovitu djecu, odnosno 

Igraonica za darovite. Svi programi su verificirani 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 devet vrtića: Palčica, Škatulica, Izviđač, 

Ciciban za uže područje Grada Dubrovnika, Pčelica i Pčelica Stara Mokošica u Mokošici te 

Zaton. Ljeti su također bili dežurni otočni vrtići na Šipanu i Lopudu, čiji se rad financira 

sredstvima iz europskih fondova. 

Podjela Dječjih vrtića Dubrovnik  

Ustanova Dječji vrtići Dubrovnik završila je izradu diobene bilance, što je jedan od 

pravnih koraka u procesu razdvajanja gradske ustanove u djelatnosti predškolskog odgoja i 

obrazovanja na dvije pravne osobe. Diobenom bilancom utvrđuje se podjela nekretnina, 

pokretnina, financijskih sredstava te prava i obveza između postojeće ustanove koja se dijeli i 

novog Dječjeg vrtića Pčelica, koji je stekao pravnu osobnost upisom u registar kod nadležnog 

Trgovačkog suda dana 28. prosinca 2019. Proces razdvajanja započeo je Odlukom Gradskog 

vijeća od 27. lipnja 2019. i još je u tijeku. Dječji vrtić Pčelica obuhvaćat će četrnaest područnih 

odjela i to devet odjela u Mokošici i po jedan u Trstenom, Zatonu, Gromači, Osojniku i Šipanu. 

Centralna zgrada novoosnovane ustanove bit će vrtić Pčelica u Mokošici, Bartola Kašića 25, a 

privremena ravnateljica je Diana Brkić. Na novu ustanovu se prenosi vrtićka i druga pripadajuća 
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imovina te radnici koji rade u pripadajućim područnim odjelima s postojećim pravima i 

obvezama. Cilj podjele je približavanje ispunjenju pedagoških standarda u gradskim 

predškolskim ustanovama i time podizanje kvalitete usluge brige za najmlađe. 

U nastavku su tablice s vrstama programa i broju djece po skupinama i vrtićima s 

rekapitulacijom.     

 

PRIMARNI JASLIČNI PROGRAM 10. – SATNI 

 

V R T I Ć 

BROJ 

ODGOJNIH 

SKUPINA 

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 

PALČICA 8 16 136 18 3 17,0 

ŠKATULICA 4 8 63 6 / 15,8 

CICIBAN 3 6 50 6 2 16,7 

IZVIĐAČ 3 6 49 8 1 16,3 

KONO 1 2 16 / / 16,0 

PČELICA 3 6 53 9 / 17,7 

PČELICA 1,2,3 2 4 33 1 / 16,5 

MALA KUĆA 1 2 15 2 / 15,0 

POS 1 2 16 8 / 16,0 

VITA 1 2 17 1 / 17,0 

ZATON 1 2 20 4 / 20,0 

UKUPNO 28 56 468 63 6 16,7 
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PRIMARNI VRTIĆNI PROGRAM  10. – SATNI 

 

V R T I Ć 

BROJ 

ODGOJNIH 

SKUPINA 

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 

PALČICA 13 26 291 76 3 22,4 

ŠKATULICA 7 14 135 39 4 19,3 

RADOST 3 6 62 13 / 20,7 

GRUŽ 3 6 59 17 2 19,7 

CICIBAN 5 10 123 18 1 24,6 

IZVIĐAČ 4 8 78 14 5 19,5 

KONO 2 4 34 6 1 17,0 

PILE 1 I 2 5 10 90 26 2 18,0 

PČELICA 5 10 118 15 2 23,6 

PČELICA 1,2,3 4 8 67 4 2 16,8 

MALA KUĆA 3 6 54 10 4 18,0 

OPSKRBNI CENTAR 1 2 24 6 1 24,0 

POS 1 2 22 2 / 22,0 

ASTER 1 2 20 5 1 20,0 

OSOJNIK 1 2 31 5 / 31,0 

ZATON 2 4 34 5 / 17,0 

GROMAČA 1 2 23 4 / 23,0 

TRSTENO 1 2 26 7 / 26,0 

UKUPNO 62 124 1291 272 28 21,2 
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VRTIĆNI, KRAĆI PROGRAM 5.-SATNI 

  V R T I Ć 

BROJ 

ODGOJNIH 

SKUPINA 

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 

LOPUD 1 1 8 /  /  8 

ŠIPAN 1 1 11 /   /  11 

UKUPNO 2 2 19 0 0 9,5 

 

 

VRTIĆNI, KRAĆI PROGRAM 3.-SATNI 

  V R T I Ć 

BROJ 

ODGOJNIH 

SKUPINA 

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 

GRUŽ 

POPODNE 
1 1 19 1 / / 

UKUPNO 1 1 19 0 0 0 

 

 

REKAPITULACIJA PROGRAMA 

 

VRSTA 

PROGRAMA 

BROJ 

ODGOJNIH 

SKUPINA 

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 

10-SATNI 

JASLIČNI 
28 56 468 63   6 16,7 

10-SATNI 

VRTIĆNI 
62 124 1291  272 28  20,8 

5-SATNI 2 2 19  / /  9,5 

3-SATNI 1 1 19  1 /  19,0 

UKUPNO 93 183 1797 336 0 16,5 
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Prosječan ukupan broj djece po skupinama je 17 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 86 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 336 djece s teškoćama u razvoju uključene u redovne programe, njih 34 je imalo 

osobnog pomagača.  S djecom s teškoćama u razvoju radilo je 28 pomagača. 

 

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 2019./2020. 

 

         RADNO MJESTO                  
STRUČNA 

SPREMA 

BROJ       

IZVRŠITELJA 

V.D. RAVNATELJ VSS 1 

PRIVREMENI RAVNATELJ USTANOVE U OSNIVANJU VŠS 1 

PEDAGOG VSS 4 

SENZORNI PEDAGOG VSS 1 

PSIHOLOG VSS 3 

PSIHOLOG – EU fond VSS 1 

DEFEKTOLOG VSS 1 

EDUKACIJSKI REHABILITATOR - LOGOPED VSS 2 

EDUKACIJSKI REHABILITATOR VSS 1 

ZDRAVSTVENI VODITELJ VŠS 3 

ODGOJITELJ - neodređeno  VŠS 182 

ODGOJITELJI - određeno VŠS 23 

ODGOJITELJ – EU fond VŠS 15 

ASISTENTI – EU fond ( pola radnog vremena) SSS 14 

TAJNIK VSS 2 

ADMINISTRATOR SSS 1 

VODITELJ RAČ. I  KNJIG. VŠS 1 

SAMOSTALNI REFERENT ZA PLANIRANJE I NABAVU VŠS 2 

EU KOORDINATOR VŠS 1 

RAČUNOVODSTVENI REFERENT SSS 5 

VODITELJ KUHINJE SSS, VKV 4 

KUHARICA SSS 6 

KUĆNI MAJSTOR SSS/KV 5 

RADNICA U PRAONICI NKV, NSS 3 

POM. RADNICA U KUHINJI NKV, PKV 18 

SPREMAČICA NKV, NSS 30 

UKUPNO  330 
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Projekt Grad za djecu – poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika 

 

Grad Dubrovnik je u suradnji s Dječjim vrtićima Dubrovnik prijavio projekt Grad za djecu za 

financiranje preko Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski 

potencijali 2014.-2020., čime je dobiven iznos od 14.080.986,10 kuna. Cilj projekta je uskladiti 

radno vrijeme DV Dubrovnik sa stvarnim potrebama roditelja i unaprijediti usluge u provedbi 

redovnih i posebnih programa, prvenstveno putem pružanja usluga poslijepodnevnog rada i 

rada subotom, kao i pružanjem usluga u vrtiću na Lopudu i tijekom ljeta. Unaprjeđenje usluga 

provedeno je kroz nabavu opreme za uređenje igrališta, Montessori, senzorne sobe, sportski 

program i video nadzor. Na temelju nabavljene opreme implementirana su dva nova posebna 

programa: Montessori i sportski. Zaposleni su novi odgojitelji, osobni pomagači, tehničko 

osoblje, kao i psiholog te edukacijski rehabilitator (nestručna zamjena). Također, s ciljem 

unaprjeđenja usluga financirane su brojne edukacije usmjerene na jačanje stručnih 

kompetencija. Projekt se provodi u razdoblju od 24. listopada 2018. do 24. travnja 2021. godine. 

 

Od 1. travnja 2019. godine organizirana je poslijepodnevna smjena u periodu od 9.30 – 19.30h 

a obuhvaća vrtiće: Izviđač, Pile, Ciciban, Palčica, Škatulica, Pčelica. Isto tako, organiziran je i 

rad subotom u vrtićima koji su predviđeni projektom (Palčica i Pčelica), rad subotom je 

organiziran u vrtićima: Palčica i Pčelica. 

U nastavku je tablica s prikazom realiziranih ciljeva projekta u razdoblju do 1. rujna 2020. 

godine. 

 

 

Broj djece uključene u uslugu 

poslijepodnevnog rada dječjeg vrtića 
187 

Broj djece uključene u usluge rada subotom 208 

Broj zaposlenih odgojiteljica  17 

Broj zaposlenih tehničkog osoblja 6 

Broj zaposlenih osobnih pomagača 14 

Broj zaposlenih stručnih suradnika 2 

Broj stručnjaka koji sudjeluju u 

osposobljavanju 
47 
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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: 601-01/15-

01/08, 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                         od 250,00  do 550,00 kn 

          (ovisno o mjesečnim primanjima po članu obitelji) 

 

        - za kraći vrtićni popodnevni 3.-satni program                                                  250,00 kn 

 

        - za kraći vrtićni primarni 5.-satni program   

          (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 2019./2020. godine socijalni program koristilo je 423 korisnika usluga 

vrtića u svim programima odnosno 23,5% upisane djece (u nastavku tablica s detaljnim 

prikazom). 
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SOCIJALNI PROGRAM ZA 2019./2020. GODINU 

 

Red. 

br 

PRIMARNI PROGRAM – VRSTA OLAKŠICE BROJ DJECE 

(prosjek 12 mj.) 

UKUPNO 

PED. GODINE 

1.  Djeca HRVI Domovinskog rata 90% i više 10 65.450,00 

2.  Djeca HRVI i CI Domovinskog rata 

s invalidnošću od 50% do 80% 

8 15.900,00 

3.  Djeca s teškoćama  u razvoju 11 35.460,00 

4.  Djeca s teškoćama u razvoju ( ne koriste puni program) 14 65.190,00 

5.  Djeca samohranih roditelja 30 59.660,00 

6.  Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću: 

- za drugo dijete 50% umanjenje cijene 

- za treće dijete - besplatno 

 

273 
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1.054.425,00 

58.150,00 

7.  Djeca štićenici dječjeg doma "Maslina" 0 0,00 

8.  Dijete iz obitelji s 4 i više djece 47 131.175,00 

 UKUPNO ZA PRIMARNI PROGRAM 404 1.485.410,00 

    

Red. 

br 

KRAĆI 5-SATNI PROGRAM – VRSTA OLAKŠICE 

Šipan i Lopud 

BROJ DJECE 

(prosjek 10 mj.) 

UKUPNO 

PED. GODINE 

1.  Djeca s teškoćama u razvoju (Šipan) 10 3.600,00 

2.  Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću – Šipan 

- za drugo dijete 50% umanjenje cijene 

2 2.100,00 

3.  Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću – Lopud 

- za drugo dijete 50% umanjenje cijene 

2 2.100,00 

 UKUPNO ZA KRAĆI 5-SATNI PROGRAM 14 7.800,00 

    

Red. 

br 

KRAĆI POPODNEVNI 3-SATNI PROGRAM   

1.  Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću 

- za drugo dijete 50% umanjenje cijene 

2 2.625,00 

2.  Djeca samohranih roditelja 1 900,00 

3.  Dijete iz obitelji s 4 i više djece 2 5.670,00 

 UKUPNO KRAĆI POPODNEVNI 3-SATNI 

PROGRAM 

5 9.195,00 

 UKUPNO SOCIJALNI PROGRAM 423 1.502.405,00 

 

 

  

 

 



15 

 

UPIS DJECE U PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU 

 

Upisi u Dječje vrtiće Dubrovnik za pedagošku 2020./2021. godinu, s početkom pohađanja od 

1. rujna 2020. provedeni su od 4. do 12. lipnja 2020. godine. 

U upisnom roku zaprimljeno je 295 zahtjeva i to kako slijedi:  

- za jaslički 10- satni program (uže područje Grada Dubrovnika i Mokošice)   

193  zahtjeva 

- za vrtićki 10- satni program   (uže područje Grada Dubrovnika i Mokošice)    

82 zahtjeva 

- za kraći popodnevni (DV Gruž)  

1 zahtjev 

- odbijeni (  prebivalište izvan općine, mlađa dob, cjepni status )                        

19 zahtjeva 

Komisija za upis u Dječjim vrtićima Dubrovnik na sjednici dana 29. srpnja 2020. g. na temelju 

pregledane dokumentacije i kontrole bodovanja donijela je prijedlog Liste prvenstva i 

prosljeđuje istu Upravnom  vijeću  na donošenje. 

Primljeno je ukupno 276 djece, od toga  193 djece u program jaslica  i 83  djece u programe 

vrtića. 

Cjelina 1 i 2 – uži dio Grada :  jaslice : 124 djeteta,  vrtić: 61 dijete 

Cjelina 3 – širi dio Grada: jaslice: 68 djece, vrtić: 23 djece 

Odbijeno je 19  zahtjeva zbog:  

 nepotpune dokumentacije:  prebivalište nije na području Grada – 3 djeteta 

 mlađe dobi djeteta,  djeca rođena poslije 31. 08. 2019. g. - 8 djece 

 cijepnog statusa  -  8 djece 

                                                                                                                                                       

Upis djece u Vrtić članovi Stručnog tima provode putem inicijalnog intervjua i upisnog upitnika 

te opservacije djeteta. Upisni 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.  

 

RAD UPISNE KOMISIJE 

Komisija za upis koju imenuje Upravno vijeće vrtića i ma pet članova i to: dva predstavnika iz 

reda članova  Upravnog vijeća Vrtića, jedan predstavnik Grada i dva predstavnika stručnog 

tima Vrtića. 

Ovo je ujedno druga pedagoška godina provođenja e – upisa.  Po glavnom upisu tijekom 

travnja, aplikacija se zatvara i ponovno aktivira  početkom pedagoške godine u rujnu. 
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Upisi tijekom godine 

 

Mjesec Broj zahtjeva Broj upisanih Jaslice Vrtić 

listopad 58 58 37 21 

studeni 24 21 15 6 

prosinac 20 6 4 2 

siječanj 23 6 5 1 

veljača 46 34 26 8 

ožujak 67 10 3 7 

lipanj 57 13 13 0 

lipanj -polazak 

u rujnu 
44 18 13 5 

Ukupno 339 166 116 50 

 

 
 

 
 

Zbog situacije  vezane za COVID -19,  upis djece za sljedeću pedagošku godinu proveden  je  

u vremenu od 4. do 12. lipnja 2020. godine. 

 

50%

20%

30%

1.cjelina=83

2.cjelina = 33

3.cjelina = 50

Upis djece tijekom pedagoške 2019./2020. godine po cjelinama
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Tablica: Broj upisane djece po cjelinama za pedagošku godinu 2020/2021  
 

 

Jaslice 
Broj 

djece 
Vrtić 

Broj 

djece 

Ukupno 

Cjelina 1 79 Cjelina 1 32 111 

Cjelina 2 45 Cjelina 2 29 74 

Cjelina 3 69 Cjelina 3 22 91 

Ukupno 193 Ukupno 83 276 

 

65%

28%

7%

jaslice

vrtić

nevažeći zahtjevi

Zahtjevi za upis djece tijekom glavnog upisa 

40%

27%

33%

1. cjelina

2. cjelina

3. cjelina

Upisana djeca po cjelinama tijekom glavnog upisa u Dječje 

vrtiće Dubrovnik
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2. Poboljšanje materijalnih uvjeta i opremljenosti vrtića 

 
2.1 Opremanje vrtića 
RED. 

BROJ 

 

VRTIĆ 

 

NAMJEŠTAJ I OPREMA 

 

 

  IZNOS 

1. Palčica, Nova Palčica, Mala kuća, 

Ciciban,Izviđač 

Namještaj, zavjese, vrata na 

sanitarijama,dizalica 

topline,hladnjak 

1.381.420,69 

2.  Gromača,Pile,Palčica Oprema za kuhinje 373.020,00 

3. Kono, Kono 1, Pčelica-Pos, Radost, 

Pile, Pile II, Gromača, Pčelica 

Ugradnja klima uređaja 85.412,25 

4. Palčica, 

Pčelica,Pile,Izviđač,Zaton,Škatulica 

Uredska oprema i namještaj  87.244,05 

5. Palčica,Mala kuća,Zaton Vrata na sanitarijama 88.767,00 

6. Pčelica-Sunce,Palčica Popravak vanjskih igrala 18.812,50 

 

 

  

UKUPNO  
2.034.676,49 

 
2.2. Radovi po vrtićima 
RED. 

BROJ 

                       

                       VRTIĆ 

 

 

               RADOVI 

 

   IZNOS 

1. Palčica, Kono,  Gruž, Izviđač, 

Pile, Gromača,Ciciban,Šipan 

 

Adaptacija kuhinja I i II kat, 

ličilački radovi,sanacija 

krova,proširenje 

kuhinje,postavljanje 

parketa,sanacija 

kupaonice,građ.radovi i izrada 

senzorne sobe 

602.672,32 

2. DV Izviđač, DV Pile  Izrada i sanacija potpornih 

zidova 

905.525,30 

3. DV Pčelica-Aster Građevinski radovi i sanacija 

vlage 

  32.322,50 

4. Palčica Oborinska odvodnja  699.840,18 

   

UKUPNO  
2.240.360,40 

 

2.3. Didaktika, likovni materijal i literatura 
RED. 

BROJ 

                 

                   VRTIĆ 

 

          

    DIDAKTIKA,LIKOVNI        

    MATERIJAL I      

    LITERATURA 

                              

          

      IZNOS 

1.                  Svi vrtići  Didaktika 158.601,31 

2.                  Svi vrtići Likovni materijal 181.496,65 

3. Palčica, Pčelica, Pile Dopuna knjiga u biblioteci      7.004,00 

  UKUPNO 347.101,96 
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Ukupno radovi i oprema 
RED.BR.                       IZNOS 

1. Namještaj i oprema 2.034.676,49 

2. Radovi 2.240.360,40 

3. Didaktika,Literatura,Likovni materijal    347.101,96 

                                                       

                                                   UKUPNO 
4.622.138,85 

 
 

 

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 2019. godine: 

1. DB KANTUN d.o.o., Dubrovnik -svježe meso (junetina, teletina, piletina, puretina, 

svinjetina ) 

2. BROSS TRADE  d.o.o.  razni prehrambeni proizvodi 
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3. FILIP d.o.o., Metković - Svježe voće, povrće, jaja i suhe grahorice 

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, mlijeko, mliječni proizvodi te 

piletina i puretina  

 

 

Jelovnik se planirao dva puta mjesečno u dogovoru s voditeljima kuhinja. Obroci su se 

pripremali u četiri centralne kuhinje: 

 

KUHINJA VRTIĆI U KOJE SE 

DOSTAVLJAJU OBROCI 

PROSJEČNI BROJ 

OBROKA DNEVNO 

Palčica Palčica, Škatulica, Radost, 

Lapadski dvori 

700 

Izviđač  150 - 170 

Ciciban Pile, Pile 1, Gruž, Kono, 

Kono 1 

450 - 500 

Pčelica POS Sunce, Opskrbni centar, 

Vita, Aster, Pčelica Stara 

Mokošica, Osojnik, Zaton, 

Gromača i Trsteno 

400-500 

 

 

Tijekom ljetnih mjeseci dežurni vrtići bili su: Škatulica i Palčica, za koje se obroci 

pripremaju u DV Palčica, dok se za DV Pčelica, Pčelica Stara Mokošica 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 
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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. 

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 pro-biotičkim 

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 3. cjelini (331 dijete). Procjenu stanja 

uhranjenosti i rezultate mjerenja radio je Zavod za javno zdravstvo, a cilj je bio spriječavanje 

pretilosti u predškolskoj dobi. Polazeći od činjenice da 17,2% djece vrtićkog uzrasta i 15,5% 

djece jasličkog uzrasta ima percentil težine iznad 95, govori da priličan broj djece jasličkog i 

vrtićkog uzrasta odstupa u centilnim vrijednostima što svakako zahtjeva pojačanu edukaciju 

djece o zdravim stilovima života koji uz pravilnu prehranu uključuje i tjelesnu aktivnost.  

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: 
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Jelovnik se posebno prilagođavao za 99 djece s alergijama na određene sastojke i/ili namirnice, 

popisanih u ovoj tablici i podijeljenih s obzirom na vrtić koji pohađaju. Za 35 djece je jelovnik 

prilagođen zbog vjerskih razloga. 

 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 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. 

 

11. ožujka 2020. godine proglašena je epidemija bolesti COVID-19 na području 

Republike Hrvatske. Sukladno smjernicama Grada Dubrovnika, prema smjernicama Vlade 

Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite RH i Zavoda za javno zdravstvo RH, a vezano za 

COVID- 19, obustavljen je rad dječjih vrtića 16.3.2020.g te se organizira dežurstvo u vrtićima 

Palčica i Ciciban. Napravljen je raspored rada svih odgojitelja i tehničkog osoblja, uvažavajući 
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preporuke stožera (svi djelatnici narušenog zdravlja i stariji zaštićeni su od dolaska u 

dežurstvo). Dežurni vrtić mogu pohađati sva djeca čiji roditelji rade van kuće, te nisu u 

mogućnost skrbiti o djetetu. 

U skladu s preporukama izrađeni su protokoli ponašanja za osobe koje dolaze u vrtić. 

Strogo se vodilo računa da što manji broj  ljudi bude istovremeno uključen u proces 

rada. Rad pod ovim uvjetima odvijao se sve do popuštanja epidemioloških mjera. 

Od 05.05.2020  Krizni stožer procjenjuje da je epidemiološka situacija pod kontrolom i 

donosi mjere popuštanja. HZJZ donosi „ Preporuke o otvaranju predškolskih ustanova“ dolaze 

novi naputci  MZO. Jedna od mjera bila je da vrtić mogu pohađati isključivo  djeca čiji roditelji 

rade van kuće što moraju potkrijepiti pismenim dokazom svog poslodavca. Uključuje se veći 

broj djece i odgojitelja kao i tehničkog osoblja. Izrađeni su „Protokoli ponašanja“ roditelja i 

djece, svi djelatnici moraju se pridržavati  strogih epidemioloških mjera.  

 Roditeljima, odgojiteljima i ostalom osoblju dani su pismeni i usmeni naputci na koji 

način prihvaćati djecu, servirati hranu, svakodnevno dezinficirati igračke i pribor, zatvaraju se 

pješčanici, miču se teško perive igračke. 

Uvode se evidencije o epidemiološkom statusu djeteta doma i u vrtiću ,svaka  promjena 

mora biti evidentirana i prijavljena. Dijete s temperaturom iznad 37,2 ne može boraviti u vrtiću 

s ostalom djecom, prati se njegovo stanje i postupa prema naputcima iz „Protokola postupanja“   

Nije prijavljen niti jedan slučaj sumnje na zarazu Corona virusom. 

Prostori se učestalo prozračuju, pojačava se dezinfekcija svega što je u prostoru, 

preporuka je da djeca što više borave vani na dvorištu . 

Vrtići su počeli raditi redovno od 25. svibnja 2020., uz poštivanje epidemiološkh 

preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 

 

Nakon toga od HZJZ i Ministarstva znanosti i obrazovanja dolaze Upute za sprječavanje i 

suzbijanje epidemije COVID – 19 vezano za rad predškolskih ustanova. 

U svim objektima smo provodili i poštovali opće mjere sprječavanja i širenja zaraze. 

 U svaki vrtić smo na ulaz stavili dozatore sa dezinfekcijom i pisane upute roditeljima 

i djelatnicima o korištenju istih 

 Dezbarijere na ulaz svakog vrtića 

 Odgovornu osobu za pojačanu dezinfekciju i brigu o dezbarijerama tokom jutarnjih 

sati 

 Pojačana higijena i čišćenje odgojnih skupina 

 Prilikom dolaska djeteta  i djelatnika u vrtić evidentirao se dolazak i tjelesna 

temperatua odnosno pridržavali smo se svih propisanih mjera 

 Na ulaznim vratima vrtića, putem pisanih obavijesti u vidu letaka roditelje smo 

obavještavali o njihovim dužnostima radi suzbijanja i sprječavanja epidemije. 
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Redovito smo pratili epidemiološku situaciju vezano za epidemiju COVID-19, te smo poštovali 

sve PREPORUKE koje smo dobili 20.5.2020.g  i  24.8.2020.g od HZJZ. 

 

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.  

 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 bi se provjerio 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.  

 

Roditelji su dobili jasne usmene upute vezano za cijepljenje i liječnički pregled kod izabranog  

pedijatara. Tom prilikom su obaviješteni da moraju što prije obaviti cijepljenje (ako dijete nije 

redovito cijepljeno). Ukoliko dijete nije redovito cijepljeno, a ima zdravstvenih poteškoća, 

roditelji su bili dužni dostaviti medicinsku i drugu dokumentaciju. Sva djeca koja nisu bila 

uredno cijepljenja u trenutku upisa, to su mogli učiniti do 1. rujna i tek tada pohađati 

jaslice/vrtić. 
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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.  

 

Ostvarena je dobra suradnja s pedijatrima vezano uz cijepljenje djece te niti jedno dijete ne 

može pohađati vrtić bez potvrde o obavljenom sistematskom pregledu. 

 

TABLICA KRETANJA ZARAZNIH BOLESTI 

 

U pedagoškoj 2019./2020. godini, zdravstveni voditelji su vodili evidenciju o kretanju zaraznih 

bolesti i evidenciju o ozljedama djece po cjelinama – tablice u nastavku. 

 

 

VRSTA BOLESTI  1. cjelina 2. cjelina 3. cjelina ukupno 

Angina streptococcica  25 21 12 58 

Scarlatina  2 4 5 11 

Pneumonia   3 7 10 20 

Enterocolitis   13 20 15 48 

Gastroenteritis    5 5 10 

Varicellae   8 30 90 128 

Mononucleosis   1 1 1 3 

Pediculus capitis    8 1 9 

Enterobius vermicularis  7 18 14 39 

Campylobacteriosis     1 1 

Herpes Zoster 1   1 2 

Salmonella enteritidis 3     3 

Ukupno 63 114 155 332 

 

Rezultati praćenja izostanka djece zbog bolesti upućuju na činjenicu da je i dalje najveći broj 

izostanaka po mjesecima zbog bolesti gornjih dišnih puteva,  od zaraznih bolesti vodene kozice, 

ostale bolesti tj. izostanci su u skladu sa brojem djece koja pohađaju naš kolektiv. 

 

U nastavku slijedi grafički prikaz broja ozljeda djece po cjelinama. Najčešće se radilo o 

posjekotinama, lomu ruke ili udarcima u glavu. 
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4. Odgojno-obrazovni rad 
 

Odgojno-obrazovni rad u Vrtiću temelji se na Programskom usmjerenju i humanističko-

razvojnoj 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 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. 

 

Osvrt na rad vrtića u uvjetima COVID-19 epidemije 

Značajan dio pedagoške godine 2019./2020. obilježen je promijenjenim uvjetima rada, 

zbog pojave virusa Covid-19. Od sredine ožujka do sredine svibnja, 2020., Dječji vrtići 

Dubrovnik svoj su rad prenijeli na službenu web stranicu Dječjih vrtića Dubrovnik, putem koje 

su se prenosile osnovne obavijesti, važne informacije, edukativni materijali, kreativne igre, 

informativni letci i plakati, tematske brošure, članci s aktualnim temama i slično. Stručni 

suradnici bili su dostupni putem službenih telefona i e-maila, gdje su roditelji mogli dobiti 

različite informacije, ali i putem kojih su se mogli dobiti savjeti, upute i podrška. Teme koje su 

se na web stranici objavljivale uglavnom su se odnosile na tekuću problematiku uzrokovanu 

virusom, načinima reagiranja na frustraciju, normaliziranje okolnosti, pravljenje rasporeda 

aktivnosti, način komuniciranja s djecom te kako što uspješnije ostvariti fizičko distanciranje 

uz istovremeno zadržavanje socioemocionalnog povezivanja. 

Odgojitelji su tijekom rada vrtića tijekom epidemije, radili od kuće, te su komunicirali 

s roditeljima putem Viber grupa ili mailing lista. Odgojitelji su slali roditeljima osmišljene 

aktivnosti za djecu, te su objavljivali stručne članke na web stranici, kao i aktivnosti za djecu 

tijekom boravka kod kuće.  
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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 423 predškolske djece s kojima su odgojitelji pojačano 

radili na pripremi za školu prema Programu predškole. 

 

 

Vrtić Broj predškolaca 

Palčica 96 

Škatulica 33 

Radost 30 

Izviđač 30 

Ciciban 33 

Kono 12 

Gruž 29 

Pile 21 

Pile 2 16 

Pčelica 52 

Opskrbni centar 8 

Aster 8 

POS 12 

Pčelica 1 – Stara Mokošica 9 

Pčelica 3 – Stara Mokošica 1 

Zaton 12 

Trsteno 8 

Gromača 6 

Osojnik 7 

Ukupno 423 

 

 

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. 
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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. 

Tijekom veljače i ožujka provedene su radionice za pripremu djece prije polaska u osnovnu 

školu.  Područja koja su radionice obuhvaćale su: fonološka svjesnost, pripovijedna sposobnost 

i rječnik, brzo imenovanje, vizualna percepcija, empatija, emocionalni razvoj, razumijevanje i 

sortiranje prema veličini. Naposljetku se savjetovalo roditelje i odgojitelje vezano za aktivnosti 

kojima mogu poticati i razvijati predškolske vještine kod djece. 

 

Rad s darovitom djecom 

 

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. 

 

 

POPIS POTENCIJALNO DAROVITE DJECE PO CJELINAMA 

 

Vrsta darovitosti 1. cjelina 2. cjelina 3. cjelina UKUPNO 

verbalno-

lingvistička 
12 13 12 37 

logičko-

matematička 
7 3 1 11 

vizualno-

spacijalna 
  8   8 

glazbeno-ritmička 6 4   10 

tjelesno-

kinestetička 
6 6   12 

intrapersonalna     1 1 

interpersonalna     1 1 

likovna 4     4 

UKUPNO 35 34 15 84 

 

Na temelju tablice, vidljivo je kako su najzastupljenija područja darovitosti verbalno-

lingvističke i likovne 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 
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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. 

 

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, emocionalno-

socijalnom, 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 na upisima (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.  

 

Probir djece s teškoćama u razvoju na početku pedagoške godine 2019./2020. 

Tijekom rujna i listopada je proveden probir na djecu s teškoćama u razvoju i to na način da 

odgojiteljice početkom pedagoške godine izdvajaju djecu koja su rizična za teškoće u razvoju  

ili je postojanje teškoća ranije dokazano. U sklopu takvog načina probira, odgojiteljice na 

temelju očekivanih razvojnih miljokaza uočavaju djecu za koju sumnjaju da kasne u razvoju ili 

već imaju utvrđeno postojanje nekih od razvojnih teškoća. Ovim probirom izdvojeno je 326 
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djece sa sumnjom na ili već utvrđenim teškoćama u razvoju prema Državnom pedagoškom 

standardu. 

 

Djeca s teškoćama u razvoju evidentirana u pedagoškoj godini 2019./2020. 

Naziv kategorije 

teškoća u razvoju 

prema Državnom 

pedagoškom 

standardu 

1. cjelina 2. cjelina 3. cjelina UKUPNO 

oštećenje vida 8 7 5 20 

oštećenje sluha 1 2 1 4 

poremećaji govorno-

glasovne 

komunikacije 

84 44 37 165 

poremećaji u 

ponašanju 
24 7 11 42 

motorička oštećenja 3 4 2 9 

snižene intelektualne 

sposobnosti 
1  / 1 2 

autizam 7 11 4 22 

višestruke teškoće 2 2 3 7 

zdravstvene teškoće i 

neurološka oštećenja 
22 18 15 55 

UKUPNO 152 95 79 326 

 

 

18%

5%

77%

Udio djece s posebnim potrebama u ukupnom 

broju djece u DV Dubrovnik

Djeca s teškoćama u razvoju

Potencijalno darovita djeca

Ostali
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Na prikazanom grafu vidljivo je kako je ukupan udio djece s posebnim potrebama 23%, od 

čega je 5% potencijalno darovite djece, a 18% djece s teškoćama u razvoju.  

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.      

 

Osobni pomagači djece s teškoćama u razvoju 

 

Grad Dubrovnik i dalje izdvaja dodatna financijska sredstva za projekt „Uvođenje osobnih 

pomagača u vrtić“ djeci s teškoćama u razvoju, a od 1. travnja 2019. godine osobni pomagači 

se financiraju i iz projekta Grad za djecu, čija sredstva dolaze iz Europskog socijalnog fonda. 

  

U pedagoškoj godini 2019./2020. u Dječjim vrtićima Dubrovnik djeci s teškoćama u 

razvoju podršku je pružalo 28 osobnih pomagača. 14-ero pomagača je zaposleno preko projekta 

Grad za djecu na pola radnog vremena, čime su im omogućeni bolji uvjeti rada te je olakšano 

planiranje i organizacija rada. Pojedini pomagači su odustajali od posla iz raznih razloga, te su 

se odmah tražili novi kako bi se osigurala kontinuirana podrška svakom djetetu kojemu je ista 

bila potrebna. Podrškom osobnih pomagača bilo je obuhvaćeno 34 djece s teškoćama u razvoju. 

Svaki osobni pomagač radio je s djetetom svaki dan, od ponedjeljka do petka, po dva ili četiri 

sata.  

 

Uključivanje pomagača poboljšalo je: 

-  sigurnost djece 

-  rad odgojitelja u skupini i uključivanje djece s teškoćama u aktivnosti   

- individualni pristup djeci s teškoćama u razvoju 

- 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 i drugim bitnim informacijama o funkcioniranju djeteta s kojim će raditi. 

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.  

Na početku pedagoške godine održana su predavanja namijenjena odgojiteljima i 

pomagačima djece s teškoćama u razvoju s ciljem jačanja kompetencija u radu s djecom s 

razvojnim teškoćama. Radionice su vodili stručni suradnici. Teme predavanja su bile: Djeca s 

teškoćama u razvoju, Inkluzija i uloge njenih sudionika u dječjem vrtiću, Nepoželjna ponašanja 

te Potpomognuta komunikacija u vrtiću. Kroz četiri predavanja prikazano je više načina rada 
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primjerenih i primjenjivih kod  djece s određenim  teškoćama s kojima se odgojiteljice i 

pomagači  susreću u svom radu.  

U lipnju 2020. godine provedena je evaluacija rada osobnih pomagača putem anketa za 

odgojitelje i roditelje djece s teškoćama koja su imala osobnog pomagača.  

Na temelju obrade podataka anketnih upitnika može se zaključiti da su roditelji i 

odgojitelji većinom zadovoljni radom osobnog pomagača u skupini. Roditelji i odgojitelji 

naglašavaju potrebu za dodatnim educiranjem pomagača, ali i samih odgojitelja u radu s djecom 

s teškoćama u razvoju. Neke odgojiteljice se osjećaju nemoćnim pri smirivanju agresivnog 

ponašanja kod djeteta, a rad s djetetom teškoćama u razvoju je vrlo raznolik te otkriva  novi 

prostor za edukaciju. Komunikacija s roditeljima je svakodnevna, većinom pri dolasku i odlasku 

iz vrtića, dok je jedna odgojiteljica pružila mogućnost individualnog razgovora s roditelijma 

srijedom u popodnevnim satima. Rad osobnih pomagača pojedine odgojiteljice hvale, ističući  

njihovu mirnoću i veselu pristupačnost prema djeci s kojom rade. 

 

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. 

      

Sugestije i komentari odgojitelja Sugestije i komentari roditelja 

Žele više edukacija za osobne pomagače zadovoljni su jer dijete ima pomagača, žele 

daljnje osiguravanje pomagača za sljedeću 

pedagošku godinu 

Pomagač koji može kontinuirano biti uz 

dijete 

pohvale za suradnju i komunikaciju sa 

stručnim timom vezano za sastanka s 

odgojiteljima i roditeljima za uspostavljanje 

ciljeva i pružanju podrške djetetu u skupini 

Više interaktivnih sastanaka za razmjenu 

iskustava 

ističu potrebu za dodatnim educiranjem 

pomagača i odgojitelja vezano za proces 

inkluzije djece s teškoćama u razvoju 

Žele da dijete i pomagač borave u skupini 

jednako vrijeme 

kod osobnih pomagača cijene smirenost, 

spremnost za pomoć, strpljenje i  

individualni pristup 

  

Probir djece s teškoćama u razvoju na upisima 

 

Ove pedagoške godine inicijalni upitnik za upis djeteta u vrtić upotpunjen je s pitanjima koja 

detaljnije opisuju  razvojna područja, komunikacijske vještine i specifičnosti u ponašanju i 

navikama djeteta,  kako bi se dobili potpuniji podaci o djetetu koje se upisuje. Osim toga 

roditelji djece u dobi do 2 godine ispunjavali su Ljestvicu za procjenu ranog komunikacijskog 

i simboličkog razvoja (CSBS-DP) kako bi se dobili podaci o ranom komunikacijskom  i 

govorno jezičnom razvoju. Probir je proveden u 2. i 3. cjelini, podijeljeno je 95 upitnika, nakon 

čega su obrađeni rezultati, koji slijede u tablici: 
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CJELINA UOČENA ODSTUPANJA UREDNI REZULTATI 

2. cjelina 19% 81% 

3. cjelina 18% 82% 

 

Provedeno je 285 inicijalnih intervjua s kandidatima za upis u jaslice/vrtić, te je na temelju 

procjene stručnih timova odlučeno da za 8-ero novoupisane djece postoji potreba za 

angažiranjem osobnog pomagača. 

 

 1. cjelina 2. cjelina 3. cjelina Ukupno 

Ukupno 

inicijalnih 

intervjua 

108 77 110 285 

Broj djece 

kojima je 

potreban osobni 

pomagač 

3 4 1 8 

 

Rad Povjerenstva za procjenu potrebe angažiranja osobnih pomagača za djecu s 

teškoćama u razvoju 

 

Stručni tim Vrtića, zajedno s vanjskim suradnicima, čini Povjerenstvo za procjenu potrebe 

angažiranja osobnih pomagača za djecu s teškoćama u razvoju. Povjerenstvo se sastalo ukupno 

1 put tijekom ove pedagoške godine (zbog epidemije COVID-19). Teme sastanaka su se 

odnosile na djecu s teškoćama u razvoju, procjenu vrste i razine teškoće, procjenu potrebe 

angažiranja osobnog pomagača te procjenu duljine boravka djeteta. Povjerenstvo donosi odluke 

o dodjeli osobnih pomagača te o duljini boravka pojedinog djeteta s teškoćama u razvoju u 

skupini. U ovoj pedagoškoj godini Povjerenstvo je donijelo 31 odluku o dodjeli pomagača za 

isti broj djece s teškoćama u razvoju.  

 

Rad vrtića ljeti 

 

Ove pedagoške godine u ljetni rad bilo je uključeno 9 vrtića: Palčica, Škatulica, Izviđač, 

Ciciban, Pčelica, Zaton, Stara Mokošica, Šipan, Lopud. Pored već upisane djece prijavljene za 

pohađanje vrtića ljeti, u dogovoru s Upravnim vijećem primljeno je i 2 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.  

Odgojne skupine se formiraju prema dobi i broju prijavljene djece i to su najčešće dobno 

mješovite skupine sastavljene od nekoliko skupina. Posebno se vodi briga o sastavu skupine, 

sličnosti među djecom, navikama u dnevnim rutinama, prijašnjim zajedničkim iskustvima, 

međusobnim poznavanjima i poznavanjima odgojitelja i slično.  

Odgojno-obrazovni rad tijekom ljeta specifičan je zbog uvjeta i načina organizacije. Aktivnosti 

i igre prilagođavaju se vremenskim uvjetima pa se u najvećoj mjeri odvijaju tijekom jutarnjeg 

boravka na zraku u skladu s protokolom postupanja i  preporukama za zaštitu od vrućine. Djeci 
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je tijekom boravka u dvorištu ili na terasama vrtića omogućeno koristiti sredstva primjerena za 

ovo doba godine (voda, pijesak). Ove godine se odgojno obrazovni rad organizirao i prema 

preporukama HZJZ o zaštiti od korone, zato je bilo u ljetnom radu otvoreno više objekata da bi 

se smanjio broj djece po skupinama i osigurali bolji epidemiološki uvjeti. 

        

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.  

 

 

 

 

 
  

Iz prikazanih grafova je vidljivo da je prosječno dnevno pohađanje bilo više u srpnju nego u 

kolovozu, u svim otvorenim objektima.  
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5. 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 stručno-razvojnog 

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.  

 

Dvije su odgojiteljice (Nika Bagarić i Marija Zvono) tijekom ove pedagoške godine 

promovirano u zvanje mentora, a 1 odgojiteljica (Evgenija Matović) je promovirana u zvanje 

savjetnika. 

Održavani su radni sastanci ravnateljice i stručnog tima vezano za edukaciju odgojitelja-

pripravnika. 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 obavljalo je 5 odgojiteljica, od čega 

je njih 3 bilo na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Stručni ispit uspješno 

su položile 3 pripravnice odgojiteljice. 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 roditelje. Ciklus za odgojitelje se sastojao od 7 

radionica, a za roditelje od 11. 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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Stručno usavršavanje u pedagoškoj godini 2019./2020. 

  

MJESEC TEME ORGANIZATOR/NOSITELJ POLAZNICI MJESTO 

ODRŽAVANJA 

  

RUJAN 2019 Pružanje prve pomoći u 

dječjem vrtiću 
Zdravstvene voditeljice 

Odgojiteljice i 

osobni pomagači 

DV Pčelica 

DV Izviđač 

DV Ciciban 

DV Škatulica 

Vizija i misija odgojno-

obrazovne ustanove 
Diana Brkić 

Odgojiteljice i 

stručno razvojna 

služba 

DV Pčelica, DV 

Ciciban i DV 

Škatulica 

Protokoli postupanja 

odgojitelja u rizičnim 

situacijama za sigurnost 

djece 

Nikica Kličan, psihologinja; Vinka 

Jauković, pedagoginja; Dragica Brlek, 

defektologinja i Boja Milan Mustać, 

ravnateljica 

Odgojiteljice DV Palčica 

LISTOPAD 2019 Obvezna pedagoška 

dokumentacija u funkciji 

planiranja odgojno-

obrazovnog plana 

Anamarija Plenković, odgojiteljica 

mentorica i Marija Zvono, odgojiteljica 
Odgojiteljice DV Škatulica 

Podizanje kolektiva – 1. 

modul 
Nada Žanko, psihoterapeutkinja 

Odgojiteljice i 

SRS 
DV Župa dubrovačka 

Poticanje razvoja 

potencijalno darovitog 

djeteta u kontekstu 

dječjeg vrtića 

Dr.sc. Višnja Vekić Kljajić 

Odgojiteljice, 

stručno razvojna 

služba i 

ravnateljice 

DV Palčica 
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Izazovi razvoja odgojno 

obrazovne prakse – 

autonomija i 

profesionalizam kao 

polazište 

Anita Malašić, pedagoginja i Lana 

Jugović, odgojitelj mentor – Udruga 

Verižice 

Odgojiteljice 
Narodna knjižnica 

Dubrovnik 

Pecs – komunikacija 

putem razmjene slika 

Marta Jovanović, logopedinja i Dragica 

Barlek, defektologinja 
Odogojiteljice DV Palčica 

STUDENI 2019 Jačanje socijalnih 

kompetencija djece 

Tanja Šoletić i Maja Vodopić, 

odgojiteljice 
Odogojiteljice DV Gruž 

Uvod u Montessori 

pedagogiju 
Franica Lasić i Nika Bagarić, odgojiteljice Odgojiteljice DV Mala Kuća 

Zakon u vrtiću Eduka savjet – Višnja Mikuš Krešić 

Odgojiteljice, 

stručno razvojna 

služba, 

voditeljica 

račnovodstva, 

tajnice i 

ravnateljice 

DV Gruž 

Radost življenja je u 

drugima 
Jesenska katehetska škola 

Marija Zvono, 

Jelena Franičević 

Feregja i 

Dubravka 

Kalinić, 

odgojiteljice 

Nadbiskupijski 

pastoralni centar, 

Zagreb 

Stručni skup Utjecaj 

elektroničkih medija na 

rani razvoj i zdravlje 

djece 

Severina Hađija i Lea Burić, psihologinje 

Odgojiteljice, 

stručno razvojna 

služba i 

ravnateljice 

Sveučilište u 

Dubrovniku 

Dobrobit 7 minutnog 

vježbanja 

Tanja Perović, Frenči Obradović, Marija 

Butigan i Dalija Jurković, odgojiteljice 
Odgojiteljice 

DV Škatulica, DV 

Pčelica 

Nepoželjna ponašanja Severina Hađija i Lea Burić, psihologinje 
Odgojiteljice i 

pomagači djece s 
DV Palčica 
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teškoćama u 

razvoju 

Tvoj je put na mome 

putu 

Marija Zvono, Jelena Franičević Feregja i 

Dubravka Kalinić, odgojiteljice 
Odgojiteljice DV Mala kuća 

27. godišnja konferencija 

hrvatskih psihologa 
Hrvatsko društvo psihologa 

Severina Hađija i 

Lea Burić, 

psihologinje 

Hotel Osijek, Osijek 

Stručno-znanstveni 

skup Mirisi djetinstva 
Dječji vrtić Cvit Meditrana, Split 

Odgojiteljice i 

Boja Milan 

Mustać, 

ravnateljica 

Sveučilišna knjižnica 

Split, Split 

PROSINAC 2019 
Aktivno sudjelovanje 

roditelja u odgojno-

obrazovnom radu u 

dječjem vrtiću 

Biljana Nikić i Nikolina Agatić, 

odgojiteljice 

Odgojiteljice 

pripravnice 
DV Pile 

SIJEČANJ 2020  

  
Granice u odgoju 

Dolores Masle Aleksić, pedagoginja i Lea 

Burić, psihologinja 
Roditelji DV Pile 

Postavljanje granica u 

odgoju 

Vedrana Ledinić i Katarina Bošković, 

odgojiteljice 

Odgojiteljice do 5 

godina radnog 

iskustva 

DV Pčelica 

VELJAČA 2020 

  

  

  

  

Kvalitetan partnerski 

odnos odgojitelja i 

roditelja 

Evgenija Matović odgojiteljice DV Izviđač 

Opasne situacije u 

dječjem vrtiću i 

protokoli postupanja u 

kriznim situacijama 

odgojiteljice DV Gruž 

Odgojiteljice 

pripravnice i 

odgojiteljice do 

pet godina radnog 

iskustva 

DV Gruž 

Migracije i održivi 

razvoj 
Sveučilište u Splitu 

Stručno-razvojna 

služba 

Razvojna agencija 

Dura 
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Uloga odgojitelja u 

suradnji odgojno-

obrazovne ustanove i 

roditelja 

Evgenija Matović,  odgojiteljica 

Odgojiteljice do 5 

godina radnog 

iskustva 

DV Izviđač 

Art-terapija u radu s 

djecom s teškoćama u 

razvoju 

Ivana Ježić, prof. likovne kulture 

Odgojiteljice i 

stručno-razvojna 

služba 

Poliklinika za zaštitu 

djece i mladih 

Dubrovnik 

 

OŽUJAK 2020 

Kako djeci 

posredujemo  svijet – 

Montessori metoda 

Franica Lasić i Nika Bagarić, odgojiteljice Odgojiteljice DV Mala Kuća 

Uspješno mentoriranje u 

pristupu usmjerenom na 

dijete 

Udruga Korak po korak 

Odgojiteljice i 

stručno-razvojna 

služba 

Dv Palčica 

Odvojeno skupljanje 

otpada u vrtićima i 

školama 

Udruga Deša Dubrovnik odgojiteljice 
Hotel Hilton, 

Dubrovnik 

TRAVANJ 2020 

  

Zajednica odgojitelja 

koji uče 
Udruga Korak po korak Odgojiteljice Dv Palčica 

Stručno usavršavanje za 

provođenje posebnog 

likovnog programa 

Croatia Zagreb, ACE arts Odgojiteljice Dv Palčica 
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Godišnje edukacije u 2019./2020. godini  

  

EDUKACIJE ORGANIZATOR/NOSITELJ POLAZNICI 
MJESTO 

ODRŽAVANJA 

Realitetna terapija HURT 

Vinka Jauković, pedagoginja, 

Nikica Kličan i Lea Burić, 

psihologinje 

Dv Palčica 

Primjena terapeutske igre u 

vrtićkom okruženju 
Centar Proventus Vinka Jauković, pedagoginja Centar Proventus, Zagreb 

Senzorna integracija Akademija za razvojnu rehabilitaciju 

Ljubica Milić, Ivana Hrstić, 

Daniela Šimunović Krmek, 

Nikolina Čokljat i Matea Prkut, 

odgojiteljice i Barbara Šiljeg, 

pedagoginja 

Dječji vrtić Adriana,Split  

Kateheza Dobrog pastira 
Katoličko-bogoslovni fakultet Split i Sveučilište 

u Splitu 

Martina Franičević Feregja, 

Dubravka Kalinić, Anita Violić 

i Marija Zvono, odgojiteljice 

Sveučilište u Splitu 
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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 2018. 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.  

 

Teme roditeljskih  sastanaka od strane 

stručnih suradnika 

Vrtić i predavači: 

Spremnost djeteta za polazak u osnovnu 

školu 

DV Pčelica 

Severina Hađija 

Barbara Šiljeg 

Djeca i mediji – kako postaviti granice? 
DV Osojnik 

Severina Hađija 

Dijete i gubitak – kako pomoći tugujućem 

djetetu? 

Lea Burić 

Severina Hađija 

Navike korištenja elektroničkih uređaja kod 

djece iz Dječjih vrtića Dubrovnik 

Lea Burić 

Severina Hađija 

Suvremeno roditeljstvo – kako se nositi s 

izazovima? 

DV Mali princ 

Severina Hađija 

Prilagodba djece na jaslice 
DV Palčica, DV Škatulica 

Vinka Jauković 

Priprema za školu 
DV Palčica, DV Škatulica, DV Radost 

Vinka Jauković 

Granice u odgoju 
DV Ciciban 

Lea Burić 

Odgajam li dobro svoje dijete? – odgojne 

granice 

Nikica Kličan 

 

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.  
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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  

Kroz pedagošku 2019./2020. 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 

- 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 
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- 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 

- 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 

- Predavanja i radionice 

- Razmjena informacija o djeci s teškoćama u razvoju 

 

•Udruga Feniks 

- Provođenje istraživanja 
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- 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 projekt 

- Anketa o radnom vremenu vrtića 

 

•Zavod za javno zdravstvo 

- Uvid u kretanje zaraznih bolesti 

 

•Olimpijski odbor 

•Dubrovački savez športova 

•Hrvatsko matematičko društvo 

•Ministarstvo unutarnjih poslova - Služba civilne zaštite Dubrovnik (plan vežbe i evakuacije u 

predškolskim ustanovama) 
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7. Vrednovanje Ustanove 
 

Na kraju pedagoške 2019./2020. godine provedeno je samovrednovanje odgojitelja te 

vrednovanje ustanove. Odgovori su se kretali od 1 = uopće se ne slažem do 7 = u potpunosti se 

slažem. Podatci su prikupljeni i analizirani na razini cjelina. Prvu cjelinu čine sljedeći vrtići: 

Palčica, Škatulica, Radost i Lopud. 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, Mala kuća, Osojnik, Zaton, Trsteno, Gromača, Šipan. Na temelju podataka je 

vidljivo kako su odgojitelji treće cjeline u prosjeku najzadovoljniji. 

 

    
1. 

cjelina 

2. 

cjelina 

3. 

cjelina 

1 Zadovoljna sam načinom rada u našemu vrtiću. 5,37 5,41 5,91 

2 Dostupne su mi sve informacije važne za moj rad u vrtiću. 5,57 5,28 6,05 

3 U našemu vrtiću rado prihvaćamo nove ideje. 5,83 5,97 6,23 

4 Jedni drugima pružamo pomoć i potporu u teškim situacijama. 6,03 6,17 6,26 

5 Ozračje u kojem radim ugodno je i poticajno. 5,63 5,90 6,37 

6 Zadovoljna sam suradnjom s roditeljima. 6,30 6,38 6,05 

7 S roditeljima otvoreno razmjenjujem informacije o djetetu. 6,47 6,38 6,26 

8 
Zadovoljna sam suradnjom našega vrtića s vanjskim 

institucijama (drugi vrtići, škole, lokalna zajednica). 
5,50 5,69 5,56 

9 Prostor našega vrtića poticajan je za djecu. 5,30 5,93 5,81 

10 Prostor našega vrtića ugodan je za boravak djece. 5,70 6,10 6,00 

11 Imam dovoljno materijala za kvalitetan rad. 5,23 5,62 5,00 

12 Naš je vrtić čist i uredan. 6,07 5,79 5,95 

13 U našemu su vrtiću djeca sigurna. 6,17 5,93 6,14 

14 U našemu se vrtiću poštuje i prihvaća različitost djece. 6,47 6,72 6,63 

15 Djeca u našemu vrtiću imaju slobodu birati sadržaje i aktivnosti. 6,23 6,45 6,56 

16 
S djecom često idemo u posjete i organiziramo zanimljive 

aktivnosti izvan vrtića. 
5,23 5,55 5,16 
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17 Gotovo svakog dana djeca borave na otvorenome prostoru. 5,90 6,69 6,40 

18 Planiranje prilagođavam razvojnim potrebama djeteta. 6,53 6,62 6,74 

20 
Imam kompetencije koje su mi potrebne za dobro obavljanje 

svoga posla. 
6,40 6,34 6,35 

22 Važno mi je kontinuirano se usavršavati. 6,47 6,34 6,70 

23 Zadovoljna sam suradnjom s članovima stručnoga tima. 5,37 5,62 5,49 

24 Zadovoljna sam suradnjom s ravnateljicom. 6,03 6,07 6,63 

25 
Koliko ste zadovoljni vlastitim doprinosom u radu vrtića tijekom 

rada vrtića od kuće? 
6,23 6,31 6,35 

26 
Koliko ste zadovoljni komunikacijom s roditeljima tijekom rada 

vrtića od kuće? 
6,23 6,28 5,44 

 PROSJEK 5,93 6,06 6,08 
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8. Rad Upravnog vijeća 
Upravno vijeće obavljalo je zadaće i poslove utvrđene Zakonom o predškolskom odgoju i 

naobrazbi, Zakonom o Ustanovama, Statutom Vrtića te ostalim propisima i aktima. 

 

Upravno vijeće radi u sastavu: 

 

- Dr. Velibor Puzović, predsjednik 

- Dr. Ivan Šućur, zamjenik predsjednika 

- Dr. Antonija Sokal, član 

- Blaž Pezo, predstavnik roditelja 

- Tanja Perović Ljepava, predstavnik odgojitelja 

 

Tijekom pedagoške 2019./2020. godine Upravno vijeće sastalo se 14 puta i odlučivalo o 

sljedećem: 

 

- O primanju u radni odnos 

- Izvješću o radu 

- Godišnjem planu i programu 

- Donošenje Pravilnika o zaštiti od požara na radu i Pravilnika zaštite na radu 

- Upisu djece  

- Prigovorima i žalbama roditelja odnosno skrbnika djece 

- Donošenje prijedloga o izboru i imenovanju ravnatelja Ustanove 
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Kao pedagoginja sam  realizirala sve postavljene zadaće  u Godišnjem planu vrtića prema svim 

segmentima iz godišnjeg plana samostalno i u suradnji s ravnateljicom, stručnim suradnicima, 

odgojiteljima, roditeljima i društvenom sredinom ovisno o segmentima iz godišnjeg plana. 

Zadaće pedagoga u odnosu na prilagodbu novoprimljene djece u jaslice i vrtić u potpunosti su 

provedene u planiranom dijelu pedagoške godine. Provedeni su planirani roditeljski sastanci, 

neposredno praćenje u odgojnim skupinama, prikupljanje podataka putem praćenja, bilježenja 

i dokumentiranja i razvojnih lista za svako pojedino dijete, konzultacije s odgojiteljima. 

Realizirano je stručno usavršavanje prema planiranim terminima u godišnjem planu na timskim 

planiranjima, internim stručnim aktivima, vijećima odgojitelj (tablice s terminima i temama u 

prilogu izvješća), na seminarima i skupovima izvan vrtića, te individualnim stručnim 

usavršavanjima.  

Kao pedagoginja sam  organizirala, pratila i usmjeravala stručno usavršavanje u koordinaciji s 

ravnateljicom i stručnim suradnicima vrtića. Također su provedeni individualni savjetodavni 

razgovori s roditeljima vezani uz uključivanje djece u programe, događanja,  savjeti vezani uz 

korištenje slobodnog vremena, granice u odgoju i sl. Provedene su i planirane radionice za 

roditelje, kao i konzultacije s odgojiteljima vezano uz uključivanje roditelja u proces, projekte, 

izlete, manifestacije. Provela sam  individualne razgovore u suradnji s psihologinjom, 

defektologinjom i  zdravstvenom voditeljicom vrtića ovisno o potrebi tijekom cijele pedagoške 

godine. Realizirana je priprema odgojitelja za rad s djecom i date su smjernice za pripremu 

okruženja i dokumentiranja i obavljene su konzultacije s odgojiteljima. Kontinuirano sam 

pratila  rad odgojitelja u neposrednom radu s djecom uz stalnu podršku i razmjenu ideja, te 

davanja smjernica za unapređivanje rada, kako u redovitom 10 satnom programu tako i u 

integriranim, kraćim programima,obilježavanjima, manifestacijama u vrtiću i izvan 

vrtića.Aktivno sam se uključila u organiziranje i realizaciju svih događanja i aktivnosti u i izvan 

vrtića u dogovoru i suradnji s ravnateljicom. Surađivala sam sa svim čimbenicima u lokalnoj 

zajednici u cilju unapređivanja suradnje i promocije vrtića. Pratila sam rad na provedbi 

projekata u svim vrtićkim skupinama, pratila bilježenje, praćenje i dokumentiranje projekata u 

funkciji projektnog planiranja. Kontinuirano sam vodila i uključivala se u rad na timskim 

planiranjima. Tijekom pedagoške godine kontinuirano sam pratila i uključivala se u realizaciju 

kraćih i integriranih programa, provodila vrednovanje  programa te prisustvovalana prezentaciji 

i odlascima djece s odgojiteljima na događanja i manifestacije izvan vrtića.  
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U pedagoškoj  2019./2020. sam slijedeći  postavke Nacionalnog kurikuluma za rani i 

predškolski odgoj te Programsko usmjerenje predškolskog odgoja i obrazovanja obavljala  

posao  pedagoginje u sljedećim vrtićima: Palčica, Škatulica i  Radost. 

U tablici prilažem popis vrtića, broj skupina i broj odgojitelja kojima sam dodijeljena u funkciji 

obnašanja poslova pedagoginje u  pedagoškoj 2019./2020. godini: 

 

Tablica 1. Popis vrtića i odgojnih skupina 

vrtić jaslice/ broj skupina vrtić/broj skupina ukupno skupina broj odgojitelja 

Palčica 7 13 20 40 

Škatulica 6 5 11 22 

Radost - 3 3 6 

Ukupno 
13 

 

21 

 

34 

 

68 

 

 

Dobrom suradnjom sa Stručno- razvojnim timom radilo se na unaprijeđenju odgojno-

obrazovnog rada kroz rješavanje i otklanjanje eventualnih poteškoća kao i razvoju boljih 

suradničkih i partnerskih odnosa sa roditeljima, vanjskim ustanovama i širom društvenom 

zajednicom.                                                                                                                                           

 

U  pedagoškoj 2019./2020. 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 

 

1. U  rujnu i listopadu 2019.  sam temeljito  pratila stanje djece po skupinama i vrtićima. 

Također sam nastojala ispuniti  želje roditelja oko premještaja u druge skupine i vrtiće. 

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.  

 

Tijekom pedagoške 2019./2020. godine se u Dječje vrtiće upisalo sveukupno 166 djece. Od 

toga ih je 83 upisano u prvu cjelinu (26 u Palčicu, 46 u Škatulicu  i 11 djece u Radost). 
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Graf  1. –  Prikaz upisa tijekom  pedagoške 2019./2020.godine po cjelinama 

 

 

Napominjem da se upis djece na upražnjena mjesta  odvijao tijekom cijele pedagoške 

2019./2020. godine. U ožujku 2020.  sam analizirala i   kontrolirala brojčano stanja djece,  kao 

i premještaje  iz jednog u drugi vrtić kao i  ispise djece koja će u  sljedećoj  pedagoškoj godini  

polaziti 1. razred.                                                                                                                                 

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. Glavni upis u jaslice odnosno vrtić  se provodio  se od 

04. do  12.  lipnja 2020 godine. Roditelji  su koristili usluge e-upisa  djece u jaslice/vrtić.  Nakon 

poslanih i prihvaćenih dokumenata, roditelji su svoju djecu dovodili na inicijalne razgovore sa 

članovima Stručno razvojne službe. Inicijalni razgovori su se odvijali u Dječjim vrtićima 

Palčica, Pile i Pčelica. Zajedno sa ostalim članovima Stručno razvojne službe cjeline 1. DV 

Dubrovnik obavila sam 100 inicijalnih razgovora. Sa  kolegicama psihologinjom i 

defektologinjom radila sam na upisnoj listi i zalagala se za kvalitetnu organizaciju odgojnih 

skupina s obzirom na dob i spol djece. 

U upisnom roku zaprimljena su 295 zahtjeva i to kako slijedi: 

- za jaslični 10.satni program 193 zahtjeva;  

- za vrtički 10.satni program 82 zahtjeva; 

- za kraći popodnevni 1 zahtjev; 

 - djeca koja ne ispunjavaju uvjete 19 zahtjeva; 
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Komisija za upis  Dječjih vrtića Dubrovnik je na osnovu pregledane dokumentacije i kontrole 

bodovanja donijela prijedlog  liste prvenstva i istu proslijedila Upravnom vijeću na donošenje. 

Primljeno je ukupno 276 djece, od toga djece u program jaslica 193 i 83 djece u programe 

vrtića. U 1. cjelinu primljeno je 111 djece.  

 

Graf 2. – Prikaz glavnog upisa za pedagošku 2020./2021. godinu 

 

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 

 (materijalno, socijalno, emocionalno). 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. Poticanjem cjelovitog razvoja djece u godini dana pred polazak u školu 

nastojimo u suradnji s odgojiteljima 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. 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.  
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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 listovima  za predškolce, uključivanjem djece u aktivnosti i 

istraživanja odabrane tematike, slobodom u iskazivanju vlastitih ideja i mišljenja te poštivanjem 

individualnosti i fleksibilnosti. Sa svim roditeljima ostvaren je neposredni kontakt i 

komunikacija s povratnim informacijama o napretku djeteta. U području pripreme za školu sam 

organizirala, te realizirala zajedno s odgojiteljima  posjete školama za svu djecu školske 

obaveznike.  Dogovorila sam i aktivno se uključila u realizaciju posjeta  djece bivših vrtićanaca 

ovogodišnjih prvašića  u razne aktivnosti  u vrtiću s djecom budućim školarcima u dogovoru s 

odgojiteljima. U vrtiću  Palčica  sam tijekom pedagoške 2019./2020. godine radila sa skupinom 

djece predškolaca  koja imaju smetnje grafomotorike i tako  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. Sudjelovala sam u pisanju 

mišljenja zajedno sa ostalim stručnim suradnicama za djecu zbog odgoda škole ili zbog ranijeg 

upisa u školu.   

 

Prilažem tablicu broja predškolaca u vrtićima Palčica, Palčica1., Škatulica i Radost  u 

pedagoškoj 2019./2020. godini, po vrtićima. 

 

Tablica 2. – Broj predškolaca u 2019./2020. godini  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tijekom odgojno - obrazovnog procesa ostvarivala sam neposredan kontakt s djecom radi 

obogaćivanja programa rada te povećanje kvalitete i kvantitete aktivnosti u cilju zadovoljavanja 

vrtić broj predškolaca 

Palčica 89 

Palčica 1 7 

Škatulica 33 

Radost 30 

ukupno 159 
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potreba i interesa djece. U listopadu i studenome 2019. sam zajedno  sa 2 odgojiteljice uspješno 

provodila sedam radionica za odgojitelje u sklopu Programa Rastimo zajedno.  

U ožujku 2020. sam preko EU projekata završila sa jednogodišnjom edukacijom  pod nazivom 

„Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju“ u trajanju od 120 školskih sati. Cilj edukacije 

je naučiti stručnjake kako koristiti vještine iz terapeutske igre u grupnom radu. Kroz pedagošku 

2019./2020. apsolvirala sam sljedeće module: 

1. Anksiozna djeca 

2. Agresivno ponašanje djece 

3. Senzorna integracija i poremećaji iz spektra autizma 

4. Djeca s elementima ADHD-a i darovita djeca 

5. Dijete i stresne promjene 

6. Završni modul- integracija stečenog znanja u praksu,certifikacija 

 

5. Odgojiteljima  sam često bila spremna pomoći  oko organizacije radionica i predavanja kao 

i 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. 

Suradnja s odgojiteljima manifestirala se kroz: 

- Mjesečne upise i ispise djece po skupinama 

- Organizaciji izleta i posjeta 

- Dane otvorenih vrata 

Suradnja s odgojiteljima 

1. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad 

2. Edukacija odgojitelja 

3. Pomoć u planiranju 

1.  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 usmjeravajući ih na: 
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zadovoljavanje djetetovih osnovnih potreba te poštivanje individualnih razlika u razvoju 

djeteta; cjelovit razvoj djetetovih sposobnosti i potencijala stvaranjem razvojno- poticajne 

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 2019./2020. godine sam  direktno bila uključena u rad odgojiteljima 

pripravnicima. 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.Stručni ispit za 

odgojitelje uspješno su položile dvije odgojiteljice.  

U listopadu 2019. godine sam psihologinjom gđom. Nikicom Kličan održala radionice pod 

nazivom“ Mjere sigurnosti i protokoli postupanja u kriznim situacijama“. 

U  veljači 2020. 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“. 

 

3. U središtu pozornosti su bili pedagoški aspekti rada: 

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 2020.  sam s odgojiteljma aktivno radila  na kvaliteti projekata koji se 

zbog  COVID 19  nisu prezentirali na Regionalnoj smotri projekata za ljudska prava i 

demokratsko građanstvo.  

Također sam  konstantno surađivala  s odgojiteljima koje su tražile pomoć i moje mišljenje o 

projektnom planiranju. 

  

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.                                                                                                                                      
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Uloga voditeljica je bila itekako odgovorna a priprema svih radionica je protekla u jednom 

opuštenom i ležernom ozračju. Zaključujem da je suradnja s odgojiteljima  bila na visokom 

nivou, pogotovo u vrtićima Palčica i Škatulica; roditelji su nam bili partneri u radu a njihovu 

pomoć i prijedloge smo rado prihvaćali. 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.  

                                                                                                                                  

Suradnja s roditeljima  

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 s vrtićem roditelju bude ugodan, topao i sa 

svim potrebnim informacijama.  

 

 

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, 

psihologinjom i logopedinjom davala stručno mišljenje. 

U prilogu dajem prikaz djece s teškoćama u razvoju, koja su u   pedagoškoj 2019./2020.godini  

bila uključena u redovne odgojne skupine  Dječjih vrtića Palčica, Škatulica i Radost. 

 

Tablica 3. Sveukupni broj identificirane djece s teškoćama u razvoju uključene u redovne 

programe Vrtića ( 1. cjelina) 

VRTIĆ JASLICE VRTIĆ UKUPNO 

PALČICA 20 58 78 

ŠKATULICA 15 46 61 

RADOST 0 13 13 

SVEUKUPNO 26 78 152 

                                                                                                                                                                                  

U suradnji s članovima SRS-e prisustvovala sam 8 sastanaka s roditeljima, koji su bili vezani 

za djecu s teškoćama u razvoju.  

Tablica 4. Sveukupni broj identificirane djece s teškoćama u razvoju uključene u redovne 

programe Vrtića  po kategorijama teškoća u razvoju ( 1. cjelina) 
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Naziv kategorije teškoća u razvoju prema Državnom pedagoškom standardu 1. cjelina 

oštećenja vida 8 

oštećenja sluha 1 

poremećaj govorno-glasovne komunikacije 84 

poremećaji u ponašanju 24 

motorička oštećenja 3 

snižene intelektualne sposobnosti 1 

autizam 7 

višestruke teškoće 2 

zdravstvene teškoće  neurološka oštećenja 22 

UKUPNO 152 

 

Povjerenstvo za djecu s teškoćama u razvoju se u pedagoškoj 2019./2020. 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. 

Ove pedagoške 2019./2020. godine  identificirano je 35 potecijalno darovite djece, s kojim 

odgojitelji u radu  provode dodatne obogaćene sadržaje, s ciljem zadovoljavanja njihovih 

potreba i poticanja njihova razvoja u vrtiću i izvan njega.                                                                                                                                        

Održala sam sveukupno sedam  roditeljskih sastanaka na temu: „ Prilagodba djece na jaslice“, 

„Priprema za školu“ i „ Granice u odgoju“. 

U studenome, prosincu  2019. i  siječnju 2020. sam vodila pet roditeljskih sastanaka i to: 

- DV Palčica - Priprema za školu / 3 sastanka / 

- DV Škatulica – Priprema za školu / 1 sastanak/ 

- DV Radost - Priprema za školu / 1 sastanak/ 

U  veljači 2020. sam održala dva roditeljska sastanka i to: 

- DV Palčica – Granice u odgoju / 1 sastanak / 

- DV  Palčica  – Kako učiti, lako učiti / 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. 

Tijekom Covida19  bila sam otvorena za pitanja,dileme i prijedloge roditelja i odgojitelja i to   

svakoga dana na telefonu u vremenu od 8.00 do 10.00 sati. Također sam pripremila i članak za 

web stranicu vrtića na temu: „ Što moje dijete treba znati pred polazak u školu?“ 
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Suradnja s članovima stručno - razvojne službe vrtića i ravnateljicom  

Naša suradnja tijekom pedagoške godine 2019./2020. 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 Stručno- razvojne službe) 

Izradi Programa mjera  sigurnosti i protokola postupanja u kriznim situacijama za pedagošku 

2019./2020. (sa svim članovima Stručno – razvojne službe) 

Članovi Stručno - razvojne službe vrtića su pred početak upisa za pedagošku 2020./2021. 

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     

Ove pedagoške godine surađivali smo po potrebi s: 

- Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa 

- Upravnim odjelom za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo  Grada Dubrovnika  

-  Službom za opću upravu i društvene djelatnosti 

- Društvom Naša djeca 

- Centrom za socijalnu rad 

- Medicinskim centrom Dubrovnik 

- Gradskom knjižnicom  

- Dječji vrtić Župa dubrovačka 

- pedagozima i stručnim suradnicima Osnovnih škola  Lapad i Ivana Gundulića  

- Ruskom televizijom – organizacija rada i promicanje struke 

 

Stručno usavršavanje na nivou vrtića i osobno 

U Godišnjem planu za 2019./2020. 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 
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Za Odgojiteljsko vijeće 30. lipnja 2020. sam pripremila prikaz sveukupnih radionica i 

predavanja u vrtiću i izvan njega u pedagoškoj 2019./2020. godinu. 

 

 

 Stručno usavršavanje u pedagoškoj 2019./2020.godini       
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Zbog Covid 19 nismo bili u mogućnosti sudjelovati na Regionalnoj smotri projekata za ljudska 

prava i demokratsko građanstvo i Državnoj smotri projekata za ljudska prava i demokratsko 

građanstvo koje su odgođene. 

Osobno sam sudjelovala  u sljedećim edukacijama i seminarima u vrtiću kao i van njega: 

Ciklus od 7 radionica „ Rastimo zajedno“, održavana su Dječji vrtići Dubrovnik- listopad i 

studeni 2019. 

Poticanje razvoja potencijalno darovitog djeteta u kontekstu dječjeg vrtića, mjesto održavanja: 

Dječji vrtić Dubrovnik - listopad 2019. 

Zakon u vrtiću, nositelj: Eduka savjet- mjesto održavanja: Dječji vrtići Dubrovnik- studeni 

2019. 

2. Stručno usavršavanje prema područjima posebnog stručnog interesa 

 ( seminari, radionice, tribine ). 

U rujnu 2019.  sam započela dvogodišnju edukaciju iz Realitetne terapije  

U listopadu 2019. sam sudjelovala na Konferenciji realitetne terapije na Bledu . 

U ožujku 2020. sam u sklopu EU projekta završila jednogodišnju edukaciju u organizaciji 

Centra Proventus pod nazivom:“ Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju“. 

 

Rad preko ljeta i moji prijedlozi za sljedeću pedagošku 2020./2021. godinu 

Organizaciju rada tijekom ljetnog perioda bazirali smo na potrebama djece i roditelja, te je 

kontinuirano mijenjali sukladno tim potrebama. Tijekom srpnja bilo je prisutan veći broj djece, 

te se radilo u desetak  odgojnih skupina u središnjem objektu Palčici i Škatulici.  

Zbog mijenjanja prostora u kojima djeca borave u oblikovanju materijalne sredine nastojali smo 

osigurati djeci poznati prostor i odgojitelje, kako bi se smanjila mogućnost ponovnih 

adaptacijskih teškoća (poznate igračke, slikovnice, elementi stvaralaštva odgojne skupine 

svakog djeteta). Obzirom na specifične uvjete rada ljeti, posebna pažnja posvećena je sigurnosti 

djece zbog promjene prostora u kojima se boravi i stalne promjene djece koja borave u vrtiću, 

te osiguravanje što kvalitetnijih i primjerenijih uvjeta u prostorima u kojima borave djeca i 

radnici (sve sobe dnevnog boravka u kojima su boravila djeca imaju klima uređaje). Osnovna 

zadaća u radu bila je očuvanje i jačanje dječjeg zdravlja uz maksimalno korištenje prirodnih 

faktora tijekom ljetnog perioda (boravak s djecom na zraku od 8,30 sati, igra  na terasama i sl.). 

Djeca su upućivana na korisnosti i važnosti boravka na zraku, ali uz osnovne mjere opreza i 

zaštite od sunca (raniji izlazak, zaštitna odjeća i pokrivala za glavu, korištenje suncobrana i 

krema s visokim zašitnim faktorom te ponajviše prirodne hladovine u našem dvorištu). Ulazak 

u vrtić dogovoren je u 11,00 sati ili kasnije ovisno o visini UV zračenja i temperaturi zraka.  
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U odnosu na dijete odgojno-obrazovni rad ljeti nije odstupao od uobičajnih načela rada s djecom 

tijekom pedagoške godine. Osigurali smo im okruženje koje najbolje poznaju uz međugrupnu 

suradnju i korištenje zajedničkih prostora. Priprema se odnosila i na odgajatelje s naglaskom na 

pojačanu razmjenu informacija o djeci, o navikama i potrebama roditelja te korištenje postojeće 

dokumentacije svake skupine.  

Moji prijedlozi za unapređivanje rada u  pedagoškoj  2020./2021.godini bili bi: 

-anketni upitnici za roditelje djece svih odgojnih skupina kako bi se dobile povratne informacije 

o kvaliteti života djece u vrtiću, komunikaciji roditelja i djelatnika vrtića, te sudjelovanju 

roditelja u životu i radu vrtića. Isti bi se sprovodili jednom u tromjesečju, dakle četiri puta 

godišnje. 

- komunikacijski roditeljski sastanci odgojitelja s roditeljima.                                                                                                         
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 
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1.  Odgojno-obrazovni rad  

Stručni suradnik pedagog započeo je s radom od 15. lipnja 2018. do 5. travnja 2020. 

(zamjena). 

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-, 

pčelica Mala kuća - Stara Mokošica i vrtićima Osojnik, Zaton, Trsteno, Gromača i Šipan. 

Tablica 1. Popis vrtića i odgojnih skupina 

vrtić jaslice/broj skupina 
jaslično-vrtićka/broj 

skupina 
vrtić/broj skupina 

Pčelica 3 - 5 

Pčelica - Opskrbni 

centar 
- - 1 

Pčelica-Pos - 1 1 

Pčelica-Vita 1 - - 

Pčelica-Aster  - - 1 

Pčelica Stara Mokošica 

1 
1 - 1 

Pčelica Stara Mokošica 

2 
1 1 - 

Pčelica Stara Mokošica 

3 
- 1 1 

Pčelica Mala kuća 1  3 

Pčelica-Osojnik - 1 - 

Pčelica-Gromača - 1 - 

Pčelica-Trsteno - 1 - 

Pčelica-Zaton 1 - 2 

Pčelica-Šipan - - 1 

 8 6 16 

 UKUPNO: 30 
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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. 

1.1. Individualni i grupni rad s djecom 

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

poticanje njegovog cjelovitog razvoja, usmjeravajući se na dijete i uvažavajući njegove 

individualne potrebe, u svrhu doprinosa kvaliteti njegova odrastanja. Sukladno navedenom, 

tijekom pedagoške godine, pedagog je u suradnji s članovima stručnog tima provodio inicijalne 

razgovore s roditeljima novoupisane djece i procjenjivao individualne razvojne potrebe djeteta. 

Boravio je u odgojno-obrazovnim skupinama i ostvarivao kontakt s djecom kako bi stekao uvid 

u njihove potrebe, način razmišljanja, osjećaje i ponašanje u grupi. Početkom pedagoške godine 

pedagog je pratio uspješnost prilagodbe novoupisane djece na vrtić kao i odgojno-obrazovni 

program u pogledu zadovoljavanja potreba djece. Nadalje, za svu djecu u godini pred polazak 

u školu (djeca u redovitim vrtićkim programima i djeca iz programa predškole) je izradio 

mišljenja o djeci školskim obveznicima s preporukama za daljnji rad škole. Na zahtjev roditelja 

ili odgojitelja, pedagog je obavljao razgovor s djecom i uvrstio ih u praćenje, te vodio evidenciju 

i dosjee o djeci koja imaju posebne potrebe. Pedagog je u suradnji s članovima stručnog tima 

sudjelovao u izradi godišnjih individualnih programa za djecu s teškoćama u razvoju. Također, 

sudjelovao je u pisanju stručnih mišljenja o djeci s posebnim potrebama te je pisao stručna 

mišljenja o djeci kod koje je bio moguć prijevremeni polazak u školu. 

Tablica 2. Broj djece s teškoćama u razvoju, koji su imali osobnog pomagača 

 

vrtić broj djece s teškoćama 

Pčelica 2 

Opskrbni centar 1 

Mali Princ 1 

Pčelica 1- Stara Mokošica 2 

Pčelica na moru 3 

Trsteno 1 

Gromača 1 

Zaton 1 

UKUPNO 12 
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Vrtići za koje je pedagog bio zadužen imali su ukupno 12 djece s teškoćama u razvoju, od tog 

broja, troje djece  nije imalo potrebnu dokumentaciju, točnije  mišljenja i procjene stručnjaka.  

Sve smetnje, 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 pedagog je bio potpora odgojiteljicama 

upravo u radu s tom djecom koja nisu imala potrebnu dokumentaciju, a uočavala su se određena 

razvojna odstupanja. Nakon opservacije djeteta, pedagog je pružao savjetovanje 

odgojiteljicama na koji način da vrše praćenje i bilježenje svakodnevnog djetetovog ponašanja. 

Nakon prikupljenih podataka, na temelju promatranja odgojiteljica i vlastitom, započinje 

individualni rad s djetetom i obavijesti se edukacijski rehabilitator.  

Grupni rad najviše se odnosio na djecu koja su bila u godini pred polazak u školu. Prije 

provođenja radionica za predškolce, pedagog je u suradnji sa psihologom održao roditeljski 

sastanak za roditelje djece školskih obveznika. Ove pedagoške godine, radionice za predškolce 

provedene su u određenim vrtićima, budući da se zbog pandemije virusa COVID 19 vrtić 

zatvorio, u vrijeme provođenja radionica za predškolce. 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 prijevremeni upis u školu. 

Materijali koji su korišteni bili su: radni listovi, zagonetke, zadatci prostornih odnosa kroz 

pjesmu, ples i igru, rad na kontroli emocija također se osnaživao kroz različite aktivnosti, 

primjerice natjecateljske igre, poučne priče i dr. 

Tablica 3. Prikaz broja predškolaca uključenih u grupni rad 

vrtić broj skupina broj predškolske djece 

Pčelica 5 52 

Opskrbni centar 1 8 

Aster 1 8 

Pos 1 12 

Pčelica 1 - stara 

mokošica 
1 9 

Pčelica 3 – stara 

mokošica 
1 1 

Zaton 1 12 

Trsteno 1 8 

Gromača 1 6 
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Osojnik 1 7 

Šipan 1 0 

Ukupno: 16 144 

 

Ove pedagoške godine odgodu od škole dobilo je 10 djece, prema procjeni povjerenstva ili 

zahtjeva roditelja za odgodu. Također, ove godine planiran je obavezni Program predškole za 

djecu koja su u godini pred polazak u školu, a nisu pohađala vrtić. Program predškole trebao je 

trajati od 15. ožujka do 15. lipnja, gdje bi djeca u vrtiću boravila 2 sata dnevno ali zbog 

pandemije COVID 19 navedeno se nije moglo realizirati. 

Tablica 4. Vrtići u kojima su upisana djeca iz Programa predškole 

dječji vrtić broj djece 

Mali princ 1 

Gromača 2 

Pčelica mala 

kuća 
1 

Ukupno 4 

 

Kroz cijelu pedagošku godinu pedagog je pratio adaptaciju i socijalizaciju djece na jaslice/vrtić. 

Svakodnevnim obilaskom odgojnih skupina nastojalo se pomoći odgojiteljicama u otklanjanju 

poteškoća u radu s djecom. Zbog pandemije, ove pedagoške godine glavni upisi za vrtić bili su 

odgođeni za lipanj gdje su roditelji zahtjeve predavali elektronskim putem. Inicijalni razgovori 

s roditeljima su se provodili u krugu stručnog tima. Tijekom godine je obavljeno ukupno 45 

premještaja, za 3. cjelinu.  

Nakon upisa, uslijedilo je sastavljanje odgojnih skupina, koje su se zbog zahtjeva roditelja 

mijenjale sve do mjeseca srpnja, 2020. Ukupan broj zahtjeva za upise u Dječje vrtiće 

Dubrovnik, za novu pedagošku godinu 2020./2021. bio je 295, djece jasličnog uzrasta 193  i 82  

vrtićkog uzrasta, od tog broja, za vrtiće za koje sam zadužena ukupan broj je 108 a od toga 83 

djece jasličnog uzrasta i 25 vrtićkog uzrasta.  

2. Suradnja i rad s odgojiteljicama 

Ove pedagoške godine postignut 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 dobra suradnja ostvarena je sa 

odgojiteljicama predškolske djece i odgojiteljicama djece s teškoćama u razvoju. Svakodnevno 
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su se vodili dogovori oko načina rada s tom djecom, razmijenjivale informacije i pružala pomoć 

djeci koja su pokazala nespremnost za školu.  

3. Suradnja sa članovima stručno – razvojne službe 

STRUČNI SURADNIK SURADNJA 

 

 

 

Dolores Aleksić, pedagoginja savjetnica 

 

 

 

- suradnja kod upisa djece u jaslice/vrtić i 

premještaja istih 

- suradnja oko formiranja odgojnih skupina za 

novu pedagošku godinu 

- izrada protokola o suradnji s roditeljima 

- suradnja vezana za djecu koja su u programu 

predškole 

- česte konzultacije i razgovori vezani za tekuće 

poslove 

Vinka Jauković, pedagoginja 
- premještaji i upisi djece u jaslice/vrtić 

Nikolina Vidojević, pedagoginja 
- suradnja vezana za polaganje stručnog ispita 

Nikica Kličan, psihologinja mentorica 

- konzultacije i dogovori oko problemskih 

ponašanja pojedine djece 

- savjetovanje o radu s djecom s teškoćama u 

razvoju 

- suradnja vezana za upise djece 

Dragica Barlek, defektologinja -informiranje o asistentima djece s teškoćama 

- - suradnja vezana za upise djece 

Alma Džanović Mateljan, edukacijski 

rehabilitator 

- prijenos informacija s pedagoškog aspekta 

vezano za djecu s teškoćama u razvoju 

dobivenih promatranjem djece u skupini 

- obostrana razmjena informacija o djeci s 

teškoćama 

Zorana Dedić, logoped 

- razgovori o djeci koja su u terapiji 

- konzultacije o djeci s teškoćama 

- poziv na identifikaciju potencijalne djece sa 

tekoćama 

Severina Hađija, psihologinja 

 

- 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 

Lea Burić, psihologinja -razgovori vezani za djecu s poremećajima u 

ponašanju 

Martina Mišetić, zdravstvena voditeljica 
- evidentiranje necijepljene djece 

- uvid u pobol djece 
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4. Suradnja s ravnateljicom  

RAVNATELJICA SURADNJA 

 

Boja Milan Mustać, prof. pedagogije i 

sociologije 

- organizacija edukacija, seminara, smotri 

projekata 

- pisanje Godišnjeg izvješća i Godišnjeg plana Dv 

Dubrovnik 

- pisanje Kurikuluma Dv Dubrovnik 

- suradnja oko upisa djece u jaslice/vrtić 

- suradnja vezana za tekuća pitanja i poslove  

- dogovori oko ljetnog načina rada po vrtićima 

Diana Brkić -Organizacija formiranja skupina 

 

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.  

5. Suradnja s roditeljima 

Budući da je pedagoginja u travnju  počela sa novim ugovorom o radu  na mjestu edukacijskog 

rehabilitatora, točnije senzornog pedagoga, surađivala je s roditeljima čija su djeca pokazala 

određene senzorne teškoće.  Tu se izdvajaju roditelji dječaka A. K. i roditelji djevojčice L.F., 

gdje se komunikacija odvijala putem slanja video-zapisa. 

7. Suradnja s vanjskim ustanovama 

SURADNIK OBLIK SURADNJE 

Agencija za odgoj i obrazovanje Stručno usavšavanje: smotre projekata, edukacije i seminari 

Baseline, Kabinet za razvoju 

procjenu i podršku 

Radionice i predavanja te individualno 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. 

Osnovna škola Mokošica Razmjena informacija o djeci koja prelaze iz vrtića u školu.  

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 - DURA 

Pomoć oko pisanja projekta za sredstva iz Europskih fondova 

Realizacija poslijepodnevnog rada i rada subotom u dječjem 

vrtiću. 

Akademija za razvojnu 

rehabilitaciju 

Stručno usavršavanje, edukacije 
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7. Stručno usavršavanje u pedagoškoj 2019./2020. godini 

mjesec oblik i tema stručnog usavršavanja 
organizator/predavač 

 

listopad 

Senzorna integracija prema Ayres ® u 

pedagogiji/ SIAT® za odgojno obrazovne 

stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji 

Lidija Andrijević Gajić, prof. logoped, SI 

pedagog instruktor, 

Mihaela Grubišić, dipl. fizioterapeut, 

bacc.occup.th, SIAT terapeut instruktor 

Supervizija: Carola Wiesbauer , SIAT® terapeut 

instruktor, dipl. fizioterapeut 

studeni 

 

Senzorna integracija prema Ayres ® u 

pedagogiji/ SIAT® za odgojno obrazovne 

stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji 

Lidija Andrijević Gajić, prof. logoped, SI 

pedagog instruktor, 

Mihaela Grubišić, dipl. fizioterapeut, 

bacc.occup.th, SIAT terapeut instruktor 

Supervizija: Carola Wiesbauer , SIAT® terapeut 

instruktor, dipl. fizioterapeut 

veljača 

Senzorna integracija prema Ayres ® u 

pedagogiji/ SIAT® za odgojno obrazovne 

stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji 
 

Art terapija u radu s djecom s teškoćama u 

razvoju 

Lidija Andrijević Gajić, prof. logoped, SI 

pedagog instruktor, 

Mihaela Grubišić, dipl. fizioterapeut, 

bacc.occup.th, SIAT terapeut instruktor 

Supervizija: 

Carola Wiesbauer , SIAT® terapeut instruktor, 

dipl. Fizioterapeut 

 

ožujak 

Međužupanijski stručni skup: Uloga 

stručnih suradnika u kontinuiranom 

unaprijeđenju odgojno-obrazovne prakse 

u dječjem vrtiću, predstavljanje knjige, 

profesionalno obrazovanje odgojitelja 

predškolske djece: od jednogodišnjeg 

tečaja do sveučilišnog studija, značajnost 

suradnje odgojitelja, roditelja i obitelji u 

pravcu izgradivanja partnerskih odnosa 

doc.dr.sc. IvanaVisković, doc.dr.sc. Tonća Jukić, 

prof. Deana Gaić Kaličanin, dr.sc. Davor Mikas,      

mr. Žana Pavlović, prof. Jelena Garbin 

Doc.dr.sc. Branimir Mendeš 

doc.dr.sc. IvanaVisković 

 

svibanj 

Stručni skup: Edukacija  za odgojitelje i 

stručne suradnike u predškolskim 

ustanovama- Identifikacija i rad s 

darovitom djecom u dječjem vrtiću 

Prof.psihologije Igor Longo, prof. Mirjana 

Bakotić 

lipanj 

 

Senzorna integracija prema Ayres ® u 

pedagogiji/ SIAT® za odgojno obrazovne 

stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji 

Lidija Andrijević Gajić, prof. logoped, SI 

pedagog instruktor, 

Mihaela Grubišić, dipl. fizioterapeut, 

bacc.occup.th, SIAT terapeut instruktor 

Supervizija: 

Carola Wiesbauer , SIAT® terapeut instruktor, 

dipl. fizioterapeut, 
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Rad senzornog pedagoga 

 
Stručni suradnik senzorni pedagog radi od 6. travnja 2020. 

 

ODGOJNO OBRAZOVNI RAD 

Posao stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora, pedagoga senzorne integracije obuhvaća 

detekciju poremećaja senzorne integracije te provođenje terapije senzorne integracije. Zatim, 

planiranje, programiranje i pripremu za rad, suradnju sa stručnjacima u ustanovi i izvan nje, rad 

s roditeljima , skrbnicima i udomiteljima (savjetovanje i edukacija).  

 

Tablica 1. Popis vrtića i odgojnih skupina za koje je zadužen senzorni pedagog 

 

VRTIĆ 

 

JASLICE/BROJ 

SKUPINA 

 

VRTIĆ/BROJ SKUPINA 

Pčelica 3 5 

Palčica  5 10 

Škatulica  5 6 

UKUPNO 13 21 

 

Individualni i grupni rad s djecom 

Poremećaj osjetne obrade/ disfunkcija senzorne integracije je termin koji označava 

nemogućnost mozga da adekvatno integrira osjetne informacija koje dolaze iz različitih osjetila. 

Postoje više područja senzornih osjetila: taktilno/ dodir, vestibularno/ravnoteža, 

proprioceptivno, vizualno/ vid, auditivno/sluh, gustatorno/ okus i olfaktorno/njuh.  Djeca s 

teškoćom senzornog procesuiranja će krivo interpretirati osjetnu informaciju ili neće znati kako 

ju ispravno koristiti. Djeca s poremećajem senzorne integracije imaju većih problema s 

motoričkim planiranjem, a manjih s rezoniranjem i intelektom. To se može objasniti time što 

visina inteligencije odgovara broju neurona u mozgu te broju veza među tim neuronima, a 

većina djece s poremećajem senzorne integracije  imaju gotovo jednaku količinu neurona kao i 

djeca bez teškoća te je njihov problem uzrokovan vezama koje rade nepravilno. Terapijsko 

poticanje senzorne integracije potpuno je prirodno te kao takvo omogućava adaptivne reakcije 

koje su dovoljne da se u većine male djece dodatno potakne razvitak mozga, stoga je glavna 

ideja takve terapije omogućiti upravljanje senzornim unosom. Poticanje razvoja senzorne 
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integracije mora osigurati široki raspon mogućnosti za kretanje i primanje osjetih informacija. 

Koristi se veliki broj raznih pomagala za ljuljanje, vrtnju, koturanje, penjanje, puzanje, vožnju, 

kao i razne aktivnosti za manipuliranje, skupljanje i bacanje. No, najvažnije je, ipak, vlastito 

tijelo djeteta. Sve aktivnosti moraju biti prilagođene potrebama i sposobnostima senzorne 

integracije djeteta ali isto tako i privlačne i zabavne za dijete. Istraživanja pokazuju da većina 

djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA) ima teškoće senzorne obrade, najčešće teškoće 

senzorne obrade na području auditivnog, taktilnog i vizualnog osjetilnog sustava te samim tim 

i senzorni pedagog je usmjeren na rad sa djecom s autizmom.  

Rad se provodi u kabinetu senzorne sobe koja je opremljena senzornim materijalima i 

sredstvima te je rad počeo u travnju, 2020-te godine.  Uključenje u rad senzorne sobe prednost 

imaju djeca sa dijagnosticiranim određenim teškoćama, ali i djeca kojima je potrebna detekcija 

teškoće.  Uključenje djece u senzornu sobu se vrši na zahtjev senzornog pedagoga u suradnji sa 

odgojiteljem i roditelj. Neposredni rad s djecom obuhvaća 25 radnih sati tjedno. 

Budući da je zbog pandemije COVID 19 vrtić bio zatvoren na dva mjeseca, rad u senzornoj 

sobi je djelomično realiziran u dječjem vrtiću Pčelica, te samim tim nije detektiran konačan 

broj djece koji bi bio uključen u rad senzorne sobe. 

Suradnja i rad s odgojiteljicama 

 

Način i oblici rada u senzornoj sobi odgojiteljima je trebao biti predstavljen putem predavanja 

i radionice, gdje bi im senzorni pedagog približio rad senzorne sobe. Zbog pandemije COVID 

19, isto nije bilo realizirano. S odgojiteljicama kod kojih je bila potrebna detekcija teškoće, 

suradnja je bila obostrana te su se informacije svakodnevno razmjenjivale. 

 

SURADNJA S RODITELJIMA 

Prilikom posjeta određenih skupina, ali i u razgovorima s odgojiteljicama, senzorna 

pedagoginja je ostvarila suradnju sa roditeljima djece  i A.K. I L.F. 

Suradnja između roditelja i senzornog pedagoga je bila na način popunjavanja senzornog 

upitnika te  razmjene video-zapisa djece i roditelja prilikom igre, hranjenja i presvlačenja. 

Na temelju upitnika i video-zapisa, senzorna pedagoginja je roditeljima predočavala senzorni 

program za rad i djevojčicu je uključila u rad senzorne sobe. 
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 

20 000 Dubrovnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU PEDAGOGINJE 

Za pedagošku godinu 2019./2020. 

 

 

 

 
Pedagoginja: 

Ivana Matana 

 
 

 

 

Dubrovnik, rujan, 2020. 
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1. ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD 
 

Stručni suradnik pedagog na zamjeni od 2. lipnja 2020. 

 

Prema postavkama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te 

Programskog uvjerenja predškolskog odgoja i obrazovanja, praćen je i potican rad u Dječjim 

vrtićima: Pčelica, Vita, Opskrbni centar, Aster, Pos, potom u Pčelici 1, Pčelici 2, Pčelici 3 i 

Mala kuća u Staroj Mokošici te vrtićima Osojnik, Zaton, Trsteno, Gromača i Šipan. 

Tablica 1. Popis vrtića i odgojnih skupina 

VRTIĆ JASLICE/BROJ 

SKUPINA 

JASLIČNO – 

VRTIČNA/BROJ 

SKUPINA 

VRTIĆ/BROJ 

SKUPINA 

Pčelica 3 - 5 

Pčelica – Vita 1 - - 

Pčelica – Opskrbni 

centar 
- - 1 

Pčelica – Pos - 1 1 

Pčelica – Aster - - 1 

Pčelica – Stara 

Mokošica 1 
1 - 1 

Pčelica – Stara 

Mokošica 2 
1 1 - 

Pčelica – Stara 

Mokošica 3 
- 1 1 

Mala kuća 1 - 3 

Pčelica – Osojnik - 1 - 

Pčelica –Zaton 1 - 2 

Pčelica – Trsteno - 1 - 

Pčelica – Gromača - 1 - 

Pčelica - Šipan - - 1 

UKUPNO 8 6 16 

 Ukupno: 30 
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1.1. Individualni i grupni rad s djecom 

 

 Zbog specifičnosti situacije i početka rada u lipnju, priliku za promatranjem i praćenjem 

djece dobivam u objektu Mala kuća. Sudjelujem u opservaciji dječaka L.S. i  J.P. te dječaka 

R.D. s kojim je radila senzorna pedagoginja. 

 

Tablica 2. Broj djece s teškoćama u razvoja 

 

VRTIĆ BROJ DJECE S TEŠKOĆAMA 

Pčelica 2 

Opskrbni centar 1 

Mali Princ 1 

Pčelica 1- Stara Mokošica 2 

Pčelica na moru 3 

Trsteno 1 

Gromača 1 

Zaton 1 

UKUPNO 12 

 

   Tablica 3. Prikaz broja predškolaca  

 

 

 

 

VRTIĆ BROJ SKUPINA BROJ PREDŠKOLSKE 

DJECE 

PČELICA 5 52 

OPSKRBNI CENTAR 1 8 

ASTER 1 8 

POS 1 12 

PČELICA 1 - STARA 

MOKOŠICA 

1 
9 

PČELICA 3 – STARA 

MOKOŠICA 

1 1 
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Ove pedagoške godine odgodu za školu dobilo je 10 djece, prema procjeni povjerenstva 

ili zahtjeva roditelja za odgodu. 

Program predškole trebao je trajati od 15. ožujka do 15. lipnja, kada bi djeca u vrtiću 

boravila 2 sata dnevno, ali zbog pandemije COVID 19 navedeno se nije moglo realizirati. 

Tablica 4. Vrtići u kojima su upisana djeca iz Programa predškole 

DJEČJI VRTIĆ BROJ DJECE 

MALI PRINC 1 

GROMAČA 2 

PČELICA MALA KUĆA 1 

UKUPNO 4 

 

Zbog specifičnosti situacije, upisi za novu pedagošku godinu su provedeni u lipnju. 

Roditelji su elektronskim putem predali zahtjev za upis svog djeteta. Upisna komisija je bila 

zadužena za detaljan pregled dokumentacije djece i roditelja te sam zajedno s njima sudjelovala 

u pregledavanju i komunikaciji s roditeljima putem službenog telefona. 

Ukupan broj zahtjeva za upis u DV Dubrovnik u novu pedagošku godinu 2020./2021. 

bio je: 295, od toga djece jasličnog uzrasta 193  i 82  vrtićkog uzrasta. Za treću cjelinu pristiglo 

je 108 zahtjeva, a od toga 83 djece jasličnog uzrasta i 25 vrtićkog uzrasta. Od 108 djece, 14 

djece nije dobilo cjelinu koju su tražili, dok su 3 zahtjeva za upis u dječji vrtić  odbijena. 

1.2. Suradnja i rad s odgojiteljicama 

 

Suradnja s odgojiteljicama je bila putem Vijeća odgojitelja održanog u lipnju, gdje se 

ravnateljica osvrnula na cjelokupan rad u pedagoškoj godini, anketama, suradnji sa stručnim 

suradnicima te osobit naglasak se stavio na period kad je dječji vrtić bio zatvoren zbog novog 

virusa COVID-19.  

 

ZATON 1 12 

TRSTENO 1 8 

GROMAČA 1 6 
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1.3. Suradnja sa članovim stručno – razvojne službe  

 

STRUČNI SURADNIK SURADNJA 

Vinka Jauković, pedagoginja 

- premještaji i upisi djece u jaslice/vrtić 

 

 

Nikica Kličan, psihologinja savjetnica 

- upisi u novu pedagošku godinu 

- pregled dokumentacije novoupisane djece 

 

 

Dragica Barlek, defektologinja 

- upisi u novu pedagošku godinu 

- pregled dokumentacije novoupisane djece 

 

 

 

Barbara Šiljeg, senzorna pedagoginja 

- rad na dokumentaciji  

- premještaji i upisi djece u jaslice/vrtić 

- zajednički individualni razgovori s 

roditeljima 

 

Severina Hađija, psihologinja 

- zajednički individualni razgovori s 

roditeljima 

- uvid u dokumentaciju djece 

 

Martina Mišetić, zdravstvena voditeljica 

- evidentiranje necijepljene djece 

- priprema roditeljskih sastanaka 

Adaptacija na jaslice – vrtić 

- uvid u pobol djece  

 

1.4. Suradnja s ravnateljicom Vrtića 

RAVNATELJICA SURADNJA 

Boja Milan Mustać, prof. pedagogije i 

sociologije 

- suradnja vezana za tekuća pitanja i poslove  

 

Diana Brkić, bacc.praesc.educ. 

- formiranje skupina 

- upisi nove djece u jaslice/vrtić 
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2. SURADNJA S RODITELJIMA 
 

Nakon pregleda zaprimljene dokumentacije s novih upisa, uslijedili su individualni 

inicijalni razgovori u kojem je bilo uključeno dijete u pratnji roditelja. Razgovori su vođeni 

krajem lipnja i početkom srpnja. Prisutna je bila stručna služba III cjeline - DV Pčelica u 

Mokošici.  

U dogovoru s ravnateljicom i zdravstvenom voditeljicom, organizirana su tri roditeljska 

sastanka za novoupisanu djecu. Pozvani su  roditelji koji se po prvi put susreću s vrtićem. Tema 

roditeljskog sastanka je bila Adaptacija na jaslice i vrtić. Roditelji su upoznati s posebnostima 

i pravilima vrtića, što mogu očekivati od djeteta u periodu adaptacije na jaslice/vrtić, 

zdravstvenim dijelom i drugim. 

3. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA 
 

SURADNIK OBLIK SURADNJE 

Osnovna škola Mokošica Razmjena podataka za školske obveznike.  

 

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE U PEDAGOŠKOJ  2019./2020.GODINI 
 

Zbog početka rada na kraju pedagoške godine, odnosno u lipnju i zbog specifične 

situacije sa novim virusom COVID-19 nisam imala priliku sudjelovati na stručnom 

usavršavanju ovu pedagošku godinu niti sam imala priliku održavati radionice. Usavršavala 

sam se putem stručne literature. 

5. VOĐENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE 
 

Nakon inicijalnih razgovora s roditeljima i novoupisanom djecom, uslijedilo je 

smještanje djece po skupinama kako je navedeno na listi prvenstva. Obavljeni su premještaji 

po primljenim zahtjevima.  

Pripremljeni su upisni upitnici po skupinama koje će biti predani odgojiteljicama na 

sastanku odgojiteljica koji je predviđen za kraj pedagoške godine. 

Kako bi što kvalitetnije mogla pratiti i voditi svoj rad, neizostavni dio posla pedagoga 

predstavlja vođenje dokumentacije. Prikupljala sam evidenciju o satnicama odgojiteljica, 

sređivala i pregledavala potrebnu dokumentaciju. Također sam bila zadužena za vođenje 

zapisnika s odgojiteljskog vijeća. 
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 

20 000 Dubrovnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU PSIHOLOGINJE 

Za pedagošku godinu 2019./2020. 

 

 

 

 
Psihologinja: 

Nikica Kličan 

 
 

 

 

Dubrovnik, rujan, 2020. 
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Područja rada stručnog suradnika psihologa: 

 

 

1. Unapređivanja odgojno – obrazovnog rada i rad s djecom s posebnim potrebama 

 

- upisi djece u vrtić 

- identifikacija i rad s djecom s razvojnim i emocionalnim teškoćama 

- rad s predškolcima u godini prije polaska u školu  

- identifikacija i rad s darovitom djecom 

     

2. Suradnja sa stručnim timom i ravnateljicom 

 

3. Suradnja s odgojiteljima i osobnim pomagačima 

 

4.  Suradnja s roditeljima 

 

5. Stručno usavršavanje 

 

6. Suradnja s drugim ustanovama 
 

 

 

1. Unapređivanje odgojno – obrazovnog rada i rad s djecom s posebnim potrebama 
  

1.1 Upisi u vrtić 

 

Upise djece u vrtić planiramo i provodimo timski.  

Komisija za upis koju imenuje Upravno vijeće vrtića i ma pet članova i to: dva predstavnika iz 

reda članova Upravnog vijeća Vrtića, jedan predstavnik Grada i dva predstavnika stručnog tima 

Vrtića. 

Već drugu pedagošku godinu, zajedno s kolegicom Dragicom Barlek, defektologinjom, 

predstavnik sam stručnog tima Vrtića u Komisiji za upis.  

Ovo je druga pedagoška godina provođenja e – upisa. 

Nakon glavnog upisa djece, već početkom pedagoške godine ponovno je aktiviran upis, koji se 

odvijao svaki mjesec do lipnja. 

Obzirom na poteškoće koje su nam se javljale u provođenju upisne procedure, s kolegicom 

Barlek izradila sam korake kako bismo slijedili redoslijed izvršavanja zadataka vezanih za upis, 

radi upisne komisije jer dio poslova odrađuju druge službe vrtića. 
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Tablica 1. Upisi tijekom godine 

 

Mjesec Broj zahtjeva Broj upisanih 

 

 Jaslice Vrtić 

listopad 

 

58 58 37 21 

studeni 

 

24 21 15 6 

 prosinac 

 

20 6 4 2 

siječanj 23 6 5 1 

 

veljača 

 

46 34 26 8 

ožujak 67 10 3 7 

 

lipanj 

 

57 13 13 0 

Lipanj -polazak 

u rujnu 

44 18 13 5 

 

Ukupno 

  166 116 50 

 

 

Tablica 2. Upisi tijekom godine po cjelinama 

 

CJELINA 1. 

 

CJELINA 2. CJELINA 3. 

Palčica -  26 

 

Izviđač -13 Pčelica – 39 

Škatulica - 46 

 

Pile -  5 Zaton – 9 

Radost   - 11 Kono – 2 

 

Trsteno – 2 

 Ciciban -7 

 

Gromača – 0 

 

 Gruž – 6 

 

Osojnik – 0 

UKUPNO:  83 

 

UKUPNO: 33 UKUPNO: 50 
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Graf 1. Prikaz upisa tijekom godine po cjelinama 

 

 
 

Kao što je vidljivo najviše upisa tijekom godine je u Cjelini 1, posebno u jaslicama dječjeg 

vrtića Škatulica, što otežava rad jer je adaptacija stalno prisutna. 

Zbog situacije vezane za COVID -19, upis djece za slijedeću pedagošku godinu proveden je u 

vremenu od 4. do 12. lipnja 2020. godine. 

Nakon prošlogodišnjeg upisa, kolegica i ja kao članovi upisne komisije, zajedno s tajnicom 

upozorili smo ostale članove komisije, kao i članove Upravnog vijeća o nedostatcima u radu 

aplikacije. Sve primjedbe kao i prijedlozi za poboljšanje poslani su na adresu tvrtke koje je 

izradila aplikaciju s ciljem poboljšanja.  

Tijekom ovogodišnjeg upisa , utvrdili smo kako nije došlo do značajnijeg napretka u radu 

aplikacije. 

Problemi su se ponavljali vezano za apliciranje dokumenata: posebno za radni status roditelja, 

potvrde o prebivalištu i osobne iskaznice, kao i kartone cijepljenja. 

Aplikacija prihvaća bilo kakav dokument, bez obzira na njegovu valjanost, što se odražava na 

neadekvatno bodovanje. Isto tako ne rangira prioritete unutar istih bodova, ne registrira datum 

rođenja tako da su roditelji prijavljivali djecu koja ne ispunjavaju uvjete zbog dobi.  
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Nepotpuni cjepni status i dalje predstavlja veliki problem. Roditelje smo morali višekratno 

kontaktirati telefonski kako bi upotpunili nepotpunu ili neadekvatnu dokumentaciju, često je 

nisu mogli ponovno aplicirati pa su istu donosili osobno. 

Radile smo na provjeri dokumentacije i bodovanju za Listu prvenstva. 

Komisija je za dva tjedna produžila vrijeme upisa budući da je ovakav način upisa novi za 

većinu roditelja, te su upute bile djelomično nejasne kao: dokument mora biti vidljiv u cijelosti, 

vidljivi podatci na kartonu cijepljenja, osobne iskaznice s obje strane, ugovori za pomorce, 

umjesto obrazaca s mirovinskog. 

 

Tablica 3:  Nepotpuna dokumentacija za upis 

 

Vrsta dokumentacije Broj 

Potvrda o radnom statusu roditelja 71 

Preslik rodnih listova za troje i više djece u obitelji 
12 

Dokaz o prebivalištu 9 

Preslik rješenja o doplatku za djecu 4 

UKUPNO 96 

 

Iz tablice je vidljivo kako je za veliki broj djece korigiran zbroj bodova, točnije 96 od 295 što 

čini 33 % ili 1/3 od ukupno upisane djece.      

        

U upisnom roku zaprimljeno je 295 zahtjeva, 193 za jaslice, 83 za vrtić.  

Odbijeno je 19 zahtjeva zbog nepotpune dokumentacije: 

3 djeteta - prebivalište nije na području Grada;  

8 djece - mlađa dob djeteta ( djeca rođena poslije 31. 8. 2019.);  

8 djece - nepotpunog cijepnog statusa. 

 

Graf 2 : Prikaz zahtjeva za upis 
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Upisano je 276 djece, od toga 193 djece u program jaslica i 83 djece u program vrtića. 

 

Tablica 4. Broj upisane djece po cjelinama za ped. g. 2020/ 21 

 

Jaslice Br. djece Vrtić Br. djece 

 

Cjelina 1 

 

79 Cjelina1 32 

Cjelina 2 

 

45 Cjelina 2 29 

Cjelina 3 

 

69 Cjelina 3 22 

Ukupno 

 

193 Ukupno 83 

 

Kao što je vidljivo u Cjelinu 1 ( Palčica, Škatulica, Radost ) ukupno je upisano 111 djece, u  

Cjelinu 2 ( Gruž, Ciciban. Kono, Pile, Izviđač ) ukupno upisano 74 djece, a u Cjelinu 3 

(Pčelica, Pčelica – Stara i područni vrtići ) ukupno upisano 91 dijete. 

Graf 3. Broj upisane djece po cjelinama  

 
Inicijalni upitnik, prilikom upisa djece, sadrži pitanja koja ispituju razvojni status, 

komunikacijske vještine i specifičnosti u ponašanju i navikama djeteta, koje uočava roditelj. 

U suradnji s članovima stručnog tima provjeravam dokumentaciju novoupisane djece, posebice 

dokumentaciju djece s posebnim potrebama.  

Analizom upisnog upitnika možemo prikupiti važne podatke o razvojnom statusu i planirati 

praćenje i rad s djecom, savjetovanje odgojitelja, roditelja i podršku osobnim pomagačima. 
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Ako se analizom zdravstvene dokumentacije, na inicijalnim razgovorima ili putem ispunjenih 

upitnika od strane roditelja utvrde odstupanja u razvoju djeteta, roditelji se pozivaju na ponovnu 

procjenu djeteta i razgovor sa stručnim timom, ove pedagoške godine iznimno smo odustali od 

te dobre prakse, jedino smo učinili nekoliko ustupaka roditeljima pomičući termine procjene 

zbog zdravstvenih razloga ili spriječenosti roditelja. Intencija nam je pravovremeno otkrivanje 

zdravstvenih, razvojnih i emocionalnih teškoća, te procjena potrebe za osobnim pomagačem i 

planiranja primjerene odgojne skupine i vremena boravka djeteta u vrtiću. Već od prvog susreta 

s roditeljima, na inicijalnim razgovorima, stvaramo temelje partnerskih odnosa s roditeljima. 

Ukupan broj zahtjeva za Cjelinu 1. (vrtiće Palčicu, Škatulicu i Radost) bio je 108 djece, roditelji 

su pozvani na inicijalni intervju uz prisustvo djeteta, prilikom čega je napravljena kratka 

procjena načina kako dijete uspostavlja kontakt, pokazuje li interes za ponuđene materijale, 

razvoj govora, te je prikupljena zdravstvena dokumentacija. 

 

 Utvrđeno je kako četiri dječaka imaju razvojne teškoće: 

 1 - poremećaj iz autističnog spektra, vještačenje obavljeno; 

 1 - višestruke teškoće; 

 2 - komunikacijske teškoće, usporen govorno jezični razvoj; 

 1 – neadekvatno obiteljski uvjeti (obitelj u nadzoru CZSS ). 

Procijenili smo da će za troje novoupisane djece biti potreban osobni pomagač, na što su 

roditelji izrazili privolu, pristali su na skraćeni boravak u vrtiću, potrebu suradnje sa stručnim 

timom te suradnju sa stručnjacima kod kojih je dijete već uključeno u terapijski rad. 

Sudjelovala sam u formiranju odgojnih skupina i rasporedu odgojiteljica posebno u skupinama 

u koje su uključena djeca s razvojnim ili emocionalnim teškoćama. 

Odgajatelji u čije su odgojne skupine uključena djeca s teškoćama upoznati su s vrstom teškoće 

i podacima dobivenim od roditelja. 

 

1.2 Identifikacija i rad s djecom s razvojnim i emocionalnim teškoćama  

Praćenjem i dijagnosticiranjem teškoća putem inicijalnih intervjua za roditelje i prikupljene 

dokumentacije, te putem informacija od odgojitelja koji uočavaju odstupanja u razvoju 

utvrđeno je ukupno 152 djece s teškoćama u Cjelini 1. 

Tablica 5. Djeca s teškoćama u razvoju – Cjelina 1 

 

Vrsta teškoće u razvoju Br. djece 

oštećenje vida 8 

oštećenje sluha 1 

motorička oštećenja 3 

poremećaji iz autističnog spektra 7 
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poremećaji govorno jezične komunikacije 84 

snižene inteletkualne sposobnosti 1 

poremećaji ponašanja 24 

višestruka oštećenja 2 

izrazite zdravstvene teškoće 22 

UKUPNO 152 

 

Graf 3. Djeca s teškoćama u razvoju Cjelina 1. , za ped. god. 2019. /2020. 

 
 

Za 10 djece koje imaju izrazite razvojne teškoće, provedena je opservacija u skupini, testiranje 

putem razvojnih skala ili dijagnostičkih testova, praćeni su od strane odgojitelja, prikupljena je 

zdravstvena dokumentacija, nalazi stručnjaka kod kojih su djeca bila na procjeni ili u tretmanu 

te su za njih u suradnji s defektologinjom i logopedinjom izrađeni IOOPI (individualni odgojno 

- obrazovni programi). 

Za 5 djece koji su već imali IOOP, postavljeni su novi kratkoročni ciljevi prema razvojnim 

područjima, ovisno o napredovanju svakog pojedinog djeteta: 4 djece s poremećajima iz 

autističnog spektra, 1 dijete sniženih intelektualnih sposobnosti.  

Također je izrađeno 5 IOOP–a za djecu upisanu prošle pedagoške godine: 2 djece s 

poremećajima iz autističnog spektra, 1 dijete s komunikacijskim teškoćama, 2 djece s ADHD-

om. 

Tijekom kolovoza, u sklopu pripreme za novu pedagošku godinu, stručni tim je obavio razgovor 

s roditeljima 4 djece koje smo pratili i za koje planiramo podršku osobnog pomagača, roditelji 
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su savjetovani o mogućim dobrobitima za dijete, tako da su oni izrazili svoj pristanak: 3 djece 

s komunikacijskim, govorno- jezičnim teškoćama, 1 dijete s poremećajem u ponašanju. 

Individualno sam radila s blizancima s motoričkim i govorno jezičnim teškoćama, djecom koja 

su imala poteškoće s usvajanjem higijenskih navika, troje djece sa strahovima,  nekoliko djece 

s emocionalnim poteškoćama vezanim za razvod braka i sukobe u obitelji. 

Ove pedagoške godine, dvije krizne situacije - dijete u jaslicama doživjelo je smrt oca, drugo 

dijete doživjelo je prometnu nesreću. Majke su zatražila savjetovanje psihologa, djeci je 

pružena podrška i praćenje, a odgojitelji su savjetovani. 

Dvoje djece iz disfunkcionalne obitelji pod nadzorom CZSS je oduzeto roditeljima te su djeca 

napustila naš vrtić i premještena u dom za djecu u Splitu. Djeca su u vrtiću bila dobro 

prilagođena iako je briga i skrb za djecu u obitelji bila neadekvatna. Odgojitelji su bili upoznati 

s obiteljskom situacijom, ali prilikom provođenje mjere Centra doživjeli su neugodno iskustvo, 

zbog neprimjerene reakcije roditelja u vrtiću. 

1.3 Rad s predškolcima 

U predškolskim skupinama pratila sam napredovanje djece u sklopu pripreme za školu, 

surađivala s odgojiteljima u prepoznavanju djece koja su pokazivala znakove nezrelosti za 

školu. Na osnovu uvida u njihove radne listove, sudjelovanje u grupnim aktivnostima, dužinu 

pažnje te individualne provjere zrelosti, određeno je koja djeca zahtijevaju intenzivniji rad. U 

maloj grupi radila sam na vježbama percepcije i pažnje, grafomotorike te individualno s 

emocionalno nezrelom djecom, posebno nekoliko djece nižeg samopouzdanja, te dvoje djece 

sa selektivnim mutizmom.  

Najčešće teškoće i dalje su teškoće govora, agresivnost, impulzivnost, nesamostalnost i 

sramežljivost, poteškoće s analizom i sintezom riječi. 

Na zahtjev roditelja individualno sam radila provjeru zrelosti za školu za pet djece. 

Dvoje roditelja prihvatilo je savjet o odgodi upisa u školu, na osnovu procjene da nisu 

emocionalno zreli te imaju kratkotrajnu pažnju. Radilo se o djeci koja su rođena nakon 1. 

travnja, nisu školski obveznici, a roditelji su ih ipak prijavili za školu.  

Za dvoje djece napisala sam mišljenje o zrelosti za školu na traženje škole i uz privolu roditelja. 

Za dječaka s poremećajem iz autističnog spektra roditelji su zatražili mišljene stručnog tima i 

odgojitelja o ponašanju i zrelosti, posebno načinu sudjelovanja u grupnim aktivnostima i 

suradnji s asistentom.  

1.4. Identifikacija i rad s darovitom djecom 

Sudjeljujem u identifikaciji potencijalno darovite djece, pružam podršku i pomoć odgojiteljima 

u prepoznavanju osobina i područja potencijalno darovitih te potičem odgojitelje na izbor 
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materijala, sklopova aktivnosti i rad na projektima putem kojih se potiče razvoj i napredovanje 

djece. Putem obogaćenih sadržaja i aktivnosti najčešće putem projekata dolazi do izražaja 

kreativnost, maštovitost, verbalna darovitost, jer su potencijalno darovita djeca najčešće 

najaktivniji u radu na projektima.  

Krajem rujna i početkom listopada odgojitelji prijavljuju potencijalno darovitu djecu. Od 

ukupno upisanih djece prijavljeno je 84 djece kao potencijalno darovitih u DV Dubrovnik, od 

toga 35 u Cjelini 1. 

 

Tablica 5: Potencijalno darovita djeca  

 

Vrsta darovitosti 1. cjelina 2. cjelina 3. cjelina 

 

verbalno – lingvistička 

 

12 13 12 

logičko – matematička 

 

7 3 1 

vizualno – spacijalna 

 

0 8 0 

glazbeno –ritmička 

 

6 4 0 

tjelesno – kinestetička 

 

6 6 0 

intrapersonalna 

 

0 0 1 

interpersonalna 

 

0 0 1 

likovna 

 

4 0 0 

UKUPNO 

 

35 34 15 
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Graf 4. Potencijalno darovita djeca - Cjelina 1. 

 
 

2. Suradnja sa stručnim timom i ravnateljicom 

 
   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; 

- sastancima povjerenstva za osobne pomagače; 

- rad na provođenju protokola ponašanja u kriznim situacijama i edukacije na 

ovu temu; 

- praćenje djece s teškoćama u razvoju;  

- identifikaciju i poticanje rada s darovitom djecom; 

      -   uvođenje pripravnika u samostalni rad; 

             -   rad na projektu asistenata za djecu s teškoćama u razvoju. 

 

Surađujem sa članovima stručnog tima oko opservacije djece, sastanka s roditeljima i planiranja 

intervencija s djetetom vezano za dodjelu osobnih pomagača i individualiziran pristup i 

praćenje.  

U suradnji s defektologinjom i logopedinjom izradile smo 10 IOOP- a za djecu s teškoćama 

koja imaju podršku osobnog pomagača. 

Surađujemo često oko izbora osobnih pomagača, praćenja njihova rada te kao podrška u radu 

kao i u njihovoj preraspodjel prema potrebama djece i pomoći odgojiteljima u skupini. 
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Održana su tri sastanka Povjerenstva na kojima su donesene odluke o potrebi dodjele osobnih 

pomagača ili ukidanju podrške istih, kao i vrijeme rada osobnih pomagača s pojedinim 

djetetom.  

U suradnji sa stručnim timom obavili smo 15 timskih sastanaka s roditeljima djece s posebnim 

potrebama.  

Vodila sam sa stručnim timom radionicu za odgojitelje početnike – Stručne kompetencije 

odgojitelja, dužnosti i odgovornosti odgojitelja vezane za sigurnost djece, protokole ponašanja 

u opasnim situacijama, koju odrađujemo početkom svake pedagoške godine. Odgojitelji je 

smatraju vrlo korisnom u stresnim situacijama 

Timski smo odradile 3 CAP Radionice u DV Palčica i DV Radost u skupinama gdje su bili 

prisutni sukobi među djecom. 

Surađivala sam s pedagoginjom oko rasporeda djece s teškoćama u skupine, oko formiranja 

skupina, zatim oko radionica za roditelje i odgojitelje, upisa u vrtić i timskih sastanaka s 

roditeljima djece s teškoćama u razvoju.  

Surađujem sa zdravstvenim voditeljicama prilikom upisa i dokumentacije o cijepnom statusu. 

Sa zdravstvenom voditeljicom u Cjelini 1 surađujem prilikom upisa djece, gdje sam joj podrška 

oko zdravstvene dokumentacije potrebne za upis, u svezi djece sa zdravstvenim smetnjama, 

posebno kod djece s višestrukim oštećenjima te sigurnosti djece u vrtiću i protokola postupanja 

u kriznim situacijama. 

Moje pripravnice psihologinje Lea Burić i Petra Šoletić, prošle pedagoške godine uspješno su 

položile stručni ispit, isticale su se kao vrijedne, organizirane i profesionalne u svom radu. 

Mentor sam pripravnici psihologinji Kati Tiji Divizić, koja je vrlo zainteresirana, samostalna, 

otvorena za učenje, ostvaruje kvalitetnu komunikaciju s djecom, odgojiteljima i stručnim 

timomom. 

U vrijeme kada smo zatvorili vrtić, zbog situacije s Covidom-19, bila sam dostupna roditeljima 

preko dežurstva 2 sata dnevno za psihološku podršku ili informativna pitanja. Suradnja u radu 

od kuće sastojala se od virtualne komunikacije putem grupa: stručni tim, voditelji vrtića.  

Na web stranici vrtića u suradnji s pripravnicom Divizić objavila sam članak: „Uprkos 

koronavirusu“ - savjeti za roditelje, osnaživanje vlastitih psihičkih resursa, tj. samopomoć. 

Predložila sam da aktivnosti za djecu koje odgojitelji objavljuju na službenu web stranicu 

Dječjih vrtića Dubrovnik, budu koordinirane od strane pedagoginja, ravnateljice i odgojiteljica 

mentorica, kako bi se birali kvalitetniji materijali i izbjegla ponavljana. Objavljivane su 

aktivnosti iz priručnika igara po MENSI. 

 



92 

 

3.Suradnja s odgojiteljima i osobnim pomagačima 

 
U prošloj pedagoškoj godini imali smo uključenih 8 osobnih pomagača za 10 djece s teškoćama, 

s tim da su dva osobna pomagača radila s dvoje djece po dva sata. 

Svaki osobni pomagač upoznat je s vrstom teškoće u razvoju i posebnostima djeteta za koje je 

angažiran. Svi osobno pomagači i odgojitelji u čije su skupine uključena djeca s teškoćama 

pohađali su edukacije koje je organizirao stručni tim vrtića. 

Na kraju pedagoške godine provodi se kratka evaluacija u skupinama gdje su uključeni osobni 

pomagači.  

Analiza upitnika za odgojiteljice: N= 17 

1. Koliko ste zadovoljni svojim radom s djetetom s teškoćama? 

4- jako zadovoljnih, 11- zadovoljnih, 2 – djelomično zadovoljnih, 0 – nezadovoljnih 

 

U kojim područjima rada se osjećate najkompetetnijim? 

-  poticanje komunikacije i socijalizacije - 2 

-  socio – emocionalnom razvoju - 3 

-  oplemenjivanju odnosa dijete - odgojitelj - 2 

-  uključivanju djeteta u aktivnosti, integraciji , socijalizaciji – 2 

-  suradnji s roditeljima – 4 

-  planiranju aktivnosti  - 2  

-  većini aktivnosti 

 

Na kojem području rada se ne osjećate dovoljno kompetentnim? 

- teško uključujem djete s teškoćama kad ne pokazuje interes 

- odbijanje jela, vrištanje, neprilagogena ponašanja 

- na području govora i izražavanja – 2 

- individualnom radu – 2 

- dvosmjernoj komunikaciji 

- nedostatak praktičnog iskustva za rad s pojedinim teškoćama 

 

2. Koliko ste zadovoljni održanim edukacijama za osobne pomagače ? 

2- jako zadovoljnih, 10- zadovoljnih, 1 – djelomično zadovoljan , 4 – nezadovoljnih 

3. Koliko često i na koji način komunicirate s roditeljima djeteta ? 

- svakodnevno, pri dolasku ili odlasku, telefonom, društvenim mrežama -6 
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- svakodnevno, individualni razgovor - 8 

- ukoliko odgojitelj inicira – 2 

- po potrebi, ovisno o ponašanju djeteta ,roditeljski sastanci, obavijesne ploče 

 

4. Koliko ste zadovoljni radom osobnog pomagača u vašoj skupini? 

4- jako zadovoljnih, 10 – zadovoljnih, 3 – djelomično zadovoljnih, 0- nezadovoljnih 

5. Koliko ste zadovoljni suradnjom sa stručnim timom? 

5- jako zadovoljnih, 10- zadovoljnih, 2- djelomično zadovoljnih, 0 – nezadovoljnih 

 

Prijedlozi i sugestije: 

- veća dostupnost stručne literature, materijala za djecu s teškoćama 

- više edukacija za osobne pomagače iz područja različitih teškoća 

- osiguranje kontinuiteta rada jednog osobnog pomagača 

- poticanje roditelja na inicijativu u komunikaciji s odgateljima, stučnim timom 

- više interaktivnih sastanaka za razmjenu iskustva jer je svaki napredak važan 

- boravak osobnog pomagača u skupini dok boravi i dijete 

 

Odobren sredstvima iz EU fondova, tijekom kolovoza 2020. objavljen je natječaj za 25 osobnih 

pomagača, koji će raditi u slijedećoj pedagoškoj godini. Zaprimljeno je 40 prijava, od kojih je 

6 osobnih pomagača već radilo u Dječjim vrtićima Dubrovnik. Nakon što je stručni tim 

pregledao dokumentaciju, kandidati su pozvani na intervju. Selekcijski postupak sastojao se od 

upitnika koji sadrži opće podatke o kandidatu, obrazovanje te pitanja o iskustvima i 

kompetencijama za rad s djecom s teškoćama u razvoju, te razgovor na kojem se procjenjivao 

opći dojam o predstavljanju i motivaciji. Odabrano je 24 kandidata. Za izabrane osobne 

pomagače stručni tim održao je sastanak uz prezentaciju: „Inkluzija i uloge njenih sudionika u 

dječjem vrtiću“, putem koje su im predstavljena njihova prava, obveze, etički kodeks s 

naglaskom na profesionalni odnos s roditeljima, suradnju s odgojiteljima te njihovu ulogu u 

radu s djecom.  

U suradnji s defektologinjom svaki osobni pomagač individualno je upoznat je s vrstom teškoće 

u razvoju i posebnostima u ponašanju djeteta za koje je angažiran. 

Tijekom godine 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 
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motorički nemir i neprilagođeno ponašanje. Savjetovane su da postave realne, mjerljive i 

kratkoročne ciljeve, jer je napredak ove djece često dugotrajan proces. Velika ograničenja 

prisutna su zbog promjene osobnog pomagača, ponovne prilagodbe djeteta na novu osobu. 

Surađujem s odgojiteljicama oko roditeljskih sastnaka, edukacija, uključivanja osobnih 

pomagača, naročito oko individualnih potreba i psihološke podrške djeci s emocionalnim i 

razvojnim posebnim potrebama, oko savjetovanja roditelja.  

Iako se češće odgojitelji obraćaju psihologinji za pomoć kad su u pitanju agresivna i impulzivna 

djeca, ističem da smo ove godine dobro surađivali u slučajevima nekoliko djece s emocionalnim 

poteškoćama: niskog samopouzdanja, nesigurnosti i potrebe za podrškom u socijalnoj 

interakciji s vršnjacima te pomoći djeci rane dobi s težim adaptacijama. 

Odgajatelje pripravnike savjetujem prilikom adaptacije djece, posebno kod uključivanja djece 

s razvojnim i emocionalnim teškoćama, suradnje s roditeljima, vodim radionicu o protokolima 

sigurnosti, upozoravam ih ako primijetim nedostatke u njihovom profesionalnom 

napredovanju. 

 

3. Suradnja s roditeljima: 

 
Kvalitetna suradnja s roditeljima jedan je od mojih prioriteta u stručnom radu jer je okosnica 

psihološke intervencije kod djece u ranoj i predškolskoj dobi.  

Najčešće započinje već prilikom upisa djece i prikupljanja upisne dokumentacije, zatim 

prilikom inicijalnih razgovora. Ako stručni tim smatra da je potrebno pružiti djetetu podršku 

osobnog pomagača, najčešće pozivamao roditelja i dijete na ponovnu procjenu, gdje prikupimo 

potrebnu dokumentaciju i važne podatke o vrsti i stupnju razvojnih teškoća. 

Nadalje suradnju s roditeljima ostvarujem putem individualnih savjetodavnih razgovora, 

edukativnih materijala, radionica, anketa. 

Na početku godine u suradnji sa stručnim timom i ravnateljicom održala sam roditeljske 

sastanke na temu:  

Adaptacija na jaslice - za sve jaslične skupine 1.cjeline; 

Radionicu za roditelje: Odgajam li dobro svoje dijete? – odgojne granice; 

Članak na web stranici: Uprkos koronavirusu – savjeti za roditelje, samopomoć. 

U suradnji sa stručnim timom obavljeno je 15 sastanaka s roditeljima s ciljem opservacije djece 

s posebnim potrebama, uključivanju asistenata, skraćivanju boravka djece, problema u 

ponašanju, zrelosti za školu. S nekolicinom roditelja timski smo se sastajali nekoliko puta zbog 

nepoštivanja dogovorenih pravila. 
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Nekoliko roditelja obratilo se stručnom timu zbog nezadovoljstva radom odgojitelja, nakon 

čega su odgojitelji upozoreni na etički kodeks i profesionalno postupanje u radu. 

Posebno individualno surađujem s roditeljima djece s posebnim potrebama i emocionalnim 

teškoćama. 

Obavila sam 37 savjetodavnih razgovora s roditeljima u svezi poteškoća adaptacije, razvojnih 

teškoća, opservacije djece, zrelosti za školu, emocionalnih poteškoća, neprilagođenih 

ponašanja, nezadovoljstva i pritužbi na rad odgajatelja, problema u odgoju, sukoba u obitelji ili 

razvoda braka.  

Iako se roditelji samoinicijativno javljaju na psihološko savjetovanje, najviše ih se obratilo za 

pomoć na preporuku odgojitelja. 

Na kraju pedagoške godine roditelji djece koja su imala podršku osobnih pomagača ispunili su 

slijedeći upitnik: 

Analiza upitnika za roditelje: N= 7 

1. Koliko ste zadovoljni radom osobnog pomagača s vašim djetetom? 

5- jako zadovoljnih, 2- zadovoljnih , 0- djelomično zadovoljnih, 0 – nezadovoljnih 

 

    Koje aspekte rada osobnog pomagača najviše cijenite? 

- odgovornost i suradnja – 2 

- empatiju i toplinu 

- dostupnost i spremnost na dogovor i prihvaćanje uputa 

- trud i zalaganje 

- povezanost i pokušaj prilaženja djetetu kroz igru 

 

 Na kojem području rada bi se osobni pomagač trebao više angažirati? 

- roditelji nemaju prijedloga, osim neka ostanu ustrajni, strpljivi i s osmijehom 

jer djeca osjete radost 

        

2.  Koliko često i na koji način komunicirate s osobnim pomagačem? 

- svakodnevno, prilikom dolaska – 2 

-  razmjenimo informaciju što su taj dan radili i kako se dijete ponašalo 

- po potrebi preko poruka, povremeno 
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3. Koliko ste zadovoljni radom odgojiteljica u odnosu na vaše dijete? 

    6- jako zadovoljnih, 1- zadovoljan, 0 – djelomično zadovoljnih, 0 – nezadovoljnih 

 

4. Koliko ste zadovoljni suradnjom sa stručnim timom vrtića? 

    6- jako zadovoljnih, 1- zadovoljan, 0- djelomično zadovoljnih, 0 – nezadovoljnih 

 

   Prijedlozi i sugestije: 

- samo tako nastavite, budite vesele i nasmijane; 

- stručna služba češće nadzirati rad asistenata; 

- dobro bi došao logopedski tretman. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Stručno usavršavanje: 
 

Pripremila sam i vodila slijedeće radionice:  

- Krizne situacije u vrtiću i protokoli postupanja u situacijama rizičnim za 

sigurnost djece -u suradnji s stručnim timom; 

 

- Inkluzija i uloge njenih sudionika u dječjem vrtiću - stručni tim. 

 

Aktivno sam sudjelovala na sljedećim edukacijama, u vrtiću i izvan njega 

- edukacija iz Realitetne terapije i teorije izbora (BIW (2 dana) i 8 jednodnevnih 

praktikuma – supervizorice: Asja Palihnić Cvitanović i Josipa Vučica); 

 

- Bled, konferencija – Europski susret realitetnih terapeuta; 

  

- Sudjelovanje na sastancima Društva psihologa Dubrovnik; 

 

- Poticanje razvoja potencijalno darovitog djeteta u kontekstu dječjeg vrtića –dr. 

Sc. Višnja Vekić Kljajić; 

 

- PECS – komunikacija putem razmjene slika- M. Jovanović, D. Barlek; 

 

- Zakon u vrtiću – V. Mikuš Krešić; 

 

- Nepoželjna ponašanja – S. Hađija , L. Burić; 

 

- Utjecaj elektroničkih medija na rani razvoj djece – stručni skup. 

 

6.Sradnja s vanjskim ustanovama: 

 
Agencijom za odgoj i obrazovanje  

... sudjelovanje na stručnim skupovima i edukacijama 

... pedagoški nadzor i savjetovanje          

Upravnim odjelom za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo 

... projekt asistenti u vrtiću, edukacije, tekuća pitanja                                 
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Dječjim vrtićima u županiji i šire  

   ... organizacija radionica i razmjena iskustava u radu  

... smotra projekata na temu dječjih prava    

 Osnovnim školama u Dubrovniku 

... sastanci sa stručnim timovima škole u svezi   

   psihofizičke zrelosti djece za školu 

...  stručno usavršavanje   

    Društvom psihologa Dubrovnik 

... edukacije, stručna usavršavanja, redoviti sastanci  

... organizacija Tjedna psihologije  

Hrvatskim psihološkim društvom i psihološkom komorom 

... edukacije i strukovna pitanja           

Hrvatskom udrugom realitetnih terapeuta 

... edukacije i razmjena iskustva 

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 

   Libertas televizijom 

   … javno djelovanje, promocija struke, sudjelovanje u emisiji – Kako se nosimo s COVID –    

     om u vrtiću. 
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 

20 000 Dubrovnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU PSIHOLOGINJE 

Za pedagošku godinu 2019./2020. 

 

 

 

 
Psihologinja: 

Severina Hađija 

 
 

 

 

Dubrovnik, rujan, 2020. 
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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. Ostali poslovi 

6. Suradnja s vanjskim ustanovama i institucijama 

7. Stručno usavršavanje psihologa 

Stručni suradnik psiholog bio je zadužen za sljedeće objekte: Pčelica, POS, Aster, Vita, 

Opskrbni centar, Stara Mokošica, Mala kuća, Osojnik, Zaton, Gromača, Trsteno i Šipan. 

Pedagoška godina 2019./2020. obilježena je pandemijom koronavirusa, zbog koje je vrtić bio 

zatvoren tijekom polovice ožujka, cijelog travnja te polovice svibnja 2020. godine. Nakon tog 

perioda, vrtić je počeo raditi prema mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite, koje su 

uključivale dezinfekciju, držanje fizičke distance, izbjegavanje neobaveznih okupljanja i slično. 

Polako se rad vrtića približavao uobičajenom radu, ali su još uvijek prisutne mjere koje su 

potrebne kako bi zaštitile svu djecu i ostale osobe koje se nalaze u vrtiću. 

 

Online vrtić u razdoblju pandemije koronavirusa 

Tijekom pandemije koronavirusa, stručni suradnici su preko web stranice vrtića komunicirali s 

roditeljima, te su cijelo vrijeme bili dostupni telefonskim putem ili mailom. Psiholog je u 

suradnji s ostalim kolegama psiholozima izrađivao članke za Psihološki kutak na webu, kao i 

informativne letke za roditelje. Komunikacija s odgojiteljima se održavala u Viber grupama ili 

putem maila.  

1. Rad s djecom 

1.1. Upisi djece u vrtić 

Tijekom lipnja 2020. godine provedeni su e-upisi u jaslice i vrtić djece s područja grada 

Dubrovnika za pedagošku godinu 2020./2021. Za DV Pčelica zaprimljeno je 108 zahtjeva za 

upis. Zahtjevi su zaprimani od 4. do 12. lipnja 2020. godine putem online aplikacije. Inicijalni 

razgovori su se provodili tijekom srpnja. U nastavku slijedi grafički prikaz upisane djece po 

vrtićima. 
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Psiholog je u suradnji s ostalim članovima stručnog tima (pedagoginjom i zdravstvenom 

voditeljicom) provodio inicijalne razgovore s djecom kandidatima za upis i njihovim 

roditeljima. Roditelji su trebali ispuniti upisni upitnik koji sadrži informacije o roditeljima te o 

razvojnom statusu djeteta. Roditelji djece u dobi do 2 godine na upisima su ispunjavali 

Ljestvicu za procjenu ranog komunikacijskog i simboličkog razvoja, čiji su rezultati obrađeni. 

Od 56 ispunjenih ljestvica, kod 10-ero djece (18%) je utvrđeno da postoji kašnjenje u pojedinim 

područjima komunikacije. 

Tijekom upisa stručni tim je uočavao kod pojedine djece određene rizične faktore, ili su na 

probirnim ljestvicama djeca postizala niže rezultate, te je toj djeci podijeljen razvojni upitnik 

kojeg bi roditelji ispunili i mailom poslali psihologu. Podijeljeno je 15 upitnika, od čega je 13 

vraćeno ispunjeno. Od vraćenih upitnika, rezultati 8-ero djece (62%) su se pokazali rizičnima 

barem u jednom području razvoja. Navedena djeca će početkom nove pedagoške godine biti 
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opservirana u odgojnim skupinama te će se, ukoliko se pokaže potreba, napraviti razvojna 

procjena. 

Osim razvojnih podataka, uz pomoć upisnih upitnika, prikupljane su i informacije o korištenju 

elektroničkih uređaja kod djece kandidata za upis. U nastavku su podaci iz razvojnih upitnika 

vezani uz ovo područje. Vidljivo je da samo trećina ispitanih ne koristi medije, dok 36% 

ispitanih gleda sadržaje na stranom jeziku.  

 

 
 

 
 

 

1.2. Djeca s teškoćama u razvoju 

Na početku pedagoške godine odgojiteljice su prijavile sljedeći broj djece s teškoćama u 

razvoju: 

― 5 djece s oštećenjem vida 

― 1 dijete s  oštećenjem sluha 

― 37 djece s poremećajima govorno-glasovne komunikacije 
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― 11 djece s poremećajem u ponašanju 

― 2 djece s motoričkim smetnjama 

― 1 dijete sniženih intelektualnih sposobnosti 

― 4 djece s autizmom 

― 3 djece s višestrukim teškoćama 

― 15 djece sa zdravstvenim teškoćama 

Stručni tim je tijekom pedagoške godine proveo 4 timske procjene za djecu s teškoćama u 

razvoju, na temelju kojih su napisana Mišljenja stručnog tima, te su ista predana roditeljima. 

Psiholog je izdao 4 Mišljenja psihologa, većinom za djecu koja se upisuju u osnovnu školu ili 

traže odgodu upisa. 

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. 

Na razini ustanove ove godine je Ministarstvu znanosti i obrazovanja prijavljeno 328 djece s 

teškoćama u razvoju, od kojih 13 ima nalaz Centra za socijalnu skrb te 6 od HZZO-a. Od 

ukupnog broja djece s teškoćama u razvoju, njih 79 pohađa vrtiće 3. cjeline, što iznosi 24,09%. 

Psiholog tijekom godine sudjeluje u radu Povjerenstva za procjenu potrebe angažiranja osobnih 

pomagača za djecu s teškoćama u razvoju, koje se ove pedagoške godine sastalo 1 put 

(16.10.2019.). Tijekom ove pedagoške godine 10-ero djece s teškoćama u razvoju koja 

pohađaju vrtiće unutar DV Pčelica su imali podršku osobnog pomagača.  

Na početku pedagoške godine stručni tim je osmislio i proveo ciklus edukativnih predavanja za 

pomagače i odgojitelje djece s teškoćama u razvoju. Psiholog je sudjelovao u održavanju 

predavanja Nepoželjna ponašanja. 

 

1.2. 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. 13-ero djece je bilo uključeno u individualni rad jednom tjedno tijekom dužeg 

vremenskog perioda, vezano uz spremnost za školu, probleme u ponašanju ili emocionalne 

poteškoće.  

 

1.3. Predškolci i upisi u osnovnu školu 

Kod 7 predškolaca je odrađena procjena zrelosti za školu, te su o rezultatima iste obaviješteni 

roditelji, odnosno odgojitelji. Za 4-ero predškolaca su napisana mišljenja psihologa na zahtjev 

roditelja, odnosno škole koju dijete upisuje. 

Od prošle godine smo zbog Zakona o zaštiti osobnih podataka, prestali slati razvojne liste 

predškolaca u osnovne škole u koje se oni upisuju. Suradnju sa školama smo ostvarivali preko 

roditelja, tako da bi škola od roditelja zatražila mišljenje vrtića, te bismo mi mišljenja isključivo 

predavali roditeljima, koji bi isto dostavili školi. 

 

1.4. Darovita djeca 

Odgojiteljice treće cjeline su na početku pedagoške godine prijavile 15 potencijalno darovite 

djece, od čega 53% obuhvaća verbalno-lingvističku, a 27% vizualno-prostornu. Za djecu s 
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posebnim potrebama psiholog je vodio pedagošku dokumentaciju, odnosno individualne dosjee 

s pripadajućom medicinskom ili drugom dokumentacijom. U nastavku je grafički prikaz omjera 

djece s teškoćama u razvoju i darovite djece. 

 
 

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. 

Održano je 5 predavanja namijenjenih roditeljima sa sljedećim temama: 

― Spremnost djeteta za polazak u osnovnu školu (2 roditeljska sastanka u suradnji s 

pedagoginjom Šiljeg) 

― Djeca i mediji – kako postaviti granice?  

― Dijete i gubitak – kako pomoći tugujućem djetetu? (predavanje u sklopu Tjedna 

psihologije) 

― Suvremeno roditeljstvo – kako se nositi s izazovima? 

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. 

Roditelji su se psihologu najčešće javljali u vezi problema u ponašanju njihove djece, 

emocionalnih poteškoća  ili vještina spremnosti za školu. 

Tijekom upisa odrađeni su inicijalni timski razgovori s roditeljima 108 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. 

U svrhu informiranja roditelja izrađeni su sljedeći edukativni letci/posteri: 

 Djeca i mediji – kako postaviti granice? 

 Selektivni mutizam u predškolskoj dobi 

 Gubitak i tugovanje kod djece 

84%

16%

Prikaz omjera darovite djece i djece s teškoćama 
u razvoju

TUR

DAROVITI
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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: 

― Nepoželjna ponašanja – predavanje za odgojitelje i pomagače djece s teškoćama u 

razvoju 

― Navike korištenja elektroničkih uređaja kod djece iz DV Dubrovnik 

Psiholog je sudjelovao na 2 odgojiteljska vijeća održana na početku i 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 

Ostvarena je dobra suradnja na različitim područjima rada, prvenstveno vezano uz djecu s 

teškoćama. Održana su 4 sastanaka 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.  

Članovi stručnog tima u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske 

županije prijavili su Ministarstvu zdravstva projekt Prevencija štetnog utjecaja rane i 

prekomjerne izloženosti digitalnim medijima kod djece predškolske dobi. Projekt se sastoji od 

više vrsta aktivnosti, poput edukacije odgojitelja i roditelja, izrade i distribucije edukativnih 

letaka i postera, informiranja javnosti putem medija, praćenje i evaluacija ishoda aktivnosti i 

slično. Početak projekta je predviđen za početak pedagoške godine 2020./2021. 

5. Ostali poslovi 

Na početku pedagoške godine psiholog je sudjelovao u izradi Godišnjeg plana i programa 

Ustanove te na vođenju i analizi statističkih podataka koje svake godine traže Ministarstvo 

znanosti i obrazovanja i Državni zavod za statistiku. Tijekom ljeta psiholog je vodio evidenciju 

pohađanja djece.  

6. Suradnja s vanjskim ustanovama i institucijama 

Ostvarena je suradnja sa sljedećim ustanovama: 

― Agencija za odgoj i obrazovanje – sudjelovanje u različitim oblicima stručnog 

usavršavanja 
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― Osnovne škole na području grada Dubrovnika – razmjena informacija o djeci koja se 

upisuju u školu, pisanje stručnih mišljenja 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 

― Radio Dubrovnik – emisija Zdravi bili 

― Libertas TV – tema mediji i djeca; emisija Spjegaj mi 

― Dubrovački vjesnik – intervju na temu mediji i djeca 

 

7. Stručno usavršavanje psihologa 

U sklopu projekta Grad za djecu, financiranog iz EU fondova, psiholog je sudjelovao na 

nekoliko edukacija, odnosno konferencija. U listopadu 2019. održan je 3. dan edukacije za 

primjenu Wechslerovog testa inteligencije za djecu, u organizaciji Naklade Slap. U studenom 

2019. održana je 27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, u Osijeku. U prosincu 2019. 

godine održan je 2. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta. 

 

Usavršavanja stručnog suradnika psihologa u ovoj pedagoškoj godini: 

 Tema: Poticanje razvoja darovitosti djeteta 

Organizator: Dječji vrtići Dubrovnik 

Mjesto i datum: Dubrovnik, 16.10.2019. 

 Tema: WISC-IV – 3. dan edukacije 

Organizator: Naklada Slap 

Mjesto i datum: 25.10.2019. 

 

 Tema: 27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa 

Organizator: Hrvatsko psihološko društvo 

Mjesto i datum: Osijek, 6.-9.11.2019. 

 Tema: Utjecaj elektroničkih medija na zdravlje i razvoj djece 

Organizator: Dječji vrtići Dubrovnik, ZJZDNŽ, Dubrovnik zdravi grad 

Mjesto i datum: Dubrovnik, 16.11.2019. 

 

 Tema: 2. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta: Mozak i um: Promicanje dobrobiti pojedinca i zajednice 

Organizator: Odjel za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta 

Mjesto i datum: Zagreb, 12.-14.12.2019. 

 Tema: Art terapija u radu s djecom s teškoćama u razvoju 

Organizator: Opća bolnica Dubrovnik, Poliklinika za zaštitu mentalnog zdravlja djece i 

mladih 

Mjesto i datum: Dubrovnik, 17.-20.2.2020. 

 Tema: Ljutnja i bijes – kako pomoći klincima da si sami pomognu? 
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Organizator: Kabinet Baseline 

Mjesto i datum: Dubrovnik, 28.2.2020. 

 Tema: Praktikum I bihevioralno-kognitivne terapije 

Organizator: Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije 

Mjesto i datum: Zagreb, ožujak-srpanj 2020. 

 Tema: Mindfulness u dječjoj i adolescentskoj dobi za stručnjake 

Organizator: Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije 

Mjesto i datum: online, 4.-5.5.2020. 

 Tema: KOMUNIKACIJA ZA SVAKO DIJETE - Primjena tehnologije 21. stoljeća za 

promociju komunikacije, obrazovanja i socijalnog uključivanja djece rane dobi s 

teškoćama u razvoju 

Organizator: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Fakultet elektrotehnike i računarstva 

u Zagrebu 

Mjesto i datum: online, 18.-19.6.2020. 
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 

20 000 Dubrovnik 
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Dubrovnik, rujan, 2020. 
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Područja rada stručnog suradnika psihologa u DV Dubrovnik, za pedagošku 

godinu 2019./2020.: 

1. Rad s djecom 

2. Suradnja s roditeljima 

3. Suradnja s odgojiteljima i osobnim pomagačima 

4. Suradnja sa stručnim timom Vrtića 

5. Suradnja s vanjskim ustanovama  

6. Pripremanje, planiranje i programiranje rada te stručno usavršavanje psihologa 

7. Covid-19 

 

1. Rad s djecom 

1.1. Adaptacija na vrtić 

Na početku pedagoške godine, u rujnu 2019., trajao je proces adaptacije djece na jaslice i vrtić. 

Uloga psihologa u periodu adaptacije sastojala se individualnih savjetovanja i roditeljskih 

sastanaka s kolegicom pedagoginjom. Roditeljima su se dijelile informacije i savjeti o početku 

pohađanja jaslica ili vrtića. Teme su uključivale početak pohađanja, duljinu boravka tijekom 

prvih dana pohađanja, postupno produljenje vremena boravka, važnost informiranja djeteta o 

svemu što ga čeka u vrtiću, stvaranje pozitivne slike o vrtiću te o važnosti stvaranja međusobnih 

kvalitetnih odnosa između djeteta, roditelja, odgojitelja i članova stručno razvojne službe. 

Roditeljima su se predstavile različite vrste adaptacije koje njihovo dijete može imati pri 

polasku u jaslice ili vrtić. Psiholog je bio dostupan roditeljima, odgojiteljima i osobnim 

pomagačima, za savjete vezano uz teže oblike adaptacije djece na Vrtić te moguće smanjenje 

vremena boravka djeteta u skupini. 

 

1.2. Upisi  

Zahtjevi za upisi u Dječje vrtiće Dubrovnik zaprimali su se putem online aplikacije E-upisi, u 

razdoblju od 4.-12. lipnja 2020. godine.  Nakon što je aplikacija zatvorena, Komisija za upis 

djece je pregledala sve priložene dokumente, nakon čega su stručni timovi Vrtića pozivali 

roditelje na inicijalne razgovore. Razgovori su se provodili od 1. do 13. srpnja. Stručni tim, koji 

je provodio incijalne intervjue, sastojao se od pedagoginje savjetnice, zdravstvene voditeljice, 

psihologinje te psihologinje pripravnice. Na intervjuima su se analizirali upisni upitnici, 

medicinska dokumentacija te eventualni nalazi i mišljenja koja upućuju na razvojna kašnjenja 

djece. Uz upisni upitnik, roditelji djece do 2. godine života su ispunjavali probirnu ljestvicu 
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CSBS, čiji rezultati pružaju informacije o ranom komunikacijskom i simboličkom razvoju. 

Ukoliko su se primijetila odstupanja prilikom inicijalnog intervjua, na probirnoj ljestvici, 

upisnom upitniku ili iz medicinske dokumentacije, roditelji su upućeni na dodatna testiranja i 

savjetovani o poticanju razvoja. Nakon procjene razvojnog statusa djeteta, dogovoreni su uvjeti 

i duljina boravka djeteta u jaslicama/vrtiću te primjerena odgojna skupina. Također, za neku je 

djecu predložena podrška osobnog pomagača, kao i skraćeno vrijeme boravka u odgojnoj 

skupini.  

Na upisima za pedagošku godinu 2020./2021., za cjelinu 2, ukupno je zaprimljeno 82 zahtjeva, 

od čega 45 za jaslice, 32 za vrtić i 5 zahtjeva koji ne ispunjava uvjete. Nakon provedenih 

inicijalnih intervjua, za ukupno 15 djece je savjetovana dodatna procjena različitih stručnjaka 

(edukacijskih rehabilitatora, logopeda, psihologa). Od njih 15, za 4 djece se razmatra uvođenje 

podrške osobnog pomagača, s početkom pedagoške godine. Također, roditeljima je savjetovano 

provođenje službenog vještačenja vrste i stupnja teškoća, nakon čega će djetetu biti omogućen 

osobni pomagač u skupini te ostala prava koja ima po zakonu. 

 

 

Graf 1. Prikaz zahtjeva za upis djece u DV Dubrovnik – cjelina 2, za pedagošku godinu 

2020./2021. 

 

 

55%
39%

6%

Zahtjevi za upis djece - 2. cjelina DV Dubrovnik

jaslice

vrtić

nevažeći zahtjevi
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Graf  2. Prikaz rezultata probira djece, s obzirom na razvojna odstupanja, DV Dubrovnik – 

cjelina 2. 

 

1.3. Djeca s teškoćama u razvoju 

Na početku pedagoške godine 2019./2020., odgojiteljice su dostavile popis djece s teškoćama 

u razvoju. Ukupno je prijavljeno 96 djece. U nastavku je navedeni popis djece, prema 

Državnom pedagoškom standardu: 

― 7 djece s oštećenjem vida 

― 2 djece s oštećenjem sluha 

― 44 djece s poremećajima govorno-glasovne komunikacije 

― 7 djece s poremećajem u ponašanju  

― 4 djece s motoričkim oštećenjima 

― 1 dijete sa sniženim intelektualnim sposobnostima 

― 12 djece s poremećajem iz spektra autizma 

― 1 dijete s višestrukim teškoćama 

― 18 djece sa zdravstvenim teškoćama  

 

 

 

81%

14%

5%

Probir djece s razvojnim odstupanjima  - Upisi, 2020.

bez uočenih odstupanja

uočena blaga odstupanja u razvoju

uočena umjerena do teža odstupanja
u razvoju
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Graf 3. Prikaz djece s teškoćama u razvoju, za pedagošku godinu 2019./2020., Cjelina 2. 

 

 

Uloga stručnog suradnika psihologa sastojala se od: prepoznavanja djece s teškoćama, 

osmišljavanja razvojnih zadaća za njihovo napredovanje prema sposobnostima, izrade 

individualiziranih odgojno-obrazovnih programa (IOOP-a) i provedbe individualnog programa 

rada u području socioemocionalnog i spoznajnog razvoja djeteta. Unutar stručnog time, 

psiholog je provodio savjetodavne razgovore s roditeljima djece s TUR, odgojiteljima i 

osobnim pomagačima.  Tijekom prethodne pedagoške godine, razlozi obraćanja roditelja za 

razgovor s psihologom uglavnom su bili: problemi u ponašanju, poteškoće u samoregulaciji 

djeteta, socioemocionalne poteškoće, procjena razvojnog statusa prije polaska u osnovnu školu 

i prilagodba djeteta na novonastale okolnosti (razvod roditelja, rođenje brata ili sestre). Pri svim 

provedenim procjenama djece, roditelji su savjetovani i upućeni na daljnje poticanje i rad. 

Djetetov razvoj i napredak praćen je tijekom pedagoške godine. Stručni suradnik psiholog, kao 

potpredsjednik Povjerenstva za procjenu potrebe angažiranja osobnih pomagača za djecu s 

teškoćama u razvoju, sudjelovao je u dodjeljivanju osobnih pomagača za ukupno 31 dijete, za 

prethodnu pedagošku godinu. Za navedenu djecu su izrađeni individualizirani odgojno-

obrazovni programi, o kojima se potom informiralo osobne pomagače, odgojitelje i roditelje 

djece s teškoćama u razvoju.  
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1.4. Djeca s poremećajima u ponašanju i emocionalnim teškoćama 

U prethodnoj pedagoškoj godini, psiholog je individualno radio s dvoje djece s problemima u 

ponašanju i emocionalnim teškoćama. Iste su se ogledale u neadekvatnim načinima iskazivanja 

emocija ljutnje (agresivnost prema djeci, odgojiteljicama, psovke, štipanje, udaranje i slično). 

Nakon što bi odgojitelj primijetio nepoželjno ponašanje u odgojnoj skupini, obratio bi se za 

pomoć stručnom suradniku psihologu, koji bi se potom uključio u rad. Za početak bi se dijete 

opserviralo u skupini, a potom bi se proveo individualni razgovor s djetetom. Nakon toga bi 

uslijedila razvojna procjena i razgovor s roditeljima te bi se dijete uključilo u individualni rad. 

Naposljetku bi se roditeljima i odgojiteljima pružili savjeti za rad s djetetom, a psiholog bi 

nastavio praćenje napretka. U prethodnoj pedagoškoj godini, najčešće poteškoće u ponašanju i 

emocijama ogledale su se u agresivnom ponašanju, poteškoćama pažnje, poteškoćama u 

izražavanju emocija i poteškoćama samoregulacije. 

 

1.5. Predškolci i liste zrelosti 

Nakon sastanka sa stručno razvojnim timovima škole i doktoricom školske medicine, za Cjelinu 

2. su prikupljene i analizirane 22 Liste zrelosti. Radi se o djeci kod kojih su uočena neke 

odstupanja prilikom inicijalnog testiranja prije upisa u osnovnu školu, na nekom od područja 

razvoja. Od 22, testirano je dvoje predškolaca, WISC-IV-HR testom. Također, liste su se 

prikupljale i za djecu koja su u tom razdoblju prolazila kroz stresne životne okolnosti (razvod 

roditelja) ili žive u socijalno nepovoljnim uvjetima odrastanja. Teškoće primjećene u 

Razvojnim listama su se uglavnom odnosile na područje govorno-glasovne komunikacije, 

poremećaj iz spektra autizma, slabije grafomotoričke vještine. S druge strane, za jedno dijete je 

tražen prijevremni upis u školu. S istim djetetom je proveden WISC-IV-HR test i razgovor, 

nakon čega je savjetovan prijevremni polazak u školu. Dijeljenje informacija putem Nalaza i 

mišljenja, bilo je moguće uz privolu roditelja. Istovremeno, zatraženo je odobrenje dječje 

pravobraniteljice za dijeljenje nalaza i mišljenja stručnjaka iz različitih područja razvoja djece 

(psiholozi, edukacijski rehabilitatori, logopedi, psihijatri i drugi...), s ciljem približavanja ideji 

o holističkom pristupu teškoćama u razvoju. Tijekom veljače 2020. godine, u suradnji s 

pedagoginjom, održani su roditeljski sastanci za roditelje približno 150 predškolaca, putem 

kojih su roditelji savjetovani o načinima poticanja predškolskih vještina.  
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1.6. Darovita djeca 

Na početku pedagoške godine, odgojiteljice su dostavile popis potencijalno darovite djece, za 

Cjelinu 2. Ukupan broj prijavljene djece je 34, uz prevladavajuće područje darovitosti verbalno-

lingvistička i vizualno-spacijalna. Broj djece po vrtićima prikazan je na Grafu 5.  

 

 

Graf 4. Potencijalno darovita djeca – Cjelina 2., prema vrstama darovitosti 

 

Uloga stručnog suradnika psihologa, vezano za rad s potencijalno darovitom djecom, ogledala 

se u savjetovanju odgojitelja oko izbora aktivnosti i materijala za poticanje daljnjeg djetetovog 

razvoja. Naposljetku protekle pedagoške godine, u sklopu vlastitih izvješća, odgojitelji su 

dostavljali programe rada s darovitom djecom u vlastitoj odgojnoj skupini. Iz grafičkog prikaza 

u nastavku je vidljivo kako je omjer broja potencijalno darovite djece i djece s teškoćama u 

razvoju nesrazmjeran, odnosno značajno je veći broj djece s teškoćama u razvoju, u odnosu na 

potencijalno darovitu djecu.  
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Graf 5. Darovita djeca i djeca s teškoćama u razvoju – Cjelina 2. 

 

1.7. Krizne intervencije 

U protekloj pedagoškoj godini, psiholog je sudjelovao u radionici za odgojiteljice Krizne 

situacije, u suradnji sa stručno razvojnim timom Vrtića. Obrađene su teme poput bijega djeteta 

iz vrtića, ozljede djeteta, konfliktni razvod roditelja, bolest djeteta, teška bolest ili smrt člana 

obitelji, požar ili potres u vrtiću, roditelj u alkoholiziranom stanju i slično. Cilj radionice je bio 

pružiti uvid u moguće krizne situacije u vrtiću i adekvatne intervencije. Razrađena je uloga 

odgojitelja, stručnog suradnika, ravnatelja i drugih. Detaljno je opisan protokol postupanja u 

slučaju krizne situacije u vrtiću, kao i odgovornosti zaposlenika u odnosu na djecu. Osim toga, 

psiholog je uključivao dijete u individualni rad u situacijama razvoda braka roditelja, smrti 

roditelja i odlaska roditelja u zatvor. Osnovni cilj bio je procjena i praćenje emocionalnog 

razvoja djeteta te pružanje podrške djetetu i roditelju. Također, ovisno o vrsti krizne situacije, 

roditelje se savjetovalo o načinima pristupa djetetu, prihvaćanju i pokazivanju razumijevanja.  

 

2. Suradnja s roditeljima 

Suradnja s roditeljima odvijala se od procesa upisa i polaska djeteta u vrtić, adaptacije, kao i 

tijekom pedagoške godine. Psiholog je s roditeljima surađivao putem individualnih razgovora 

i savjetovanja, sastanaka s roditeljima i članovima stručnog tima, predavanja i radionica te 

putem edukativnih letaka i brošura. 

U suradnji s pedagogom, psiholog je provodio roditeljske sastanke na temu adaptacije na vrtić, 

polaska u školu, granica u odgoju i jačanju predškolskih vještina. U suradnji s psihologom, 

tijekom pedagoške godine, održano je nekoliko predavanja na temu negativnih učinaka 
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elektorničkih medija na rani razvoj djece, s ciljem podizanja svijesti roditelja i edukacije o 

primjerenijim odgojnim postupcima. Suradnja s roditeljima ogledala se i kroz individualne 

sastanke stručnog tima (edukacijski rehabilitator, logoped i psiholog) s roditeljima djece s 

teškoćama u razvoju. Na sastanku bi se prikazao individualizirani plan i program rada s 

djetetom, kao i ciljevi koji se nastoje postići. Suradnja s roditeljima ostvarivala se i kroz 

psihološku procjenu djece prije polaska u osnovnu školu, s ciljem prikupljanja detaljnijih 

informacija o općem funkcioniranju djeteta i spremnosti za školu. Individualni razgovori na 

zahtjev roditelja provodili su se s ciljem rješavanja problema u ponašanju djece, poput 

agresivnosti, emocionalnih poteškoća poput osjetljivosti, poteškoće u samokontroli i regulaciji 

mokrenja i stolice i slično. 

Održana su 3 predavanja za roditelje na temu: 

1. Navike korištenja elektroničkih uređaja kod djece iz Dječjih vrtića Dubrovnik (javno 

predavanje) 

2. Granice u odgoju – DV Ciciban 

3. Gubitak i tugovanje kod djece (javno predavanje) 

U svrhu informiranja roditelja o procesu tugovanja kod djece izrađen je i informativni letak. 

 

3. Suradnja s odgojiteljima i osobnim pomagačima 

Suradnja s odgojiteljima uglavnom se ostvarivala putem individualnih razgovora, najčešće 

vezano za savjetovanje i podršku oko djece s teškoćama u razvoju i poremećajima u ponašanju. 

Psiholog i odgojitelj surađivali su oko praćenja i procjenjivanja djece s teškoćama u razvoju, 

darovite djece, te načina praćenja i poticanja njihovog napretka. Osim individualnih razgovora, 

suradnja je ostvarena kroz roditeljske sastanke, odgojteljska vijeća, sastanke voditelja, različita 

edukativna predavanja i radionice.  

U suradnji s ostalim članovima stručnog tima, kao i prethodne godine, održan je Ciklus 

radionica za odgojitelje i osobne pomagače djece s teškoćama u razoju, od ukupno 7 radionica. 

Jedna od provedenih radionica je bila „Nepoželjna ponašanja“, gdje su prikazane vrste 

nepoželjnih ponašanja djece u vrtiću te su pružene metode i načini njihova smanjenja i 

otklanjanja. Suradnja s osobnim pomagačima djece s teškoćama u razvoju odnosila se na 

savjetovanje, izradu individualiziranih odgojno – obrazovnih programa (IOOP-a), praćenje 

razvoja i napretka djece, održavanje Ciklusa radionica za odgojitelje i osobne pomagače djece 

s teškoćama u razvoju i drugo. 
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4. Poslovi na razini stručnog tima 

Stručni tim Dječjih vrtića Dubrovnik, kojeg čini 13 stručnjaka i to: 5 pedagoga, 4 psihologa, 2 

logopeda, 1 defektolog i 1 edukacijski rehabilitator, sastajali su se po potrebi.  

Tim je kontinuirano surađivao sa zdravstvenim voditeljima Ustanove. Suradnja s članovima 

stručnog tima odnosila se na postupak upisa djece u vrtić, praćenje i rad s djecom s teškoćama 

u razvoju, praćenje spremnosti predškolaca, izradu edukativnih letaka, različita predavanja i 

radionice, izradu Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada te Godišnjeg izvješća 

o ostvarivanju plana i programa rada. Psiholog je surađivao s kolegicom Hađijom vezano za 

predavanja na teme: Navike korištenja elektroničkih uređaja kod djece iz Dječjih vrtića 

Dubrovnik i Gubitak i tugovanje kod djece. S kolegicom Masle Aleksić održano je predavanje 

Granice u odgoju. S kolegicom Kličan održano je gostovanje na televizijskoj emisiji Libertas, 

na temu prilagodbe djece u vrijeme epidemije Covid-19. S kolegicama Hađija i Divizić 

provedeno je istraživanje Osobine ličnosti i emocionalne kompetencije kao prediktori stilova 

rješavanja konflikta kod odgojiteljica, čiji su rezultati planirani biti prezentirani na Danima 

psihologije u Zadru, no zbog epidemije Covid-19 isti su otkazani. 

Stručni tim Vrtića, zajedno s vanjskim suradnicima, činio je Povjerenstvo za procjenu potrebe 

angažiranja osobnih pomagača za djecu s teškoćama u razvoju. Teme sastanaka su se odnosile 

na djecu s teškoćama u razvoju, procjenu vrste i razine teškoće, procjenu potrebe angažiranja 

osobnog pomagača te procjenu duljine boravka djeteta.  

 

5. Suradnja s vanjskim ustanovama i institucijama 

Tablica 1. Popis vanjskih ustanova i institucija s kojima je ostvarena suradnja 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Verifikacija posebnih programa; Godišnja 

statistika 

Državni zavod za statistiku Godišnja statistika 

Agencija za odgoj i obrazovanje Stručno usavršavanje 

Gradski ured za obrazovanje Djeca s posebnim potrebama 

Centar za socijalnu skrb Konzultacije 

Društvo psihologa Dubrovnik  
Organizacija Tjedna psihologije; sastanci; 

predavanja 

Hrvatsko psihološko društvo 

Hrvatska psihološka komora 
Stručno usavršavanje  

Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika 

psihologa i nastavnika psihologije 
Sastanci; predavanja; radionice 
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Udruga Dubrovnik zdravi grad 

Udruga Poseban prijatelj 
Organizacija stručnog usavršavanja 

Dispanzer školske medicine 

Poliklina za mentalno zdravlje 

Opća bolnica Dubrovnik – Jedinica za 

mentalno zdravlje 

Suradnja oko djece s teškoćama u razvoju 

Procjena spremnosti prije upisa u osnovnu 

školu 

Promicanje svjesnosti o štetnosti 

elektroničkih uređaja na razvoj djece 

Osnovne škole 
Procjena spremnosti prije upisa u osnovnu 

školu  

Lokalni mediji Edukacija i prevencija 

 

6. Pripremanje, planiranje i programiranje te stručno usavršavanje 

psihologa 

Usavršavanje stručnog suradnika psihologa u ovoj pedagoškoj godini: 

 Stručni skupovi i konferencije:  

- 27. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: „Psihologija i digitalni svijet„ 

(HKP, HPD, Osijek, 6.-9.11.2019.) 

- Stručni skup: „Utjecaj elektroničkih medija na rani razvoj djece“ (zzjzdnz, 

Dubrovnik zdravi grad i DV Dubrovnik, Dubrovnik, 16.11.2019.) 

- 2. međunarodni znanstveno-stručni skup: „Promicanje dobrobiti pojedinca i 

zajednice“ – aktivno sudjelovanje (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 12.-

14.12.2019.) 

 Edukacije:   

- Realitetna terapija (1. godina – BIW + 8 praktikuma), HURT, Dubrovnik, 

2019./2020. 

- Dani Leona Lojka (EIRT, Bled, 25.-26.10.2019.) 

- Edukacija „Virtualna podrška“ (HURID, online, srpanj 2020.) 

 

 Radionice:  

- Projekt: "Razmisli pa klikni" (udruga RODE, Dubrovnik, 21.1.2020.) 

- Art terapija (Dubrovnik, 18.-20.2.2020.) 
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7. Covid-19 

Značajan dio pedagoške godine 2019./2020. obilježen je promijenjenim uvjetima rada, zbog 

pojave virusa Covid-19. Od sredine ožujka do sredine svibnja, 2020., Dječji vrtići Dubrovnik 

svoj su rad prenijeli na službenu web stranicu Dječjih vrtića Dubrovnik, putem koje su se 

prenosile osnovne obavijesti, važne informacije, edukativni materijali, kreativne igre, 

informativni letci i plakati, tematske brošure, članci s aktualnim temama i slično. Stručni 

suradnici psiholozi bili su dostupni putem službenih telefona i e-maila, gdje su roditelji mogli 

dobiti različite informacije, ali i putem kojih su se mogli dobiti savjeti, upute i psihosocijalna 

podrška. Teme koje su se na web stranici objavljivale uglavnom su se odnosile na tekuću 

problematiku uzrokovanu virusom, načinima reagiranja na frustraciju, normaliziranje 

okolnosti, pravljenje rasporeda aktivnosti, način komuniciranja s djecom te kako što uspješnije 

ostvariti fizičko distanciranje uz istovremeno zadržavanje socioemocionalnog povezivanja. 

Psihologinja je sudjelovala u televizijskoj emisiji Vijesti plus, Libertas televizije, u kojima se 

obrađivala tema prilagodbe djece na promijenjene uvjete boravka u dječjem vrtiću, uzrokovane 

virusom Covid 19.  
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Dječji vrtići Dubrovnik 
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Stručni suradnik psiholog pripravnik započeo je s radom 01. listopada 2019. godine u Dječjem 

vrtiću Palčica.  

 

Stručni suradnik psiholog tijekom pedagoške godine je radio na sljedećim područjima rada: 

1. Rad s djecom; 

2. Suradnja s roditeljima; 

3. Suradnja s odgojiteljima; 

4. Poslovi na razini stručnog tima; 

5. Ostali poslovi; 

6. Suradnja s drugim ustanovama i institucijama te stručno usavršavanje psihologa; 

7. COVID-19. 

 

1. Rad s djecom  

1.1. Upisi djece u vrtić  

Tijekom cijele pedagoške godine bio je omogućen e-upis djece u jaslice i vrtić. Uloga 

pripravnice bila je sudjelovanje na mjesečnim e-upisima u prvoj cjelini (DV Palčica, Radost 

i Škatulica), ali po potrebi i u ostalim vrtićima. Od listopada do srpnja pedagoške 2019/2020 

godine u Dječje vrtiće Dubrovnik  upisano je u jaslice i vrtić 145 djece.  

Sudjelovala sam s ostalim članovima stručno-razvojnog tima (psiholog, pedagog, 

zdravstveni voditelj i defektolog) u provođenju inicijalnih razgovora s djecom kandidatima 

za upis i njihovim roditeljima. Uz popunjeni upisni pedagoški upitnik, kolegice psihologinje 

Severina Hađija i Lea Burić su roditeljima djece do 2 godine dostavljale Ljestvicu za 

procjenu ranog komunikacijskog i simboličkog razvoja.  

1.2. Psihološke procjene djece  

S radom stručnog suradnika psihologa u dječjem vrtiću upoznala sam se kroz rad i suradnju 

s kolegicama psihologinjama te s kolegicama stručnim suradnicama pedagoginjama, 

defektologinjom, rehabilitatoricom, logopedinjama te zdravstvenim voditeljicama. 

Psihologinja je sudjelovala u testiranjima djece psihološkim testovima (Razvojni test 

Čuturić, Test spremnosti za školu, Bender Gestalt test te WISC-IV) prilikom procjene uz 

kolegice psihologinje, a na iniciranje roditelja, odgojitelja ili psihologa.  
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2. Suradnja s roditeljima 

Suradnja psihologa s roditeljima ostvarena je kroz sudjelovanje s kolegicama u 

individualnim razgovorima s roditeljima, kao i samostalnim individualnim razgovorima. 

Osim toga, kroz  sudjelovanje u roditeljskom sastanku za novootvorenu jasličku skupinu uz 

mentoricu Kličan i pedagoginju Jauković te kroz izradu edukativnih informativnih 

materijala za web stranicu te u formi plakata.  

 

3. Suradnja s odgojiteljima 

Psihologinja je sudjelovala kao zapisničar na sastancima s voditeljicama odgojiteljica koji 

su se odvijali na mjesečnoj razini. Također, suradnja je ostvarena kroz individualne 

konzultacije te kroz sastanke za odgajateljice koje su zaposlene preko EU projekta.  

 

4. Poslovi na razini stručnog tima 

Suradnja je ostvarena kroz sastanke stručno-razvojnog tima na razini vrtića, ali i pojedinih 

cjelina.  

Sa stručnim timom psihologinja sudjelovala sam u procesu upisa djece u vrtić kao i u 

procjeni kandidata prijavljenih na natječaj za osobne asistente/pomagače u odgojnim 

skupinama djeci s teškoćama u razvoju.  

 

5. Ostali poslovi 

Na početku pedagoške godine, sudjelovala sam u izradi Godišnjeg plana i programa 

Ustanove kao i u vođenju i analizi statističkih podataka za Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja te za Državni zavod za statistiku. Također, tijekom srpnja i kolovoza vodila 

sam evidenciju pohađanja djece.  

Tijekom pedagoške godine, vodila sam evidenciju o novoupisanoj djeci u Matičnoj knjizi.  

Sudjelovala sam na sastancima s IT podrškom radi vođenja web stranice vrtića. Rad na web 

stranici uključivao je ažuriranje postojećih podataka, postavljanje novih informacija na web 

stranicu te izradu stručnih članaka  (samostalno te uz podršku mentorice).   
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Tijekom pedagoške godine, uz EU-kordinatoricu i ravnateljicu sudjelovala sam u 

organizaciji edukacija za odgojiteljice što je uključivalo prikupljanje iskaza interesa, 

sastavljanje lista polaznica, komunikaciju s edukatorima, slanje povratnih informacija i 

ostale tehničke poslove vezane za organizaciju predavanja. 

Također, u sklopu polaganja stručnog ispita, provela sam istraživanje u kojem su 

sudjelovale odgajateljice Dječjih vrtića Dubrovnik. 

U sklopu provedenog Natječaja za radno mjesto asistenta/pomagača u odgojnoj skupini 

djeci s teškoćama, sudjelovala sam u selekcijskom postupku te uz kolegice psihologinje i 

defektologinju provela intervjue s prijavljenim kandidatima kao i uvodni sastanak s 

odabranim kandidatima.  

Sudjelovala sam u izradi Sportskog programa koji čeka odobrenje Ministarstva odgoja i 

obrazovanja kako bi Dječji vrtići Dubrovnik započeli s njegovom provedbom.  

6. Suradnja s drugim ustanovama i institucijama te stručno usavršavanje psihologa 

Ostvarena je suradnja sa sljedećim ustanovama: 

- Društvo psihologa Dubrovnik – sastanci Društva, organizacija Tjedna psihologije 

- Poliklinika za zaštitu djece i mladih Dubrovnik – sastanci stručnjaka 

- Osnovne škole s područja grada Dubrovnika – sastanci stručnjaka  

Usavršavanje pripravnice tijekom pedagoške godine:  

 Tema: Podizanje kolektiva – 1. Modul edukacije 

Oragnizator: Dječji vrtić Župa Dubrovačka 

Mjesto i datum: Dječji vrtić Župa Dubrovačka, 4. i 5.listopada 2019. 

 

 Tema: Zakon u vrtiću  

Organizator: Eduka centar 

Mjesto i datum: Dječji vrtić Župa Dubrovačka, 7.studenoga 2019.  

 

 Tema: Stručni skup – Utjecaj elektroničkih medija na rani razvoj i zdravlje djece  

Organizator: ZZJZ Dubrovnik, Dječji vrtići Dubrovnik 

Mjesto i datum: Sveučilište u Dubrovniku, 16.11.2019.  

 

 Tema: Psihijatrija u zajednici – deinstitucionalizacija i mobilni timovi 
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Organizator: Udruga Lukjernica 

Mjesto i datum: Dubrovnik, 12.12.2019.  

 

 Tema: Prakticiranje kritičkog razmišljanja kroz teme migracija i održivog 

razvoja 

Organizator: Dura 

Mjesto i datum: Dubrovnik, 14.02.2020 

 

 Tema: Art terapija u radu s djecom s teškoćama 

Organizator: Poliklinika za djecu i mlade Dubrovnik 

Mjesto i datum: Dubrovnik, 17.02.-20.02.2020. 

 

 Tema: Logoterapeutske vještine u obiteljskoj komunikaciji 

Organizator: Savjetovalište Đakovačko-osječke nadbiskupije 

Mjesto i datum: webinar, 02.06.2020.  

  

 Tema: Zlostavljano i zanemareno dijete 

Organizator: poliklinika za djecu i mlade Grada Zagreba 

Mjesto i datum: webinar, 10.07.2020.  

 

 Tema: Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika psihologa Dubrovačko-

neretvanske županije  

Organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje 

Mjesto i datum: online sastanak putem platforme Teams, 31.08.2020.  

 

7. COVID-19 

Od sredine ožujka do sredine svibnja, zbog promijenjenih uvjeta rada uzrokovanih 

pandemijom COVID-19, Dječji vrtići Dubrovnik su svoj rad prenijeli na službenu web 

stranicu putem koje su se prenosile osnovne obavijesti i važne informacije, kao i edukativni 

materijali, igre, informativni letci i plakati za roditelje. Sudjelovala sam u izradi stručnih 

članaka koji su bili usmjereni na nošenje s novonastalom situacijom, a namijenjeni su za 

roditelje te odgojitelje. Također, postavljala sam materijale kolegica stručnih suradnica i 

odgojiteljica na službenu stranicu. Također, tijekom tog prilagođenog rada od kuće bila sam 

dostupna roditeljima i odgojiteljima preko službene e-mail adrese.  
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 

20 000 Dubrovnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DEFEKTOLOGINJE 

Za pedagošku godinu 2019./2020. 

 

 

 

 
Defektologinja: 

Dragica Barlek 

 
 

 

 

Dubrovnik, rujan, 2020. 
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    Pedagošku godinu 2019./2020. obilježio je COVID-19. Sve se promijenilo; od odnosa prema 

radu, suradnji s ravnateljicom, članovima SRS-a, odgojiteljicama, osobnim pomagačima i 

roditeljima. Pojačanih zaštitnih mjera, vremenu upisa.... Dosta toga se odradilo i nastavlja se 

odrađivati online, na mreži ili ZOOM-u. Ulazimo u novo doba.    

        

 

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 

 

- Rad u Komisiji za upis 

- Individualnom i permanentnom usavršavanju  

- Suradnji s vanjskim ustanovama  koje doprinose efikasnijem radu vrtića 

1. RAD S DJECOM S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 

 

Vođena zadaćama Godišnjeg plana i programa, koje se odnose na rad s djecom s 

teškoćama u razvoju, djelovala sam u suradnji sa SRS-om na unapređivanju pravodobnog 

uočavanja poteškoća ili odstupanja u razvoju djeteta: 

 

*   Putem inicijalnih intervjua (gdje od roditelja dobivamo prve i važne podatke o   

     djetetovom razvoju ili odstupanju i 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  

     rehabilitaciju 

*   Putem informacija dobivenih od odgojiteljica, koje u skupini uoče odstupanja u  

     razvoju djeteta 

 

 

           Tijekom pedagoške 2019./2020. godine u DV Dubrovnik – vrtiće Palčica, Škatulica, 

Radost  uključeno je 152 djece s teškoćama. Od toga 29 djece je s razvojnim teškoćama koja 

većim dijelom imaju rješenja prvostupanjskog tijela vještačenja ili rješenja drugih zdravstvenih 

ustanova. Teškoće u govorno – jezičnom razvoju ima 84 djece.  

 

Tablica 1. Djeca s teškoćama u razvoju evidentirana u pedagoškoj godini 2019/2020 
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Cjelina 1 

 

Redni 

broj 

Vrsta teškoće u 

razvoju 

Prvostupanjska 

komisija 

Stručni tim 

vrtića 
Ukupno 

1. Oštećenja vida 
8 - 

8 

 

2. Oštećenja sluha 
1 - 

1 

 

3.  Poremećaji govorno-

jezične komunikacije 
4 80 84 

4. Promjene u osobnosti 

uvjetovane organskim 

čimbenicima ili 

psihozom ADHD 

- - 0 

5.  Poremećaji u 

ponašanju 
4 20 

24 

 

6. Motorička oštećenja 
2 1 

3 

 

7. Snižene intelektualne 

sposobnosti 
1 - 1 

8. Autizam 
7 - 

7 

 

9. Višestruka oštećenja 
2 - 

2 

 

10. Zdravstvena 8 14 22 

 

11. Ukupno 29 115 152 

 

   

 

 

       Iz tablice je vidljivo da 29 djece s razvojnim teškoćama  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 su tijekom svog boravka u vrtiću bila obuhvaćena individualiziranim, grupnim 

ili individualnim radom. 
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Graf 1: Prikaz djece s teškoćama  u razvoju u pedagoškoj godini 2019/2020 – cjelina 1 

 

 
 

 

 

      Desetero djece s teškoćama u razvoju imalo je osobnog pomagača tijekom boravka u vrtiću. 

U prvoj polovici pedagoške godine, zajedno s psihologinjom N. Kličan i logopedinjom M. 

Jovanović, izradila sam IOOP-e za svakog od njih. Za petero prošlogodišnje djece (četvero s 

dijagnozom iz spektra autizma, jedno sniženog  intelektualnog funkcioniranja) se vršila 

ponovna procjena, odnosno provjera usvojenih vještina, znanja. Određivali su se novi ciljevi 

pri izradi novog  IOOP–a. Drugih pet (jedno s dijagnozom iz spektra autizma, dvoje s ADHD–

om, dvoje s komunikacijskim teškoćama)  se opserviralo i testiralo po prvi put i na osnovu toga 

im je izrađen plan. Svaki  IOOP uz zapažanja, osvrte, primjedbe i savjete prema odgojiteljima 

i roditeljima sastavni je dio svakog djetetovog dosjea. 

    Samostalno sam izradila dva IOOP-a, za djevojčicu koja je dolazila kod mene na individualni 

rad (motoričke i komunikacijske teškoće) i dječaka (višestruka oštećenja) iz treće cjeline. 

 

       Jedan do dva puta tjedno obilazila sam vrtiće. Svaki obilazak 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 i 

osobnim pomagačima vezano za  IOOP svakog djeteta, prateći njegovo provođenje i djetetov 

napredak. Po potrebi dogovarala sam i odrađivala sama ili s kolegicama sastanke s roditeljima 

djece s teškoćama u razvoju.  

    Tijekom obilazaka odgojiteljice su nam (SRS) skrenule pažnju na četvero djece kod kojih su 

uočeni problemi s obzirom na njihov razvojni status. Djeca su praćena tijekom godine, roditelji 

su savjetovani i krajem pedagoške godine prihvatili su uključivanje osobnog pomagača od 

sljedeće pedagoške godine. 
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       Program pripreme za školu radila sam grupno s petero djece iz DV Palčica na koje su mi 

odgojiteljice skrenule pažnju zbog slabije grafomotorike, problema u sintezi i analizi. Mjesečno 

sam radila s 25 djece.  

 

       Projektom osobnog pomagača u vrtiću  bilo je obuhvaćeno desetero djece. Osobni pomagač 

boravio je u skupini s djetetom 2 do 4 sata svaki dan u tjednu. Tijekom godine radilo je osam 

osobnih  pomagača, ne istovremeno jer se nažalost nekoj djeci tijekom pedagoške godine 

mijenjao osobni pomagač. 

 

       Ove pedagoške godine je desetero djece s teškoćama u razvoju pristupilo testiranju. Sad je 

već uobičajena praksa da djeca s TUR dobivaju drugu odgodu. Teško je odgojiteljicama u 

mješovitim skupinama s djecom od treće do osme godine života kad su ovi najstariji ujedno i 

najzahtjevniji. Sama fizička usporedba je dovoljna da se zapitamo do kad i zašto. Djeca s 

poremećajima u ponašanju ostaju i dalje najveći problem, tako da do zadnjeg dana ne znamo 

da li će dijete ići u školu ili ostaje u vrtiću.     

 

       I ove godine glavni upis se odradio na tri lokacije tijekom dva tjedna mjeseca srpnja. Manja 

gužva pružila  je priliku svim članovima SRS što kvalitetnije odraditi svoj dio inicijalnog  

intervju s roditeljima i djetetom kroz igru, razgovor  ili kratke preporuke. Pedagoški upitnik je 

proširen i sada daje puno bolji uvid u djetetov  razvojni status. Na inicijalnom intervjuu je bilo 

108 djece s roditeljima. Od toga četvero djece imaju rješenje ili nalaze zdravstvene ustanove. 

Jedno dijete je vještačeno  s postavljenom dijagnozom iz autističnog spektra , dvoje imaju 

komunikacijske teškoće, a jedno je s višestrukim teškoćama.     Na inicijalnim razgovorima su 

se utvrđivale potrebe i trenutačni status djece s teškoćama te se s obzirom na to savjetovalo 

roditelje o skraćenju vremena boravka djeteta u vrtiću i podršci osobnog pomagača.       

 

 

2.RAD I SURADNJA S ODGOJITELJICAMA I OSOBNIM POMAGAČIMA 
 

               U prvoj polovici ove pedagoške godine  održala sam zajedno s lopedinjom Martom 

Jovanović, dva  predavanja, jedno za odgojiteljice a drugo za osobne pomagače, na temu 

“PECS“ -  prva i druga faza. Podsjetili smo odgojiteljice i osobne pomagače  na osnovne 

predznake odstupanja u razvoju kod djece rane i predškolske dobi te uspostavljanju i  razvijanju 

komunikacije kod neverbalne djece primjenjivom i kod onih bez razvonjih odstupanja. 

    

            Tijekom ove pedagoške godine uključeno je osam osobnih pomagača koji su radili s 

desetero djece teškoćama u razvoju. Izbor osobnih pomagača realizirali smo 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 djeteta s kojim je radio kao i s IOOP - om koji se tijekom 

godine napisao. Konzultacije s osobnim pomagačima imala sam najmanje dva puta 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. 

 

    U kolovozu su članovi SRS-a su za novoizabrane osobne pomagače održali  predavanje na 

temu: “Inkluzija i uloge njenih sudionika u dječjem vrtiću“. Na kojem su osobni pomagači  

upoznati s njihovim ulogama u procesu inkluzije djece s teškoćama u razvoju, radu s njima kao 

i radu s odgojiteljicama.   
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             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, 

krajem  lipnja.  

           Prema podatcima dobivenim na osnovu ankete provedene među  17 odgojiteljica  koje 

su imale osobnog pomagača u skupini tijekom pedagoške godine vidljivo je zadovoljstvo ovim 

projektom. 

 

1.Koliko ste zadovoljni svojim radom s djetetom s teškoćama u razvoju? 

       jako sam zadovoljna              -  4  

       zadovoljna sam                      - 11 

       djelomično sam zadovoljna   -  2  

       nisam zadovoljna                    - 0 

 

Na kojem području rada se osjećate najkompetentnijim? 

-   poticanje komunikacije i socijalizacije*2 

-   na području socio - emocionalnog razvoja*2 

-   uključivanje djeteta u aktivnosti naše skupine; rad na oplemenjivanju odnosa djeteta s      

    odgojiteljicama i djecom iz skupine*2 

-   uključivanje djeteta u određene aktivnosti; suradnja s roditeljima djeteta*4 

-   na svim područjima nastojim rasti i svakodnevno usvajati nova znanja tako da  -  odgovor   

    varira: 

o u većini područja odgojno obrazovnog rada 

o integracija u skupinu, socijalizacija, senzibilizacija djece na različitost 

o planiranje aktivnosti i kvalitetno vođenje odgojno- obrazovne skupine 

o emocionalni razvoj 

  

Na kojem području rada se ne osjećate dovoljno kompetentnim? 

-   teško ga uključujem u igru sa drugom djecom ( ne pokazuje interes );kratka pažnja i  

    koncetracija 

-   rješavanje problema koje proizlaze iz djetetove teškoće ( odbijanje jela, vrištanje, plač..)*4 

-   na području razvoja govora i izražavanja*2 

-   na rad s djecom s posebnim potrebama*2 

-   razvoju  komunikacije, dvosmjerne 

-   praktično iskusto u odgoju i obrazovanju djece s pojedinim teškoćama  

 

2.Koliko ste zadovoljni održanim edukacijama za pomoćnika u vrtiću? 

       jako sam zadovoljna              -    2 

       zadovoljna sam                      -   10   

       djelomično sam zadovoljna  -     1  

       nisam zadovoljna                   -    4 

 

3. Koliko često i na koji način komunicirate s roditeljima? 

-   svakodnevno pri dovođenju i odvođenju djeteta, putem poruka telefonom*6  

    (viber, sms, komunikacijski kanal COVID) 

-   komunikacija ostvariva ukoliko je odgajatelj inicira*2 

-   svakodnevno individualni razgovori *6 

-   po potrebi – ovisno o situaciji i ponašanju djeteta tog dana; individualni razgovori*2 

-   roditeljski sastanci, obavijesna ploča za roditelje  
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4.  Koliko ste zadovoljni radom osobnog pomagača u vašoj skupini? 

       jako sam zadovoljna               -  4 

       zadovoljna sam                       - 10  

       djelomično sam zadovoljna    -  3  

       nisam zadovoljna                     - 0 

 

5. Koliko ste zadovoljni suradnjom sa stručnim timom vrtića? 

       jako sam zadovoljna             -   5 

       zadovoljna sam                     -  10 

       djelomično sam zadovoljna  -   2  

       nisam zadovoljna                   -  0 

 

Prijedlozi i sugestije: 

- veća, pristupačnija vrtićka knjižnica u kojoj je zastupljena bogata stručna literatura; 

pristupačnost materijalu u radu s djecom s posebnim potrebama; osiguravanje materijala za 

rad  

- smatram da bi trebalo više educirati osobne pomagače*2 

- što više edukacija iz ovog područja*2 

- pronaći osobnog pomagača koji će kontinuirano biti uz dijete 

- osvještavati i poticati roditelje djece s TUR, na više inicjative u komunikaciji s 

odgojiteljicama i članovima SRS-a, kao i institucijama 

- s ovakom djecom svaki dan je izazov i svaki napredak je hvale vrijedan, zato predlažem 

više interaktivnih sastanaka za razmjenu iskustava  

- osobni pomagač bi trebao boraviti u skupini koliko i dijete, a ne dva sata, jako je teško 

pratiti takvo dijete da se ne ozlijedi i raditi s drugom djecom 

    

3. SURADNJA S RODITELJIMA 

 

       Samostalno sam odradila 25  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 (pet) , kao i razmjenu informacija vezano za probleme, otpore, nerazumijevanja , ali i 

podrške, neke nove inicjative i  metode rada. 

       Kao član SRS-a sudjelovala sam na 30 sastanaka s roditeljima djece s teškoćama u razvoju 

vezano za adaptaciju, produženje vremena boravka djeteta u vrtiću, uvođenjem osobnog 

pomagača u rad, zadovoljstvom ili nezadovoljstvom njihovim radom, pridržavanja vremena 

boravka u vrtiću, napretkom i očekivanjima. 

 

       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 

sredinom lipnja. 

       Prema podatcima dobivenim na osnovu ankete provedene među 7 roditelja, čija su djeca 

imala osobnog pomagača u skupini tijekom pedagoške godine, vidljivo je zadovoljstvo ovim 

projektom. 

 

 

1.Koliko ste zadovoljni radom osobnog pomagača s Vašim djetetom? 

jako smo zadovoljni             -  5 

zadovoljni smo                     -  2 

djelomično smo zadovoljni  -  0 

nismo zadovoljni                   - 0 
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Koje aspekte rada osobnog pomagača najviše cijenite? 

-  dostupnost i spremnost na dogovaranje; odlično prihvaćanje uputa koje zadamo 

-  empatiju 

-  što se trudi i zalaže; pokušava doprijeti do djeteta kroz igru 

-  cijenim povezanost asistentice s mojim djetetom 

-  toplina, vedrost i spremnost na rad 

-  odgovornost, suradnja*2     

 

Na kojem području rada bi se po Vašem mišljenju osobni pomagač trebao više angažirati? 

- sve u redu*2 

- nemam prijedloga 

- neka ostane ustrajan i strpljiv s osmijehom, jer djeca osjete radost što je nama jako bitno 

 

2. Koliko često i na koji način komunicirate s osobnim pomagačem? 

 -  vrlo često 

 -  svakodnevno, usmeno,prilikom predaje i preuzimanja djeteta*2 

 -  svakodnevno, kaže mi što su taj dan radili i kako se dijete ponašalo 

 -  kad dovedem dijete, a po potrebi i preko poruka na mobitelu 

 -  povremeno, zadovoljna komunikacijom s pomagačem i odgojiteljicama*2 

 

3. Koliko  ste zadovoljni stručnim radom odgojiteljica u odnosu na Vaše dijete? 

        jako smo zadovoljni             - 6 

       zadovoljni smo                      - 1  

       djelomično smo zadovoljni  -  0 

       nismo zadovoljni                   - 0 

 

4. Koliko ste zadovoljni suradnjom sa stručnim timom vrtića ? 

       jako smo zadovoljni              - 6 

       zadovoljni smo                      - 1 

       djelomično smo zadovoljni  -  0 

       nismo zadovoljni                   - 0  

 

Vaši prijedlozi i sugestije: 

-    samo tako nastavite, hvala!           

-    stručna služba treba nadzirati rad asistenta i povremeno ga upućivati; logopedski tretman  

     bi dobro došao 

-    budite i dalje vesele i nasmijane   

 

4. SURADNJA S ČLANOVIMA SRS-a I RAVNATELJICOM    

 

Očitovala se kroz :  

 

- Formiranje odgojnih skupina  - vezano za djecu s TUR  

- Odgajateljska vijeća početkom i krajem pedagoške godine 

- Roditeljskim sastancima početkom pedagoške godine -  Adaptacija  

- Inicijalne intrvjue s osobnim pomagačima  

- Upisivanje djece tijekom cijele pedagoške godine -  DTUR 

- Rješavanje molbi za premještaj djece - DTUR 

- CAP radionice  - 3 ( 2 DV Palčica , 1 DV Radost ) 
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- Pisanje IOOP – a  

- Sastanke s roditeljima djece s TUR - tijekom godine 

- Sastanke ravnateljice i SRS  

- Sastanke ravnateljice, SRS, ZV i voditelja vrtića 

- Radionice – „Protokoli postupanja odgojiteljica u rizičnim situacijama za sigurnost djece“, 

„PECS -  Prva  i druga faza“, „Inkluzija i uloge njenih sudionika u dječjem vrtiću“ 

- Radu Povjerenstva za  procjenu potrebe angažiranja osobnih pomagača za rad s djecom s 

teškoćama u razvoju u Dječjim vrtićima Dubrovnik 

- Pripremu  plana upisa za pedagošku godinu 2020/2021  

- Dodatne intervjue s roditeljima  i djecom s TUR koja su bila na glavnom upisu  

- Stručnom usavršavanju 

- Suradnji s roditeljima 

        

       U sklopu ciklusa radionica za odgojiteljice i osobne pomagače koji rade s djecom s 

teškoćama u razvoju sudjelovala sam u radionici „PECS“ koja je bila odlično ocjenjena. 

 Kroz predavanje ,radionicu prikazano je više načina rada primjerenih i primjenjivih kod  djece 

s određenim  teškoćama s kojima se odgojiteljice susreću u svom radu.    

         

     Odobren sredstvima iz EU fondova, tijekom kolovoza objavljen je natječaj za 25 osobnih 

pomagača, koji će raditi u slijedećoj pedagoškoj godini. Zaprimljeno je 40 prijava, od kojih je 

6 osobnih pomagača već radilo u  Dječjim vrtićima Dubrovnik.  Nakon što je SRS pregledao 

dokumentaciju, kandidati su pozvani na intervju.  Selekcijski postupak sastojao se od upitnika 

koji sadrži opće podatke o kandidatu, obrazovanje te pitanja o iskustvima i kompetencijama za 

rad s djecom s teškoćama u razvoju, razgovoru  na kojem se procjenjivao opći dojam o 

predstavljanju i motivaciji. Odabrano je 25 kandidata. Za izabrane osobne pomagače SRS JE 

održao sastanak uz prezentaciju : „Inkluzija i uloge njenih sudionika u dječjem vrtiću“, putem 

koje su im predstavljena njihova prava, obveze, etički kodeks s naglaskom na profesionalni 

odnos s roditeljima, suradnju s odgojiteljicama te njihovu ulogu u radu s djecom.  

 

5. RAD U KOMISIJI ZA UPIS 

 

       Upise djece u vrtić planiramo i provodimo timski.  

       Komisija za upis koju imenuje Upravno vijeće vrtića ima pet članova: dva predstavnika iz 

reda članova  Upravnog vijeća Vrtića, jedan predstavnik Grada i dva predstavnika stručnog 

tima Vrtića. 

     Drugu pedagošku godinu sam zajedno s kolegicom  Nikicom Kličan, psihologinjom, 

predstavnik  stručnog tima Vrtića u Komisiji za upis u Dječje vrtiće Dubrovnik. Ovo je ujedno 

druga pedagoška godina provođenja e–upisa. Po glavnom upisu tijekom travnja, aplikacija se 

zatvara i ponovno aktivira  početkom pedagoške godine u rujnu.  

    Obzirom na poteškoće koje su nam se javljale u provođenju upisne procedure, kolegica 

Kličan i ja izradile smo korake  kako bi slijedili redoslijed izvršavanja zadataka vezanih za upis, 

jer se dio poslova tiče i drugih službi vrtića izvan upisne komisije. 

 

Koraci za upis: 

 

1. Provjeriti slobodna mjesta do 20. u mjesecu iz evidencije ispisa  i s pedagoginjama 

svake cjeline 
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2. Pregledati upisnu dokumentaciju i obavijestiti  roditelje da dostave 

nepotpune/nepredane dokumente najkasnije do 21. u mjesecu  

 

3. Provjeriti bodove rang liste  i eventualna dugovanja u računovodstvu 

 

4. Napraviti rang listu mogućih kandidata prema slobodnim  mjestima u svakoj cjelini 

 

5. Stručni tim i zdravstveni voditelji pozivaju roditelje da dovedu djecu na inicijalni 

razgovor od  23. – 26. datuma u mjesecu 

 

6. Ako  dijete zadovoljava uvjete: razvojne mogućnosti djeteta i uredan cjepni status 

 Uputiti dijete na sistematski pregled po potvrdu od nadležnog pedijatra da dijete 

može pohađati vrtić i koje su eventualne mjere posebne skrbi potrebne 

 

7.  Napraviti rang listu i izvještaj Komisije, kako bi se članovi potpisali 

 

8. Pozvati roditelje da potpišu ugovor najkasnije od 28-30./31. u mjesecu 

 

9. Predati listu upisane djece u računovodstvo po vrtićima i skupinama u koje su 

raspoređeni 1. u mjesecu, a za djecu s teškoćama naznačiti vrijeme boravka u vrtiću. 

 

10. Javiti odgojiteljima kojima djeca dolaze u skupine prije 1. u mjesecu i prenijeti 

osnovne informacije o djetetu 

 

11. Dijete ne može ući u skupinu ako nema ispravnu potvrdu o obavljenom 

zdravstvenom pregledu, odgojitelji moraju odmah obavijestiti zdravstvene 

voditeljice i upisnu komisiju ( Kličan ili Barlek ) 

 

Tablica 2. Upisi tijekom godine 

 

 

Mjesec Broj zahtjeva Broj upisanih 

 

 Jaslice Vrtić 

listopad 

 

58 58 37 21 

studeni 

 

24 21 15 6 

 prosinac 

 

20 6 4 2 

siječanj 23 6 5 1 

 

veljača 

 

46 34 26 8 

ožujak 67 10 3 7 
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lipanj 

 

57 13 13 0 

Lipanj -polazak 

u rujnu 

44 18 13 5 

 

Ukupno 

 166 116 50 

 

 

Tablica 3.  Upisi tijekom godine po vrtićima 

 

CJELINA  1. CJELINA  2. CJELINA 3. 

 

Palčica  -    26 

 

Izviđač  -13 Pčelica - 39 

Škatulica  -  46 

 

Pile - 5 Zaton - 9 

Radost  - 11 Kono – 2 

 

Trsteno - 2 

 Ciciban -7 

 

Gromača – 0 

 

 Gruž – 6 

 

Osojnik – 0 

UKUPNO:    83 

 

UKUPNO: 33 UKUPNO: 50 

  

 

Graf 2: Prikaz upisa tijekom godine po cjelinama 

 

 
     Kao što je vidljivo najviše upisa tijekom godine ima u cjelini 1, posebno u jaslicama 

Škatulice, što dodatno otežava rad jer je adaptacija stalno u tijeku.  
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  Zbog situacije  vezane za COVID -19,  upis djece za slijedeću pedagošku godinu proveden  je  

u vremenu od 4. do 12. lipnja 2020. godine. 

 

      Nakon prošlogodišnjeg upisa, kolegica i ja kao članovi upisne komisije, zajedno s tajnicom 

upozorili smo ostale članove upisne komisije, kao i članove Upravnog vijeća o nedostatcima u 

radu aplikacije. Sve primjedbe kao i prijedlozi za poboljšanje poslani su na adresu tvrtke koje 

je izradila aplikaciju s ciljem poboljšanja.  

 

    Tijekom  ovogodišnjeg upisa nije došlo do značajnijeg napretka u radu aplikacije. Problemi 

su se ponavljali vezano za apliciranje dokumenata posebno za radni status roditelja, potvrde o 

prebivalištu i osobne iskaznice, kao i kartone cijepljenja. 

 

    Aplikacija prihvaća bilo kakav dokument, bez obzira na njegovu valjanost, što se odražava 

na neadekvatno bodovanje. Isto tako  ne može rangirati prioritete unutar istih bodova, ne 

registrira datum rođenja tako da su se prijavljivali i oni koji ne ispunjavaju uvjete zbog dobi.  

Nepotpuni cjepni status i dalje predstavlja veliki problem. Roditelje smo morali višekratno  

kontaktirati telefonski kako bi upotpunili nepotpunu i neadekvatnu dokumentaciju. Često je 

nisu mogli ponovno aplicirati pa su istu donosili osobno. 

 

    Komisija i tajnice vrtića  radile  su  na provjeri dokumentacije i bodovanju za Listu prvenstva. 

 

   Komisija je za dva tjedna  produžila vrijeme upisa budući da je ovakav način upisa novi za 

većinu roditelja, te su upute bile djelomično nejasne kao: dokument  mora biti vidljiv u cijelosti, 

vidljivi podatci na kartonu cijepljenja, osobne iskaznice s obje strane, ugovori za pomorce. 

 

Tablica 4: Nepotpuna dokumentacija za upis 

 

Vrsta dokumentacije 

 

Broj 

Potvrda o radnom statusu roditelja 

 

71 

Preslik rodnih listova za troje i više djece u obitelji 

 

12 

Dokaz o prebivalištu 9 

 

Preslik rješenja o doplatku za djecu 4 

 

UKUPNO   

96 

 

Iz tablice je vidljivo kako je za veliki broj  djece korigiran zbroj bodova,točnije 96 od 295 što 

čini 33%  ili 1/3 od ukupno upisane djece. 

 

U upisnom roku zaprimljeno je 295 zahtjeva,193 za jaslice, 83 za vrtić. 

Odbijeno je 19 zahtjeva zbog nepotpune dokumentacije: 

3 djece prebivalište nije na području grada 

8 djece mlađa dob djeteta ( djeca rođena poslije 31.8.2019. godine ) 

8 djece nepotpunog cjepnog statusa 
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Graf  3: Prikaz zahtjeva za upis 

 

 
 

 

 

Upisano je 276 djece, od toga 193 djece u program jaslica i 83 djece u programe vrtića 

 

Tablica 5: Broj upisane djece po cjelinama za pedagošku godinu 2020/2021  

 

Jaslice 

 

Broj djece Vrtić Broj djece 

Cjelina 1 

 

79 Cjelina 1 32 

Cjelina2 

 

45 Cjelina2 29 

Cjelina 3 

 

69 Cjelina 3 22 

Ukupno 

 

193 Ukupno 83 

 

 

Kao što je vidljivo u Cjelini 1,Palčica, Škatulica i Radost, ukupno je upisano 111 djece 

 

U Cjelini 2, Ciciban, Gruž, Izviđač, Kono i Pile ukupno je upisano 74 djece 

 

U Cjelini 3 ,Pčelica, Pčelica Stara i područni vrtići ukupno je upisano 91 dijete.   
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Graf 4: Prikaz upisane djece po cjelinama 

  
 

 

6. INDIVIDUALNO I STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

Prisustvovala sam slijedećim oblicima stručnog usavršavanja: 

 

 Predavanje: “Prva pomoć“ – Eneida Rokić, zdravstvena voditeljica – DV Palčica, 

listopad, 2019.  

 Edukacija: “Podizanje kolektiva„ – tri modula – Nada Žanko, psihologinja, DV 

Župa dubrovačka, listopad 2019.   

 Predavanje:“ Zakon u vrtiću“- Višnja Mikuš Krešić, dipl.jur. „Eduka“ - DV Župa 

dubrovačka, studeni 2019. 

 Stručni skup: „Utjecaj elektroničkih medija na rani razvoj i zdravlje djece“ – 

ZZJZDNZ, Dubrovnik – zdravi grad, DV Dubrovnik, studeni,2019.   

 Stručni skup: “ Strategije, metode, postupci i podrške u inkluzivnoj školi,vrtiću“ – 

AZOO, ERF  – Zagreb, prosinac 2019. 

 Stručni skup: “Izazovi interdisciplinarnog pristupa u zaštiti dobrobiti djece 

predškolske dobi s teškoćama u razvoju“ – HPD, MF Sveučilišta u Zagrebu, Škola 

narodnog zdravlja „ Andrija Štampar“ Gradski uredi Grada Zagreba,veljača 2020. 
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7.  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 

          

- Agencijom za odgoj i obrazovanje  

... suradnj s višom savjetnicom Luči Lončar, dipl. defektolog  

... stručni skup, edukacija 

 

- 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  i predsjednica             

komisije za upis  

 

- Dječji vrtić Župa dubrovačka 

... edukacija u tri modula 

... predavanje 

 

- Osnovnim školama: 

- Osnovna škola Marina Držića  

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  

- Osnovna škola Lapad  

... razgovor s članovima Povjerenstva za upis u školu, djeca s teškoćama u razvoju, 

poremećajima u ponašanju, socijalni elementi 

... Mišljenje za dvoje djece  

 

.... 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 vrtiće Dubrovnik 

 

- Jedinicom za poremećaje razvojne dobi 

.... informacije odjeci u njihovom tretmanu  

 

- Zavod za javno zdravstvo DNŽ 
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... .simpozij 

... .konferencija 

 

- Društvom psihologa Dubrovnik 

.... predavanja – Tjedan psihologije  

-  Centrom za rehabilitaciju Josipovac 

  .... prodajne akcije  

 

  -      Udrugama: 

 

-  „Poseban prijatelj“  

....stručni skup 

 

-  „Dubrovnik zdravi grad“ 

...predavanje 
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 

20 000 Dubrovnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZDRAVSTVENE 

VODITELJICE 
Za pedagošku godinu 2019./2020. 

 

 

 

 
Zdravstvena voditeljica: 

Eneida Rokić 

 
 

 

 

Dubrovnik, rujan, 2020. 
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1. Rad na njezi, skrbi za tjelesni rast djece i brizi za 

njihovo zdravlje 

 

 
           U protekloj godini planirani su i realizirani zadaci koji se odnose na: 

 

             - pravilna prehrana i unaprjeđenje prehrane 

 

 

             - preventivna zdravstvena zaštita 

 

 

             - osiguranje adekvatnih higijensko - sanitarnih uvjeta 

 

 

             - suradnja s roditeljima 

 

          

             - suradnja s članovima stručnog tima 

 

 

             - suradnja s odgojiteljima 

 

 

             - permanentno stručno usavršavanje 

 

 

             - ostali zadaci zdravstvene voditeljice 
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2. Pravilna prehrana i unaprjeđenje prehrane 

 
      Tijekom godine planirao se jelovnik  u dogovoru s voditeljom  kuhinje. Obroci su se 

pripremali u  vrtiću  Palčica. U Palčici se pripremalo cca 700 obroka za vrtiće: Palčica, Radost 

, Škatulica.     

        

           Tijekom pedagoške godine u vrtiću je bilo više djece sa zdravstvenim teškoćama kojima 

se prilagođavao jelovnik u smislu određenog načina prehrane prema vrsti smetnje: 

 

       

     PALČICA 

 

   -    alergija na ribu (3) 

   -    alergija na sočivo (2) 

   -    nekonzumiranje svinjetine iz vjerskih razloga  (6) 

   -    alergija na jaja (5) 

   -    alergija na mlijeko (4) 

   -    alergija na bananu (2) 

 

 

    ŠKATULICA 

 

- alergija na jaja (3) 

- alergija na mlijeko (1) 

- alergija na sočiva (2) 

- alergija na ribu (2) 

- nekonzumiranje svinjetine (13)  

- alergija na kukuruz (1) 

- alergija na rajčicu (1) 

- alergija na citrus (1) 

- alergija na lješnjak (2) 

 

 

    RADOST 

     

Odgojitelji i djelatnici kuhinje zajedno sa mnom, vodili su brigu o pravilnoj prehrani ove 

djece tijekom cijele godine. 

 

3. Osiguranje adekvatnih higijensko – sanitarnih uvjeta 
 

Obvezne mjere DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE  izvodile su se 

pravovremeno,  a izvoditelj je  JP Sanitat. Dezinfekcija prostora se izričito provodila u vrijeme  

izbijanja crijevnih ili respiratornih infekcija. 

   

Tijekom ljeta dežurni vrtići bili su vrtić  Palčica i Škatulica . 
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Svakodnevno su čuvani uzorci hrane koja je bila na jelovniku. U slučaju izbijanja moguće 

epidemije (trovanje hranom) uzorci se ispituju u Higijensko - analitičkom laboratoriju Zavoda 

za javno zdravstvo. 

 

Zavod za javno zdravstvo je svako tromjesečje uzimao briseve ruku kuhinjskih radnika, posuđa 

i radnih površina.   

 

Mikrobiološka čistoća objekata  PALČICA, ŠKATULICA I RADOST uglavnom  je bila 

ZADOVOLJAVAJUĆA prema odredbama Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima 

mikrobiološke čistoće  u objektima pod sanitarnim nadzorom  (NN 137/09 ). 

          

Osim uzorkovanja mikrobiološke čistoće objekata svako tromjesečje, HZJZ je  redovito vršio 

laboratorijsku kontrolu mikrobiološke ispravnosti hrane zatečene na dan uzorkovanja. Obzirom 

na ispitane mikrobiološke parametre svaki uzeti uzorak u navedenim vrtićima bio je 

zdravstveno ispravan.  

 

Također, i voda sa uzima. Izviješće za vode za ljudsku potrošnju Palčica i Radost bilo je u 

protekloj godini uredu.  U Škatulici nije bilo uredu u sedmom mjesecu.  

 

Tečaj zdravstvenog odgoja ove godine polagala su 4 radnika. 

 

 

Predavanje je bilo 24. i 25. veljače 2020, a polaganje  u ožujak. 

                     

4. Organizacija i vođenje  preventivne zdravstvene zaštite djece 

 
      U srpnju ove godine obavljen je upis djece u  vrtiće i jaslice sa stručnim timom u sastavu 

od pedagoga, psihologa, defektologa i zdravstvene voditeljice.   Svaki roditelj pri upisu je dobio 

upitnik koji sadrži sve informacije o psiho – socijalnom i zdravstvenom statusu djeteta.     

 

    Novoupisana djeca upućena su na sistematski pregled kod svoga pedijatra. Pregledi se 

obavljaju tijekom srpnja i kolovoza, a sva nova djeca su obvezna prvog dana dolaska u vrtić - 

jaslice donijeti sa sobom potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu. 

 

    Sa svakim roditeljem, na upisu smo obavili kraći individualni razgovor iz kojeg smo dobivali 

značajne informacije o psiho – fizičkom i općenito zdravstvenom stanju djeteta. 

 

     Pobol među djecom  kontinuirano sam  pratila  kroz cijelu godinu i vodila urednu evidenciju 

kretanja bolesti među djecom. Svaki odgajatelj je bio informiran na vrijeme o zaraznoj bolesti 

djeteta, pa je nakon ponovnog dolaska u vrtić, svaki roditelj  dužan donijeti potvrdu pedijatra 

da je dijete ozdravilo. 

      

         Izradila sam  nekoliko vrsta letaka za roditelje na temu: 

 

- Covid 19  

- Brinuti o zdravlju djeteta u jaslicama 
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  Kontinuirano su se provodile protuepidemijske mjere : 

 

- redovita dezinfekcija posuđa,  

 

- redovito pranje i dezinfekcija igračaka, 

 

- što češće provjetravanje prostora u kojima borave djeca 

 

- boravak na zraku za lijepog vremena 

  

- osobna higijena djelatnika 

 

- informiranje o razlozima izostanka djeteta iz vrtića i jaslica 

 

- kontinuirana suradnja sa dječjim dispanzerom 

  

- obvezno donošenje liječničkih potvrda nakon bolesti djeteta 

 

5. Uvid u zarazne bolesti  u pedagoškoj godini 2019 / 2020. 
 

VRSTA BOLESTI PALČICA ŠKATULICA RADOST UKUPNO 

Beta hem. 

Streptokoka 
13 7 5 25 

Scarlatina 2 - - 2 

Enterocolitis 3 10 - 13 

Enterobiasis 6 1 - 7 

Salmonella 

enteritidis 
2 1 - 3 

Varicellae 8 - - 8 

Herpes zoster - - 1 1 

Mononucleosis 1 - - 1 

Brochopneumonia - 3 - 3 

 

EVIDENCIJA OZLJEDA DJECE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2019/ 2020. 

 

 PALČICA ŠKATULICA RADOST UKUPNO 

RUJAN  Dva šava ispod 

lijevog oka 

     1 

LISTOPAD     

STUDENI     
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PROSINAC Jedan šav 

poviše obrve s 

desne strane 

      1 

SIJEČANJ     

VELJAČA     

OŽUJAK     

TRAVANJ     

SVIBANJ     

LIPANJ  Poviše obrve - 

strip 

     1 

SRPANJ Jedan šav na 

čelu   

Slomljena ruka 

– stavljen gips 

      2 

KOLOVOZ     

 

6. Osiguranje adekvatnih higijensko - sanitarnih uvjeta 

 
Tijekom  cijele godine  radilo se, kao i uvijek do sada, na unaprjeđivanju higijensko – sanitarnih 

uvjeta koji uvijek mogu biti još bolji. 

 

 Pogotovo sad, dozatori s dezinficijensom za ruku odraslih i dezinfekciju obuće. 

                                                   . 

 

7. Suradnja s roditeljima 
 

Suradnja s roditeljima odvijala se kroz: 

 

- individualne razgovore tijekom i prije upisa u vrtić 

- roditeljske sastanke koje smo vodili kao stručno - razvojna služba vrtića  

- kutiće za roditelje 

- letke 

- upitnike 

 

    Stručno – razvojna služba je na početku pedagoške godine održala  roditeljske sastanke na 

temu: 

 

Adaptacija djece na vrtić – jaslice   

Kako brinuti o zdravlju djeteta koje pohađa jaslice Palčica 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.  
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8. Suradnja s članovima stručnog tima i ravnateljicom 

 
Suradnja sa SRS se odvijala  kontinuirano  kroz : 

 

-    redovite tjedne sastanke stručno – razvojne službe s ravnateljicom 

- redovite mjesečne sastanke s voditeljima vrtića 

 

  

9. Suradnja s odgojiteljima 

 
- roditeljski sastanci za jaslice u Palčici i Škatulici 

                                                

10. Permanentno stručno usavršavanje  
 

- Kontinuirana nazočnost na predavanjima Hrvatske komore medicinskih sestara 1 x 

mjesečno 

                                

11. Ostali zadaci zdravstvene voditeljice 

 
  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 od 1. 1. 2019 jedan put godišnje. 

          

12. Vođenje dokumentacije 
    

- 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 

 

 

Tijekom godine kontinuirano se odvijala suradnja s vanjskim ustanovama 

 

- Dječjim dispanzerom Ploče, Lapad i Dom zdravlja 

- Zavodom za javno zdravstvo  

- Službom sanitarne inspekcije 
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 

20 000 Dubrovnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZDRAVSTVENE 

VODITELJICE 
Za pedagošku godinu 2019./2020. 

 

 

 

 
Zdravstvena voditeljica: 

Ana Kralj 

 
 

 

 

Dubrovnik, rujan, 2020. 
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1. Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece 

 Tijekom pedagoške godine 2019/2020.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. 



149 

 

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 

 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 pro-biotičkim 

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. 
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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 kojemu zbog bolesti žučnog mjehura i 

žučovoda je bilo potrebno prilagoditi prehranu odnosno dijete je bilo na posebnoj dijeti. 

Također se prilagođavao jelovnik i djetetu 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.  

Djeca su dobivala za jelo i piće samo one prirodne namirnice i u onoj količini koja je propisana 

jelovnikom kojeg su od mene dobili (kuharice, odgajateljice). 

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 2019. godine: 

7. DB KANTUN d.o.o., Dubrovnik -svježe meso (junetina, teletina, piletina, puretina i 

svinjetina), razni prehrambeni proizvodi 

8. FILIP d.o.o., Metković - Svježe voće, povrće  

9. BABIĆ PEKARA d.o.o., Split - Kruh i krušni proizvodi 

10. LEDO d.d., Zagreb - smrznuti proizvodi 

11. VINDIJA d.d., Varaždin - suhomesnati proizvodi, mlijeko, mliječni proizvodi. 

 

Ove godine ostvarena je dobra suradnja sa svim dobavljačima hrane, te nije bilo potrebe za 

pokretanjem nove javne nabave. 

 Jelovnik se planirao dva puta mjesečno u dogovoru sa voditeljicama 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  vozači Robert Daničić i 

Pero Matić dostavljaju  obroke u Pile, Pile 1, Kono, Kono 1, Gruž. 
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Dječji vrtić Izviđač je 15.5.2019.g krenuo u energetsku obnovu. Djeca iz Izviđača smještena su 

bila na lokacijama: DV Palčica, DV Lapadski dvori, DV Pile. Hrana se kuhala dijelom u 

centralnoj kuhinji DV Palčica i DV CICIBAN. Vrtić IZVIĐAČ počeo je s radom nakon obnove 

4.11.2019. DV Ciciban je krenuo također u energetsku obnovu, koja je započela  1.7.2019.g i 

završila 1.9.2019.g , te je vrtić regularno započeo s radom 2.9.2019.g. 

 

 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 ALERGIJA NA: BORAVAK BROJ DJECE 

CICIBAN 

jaja 10h 7 

riba 10h 1 

soja i tragovi soje 10h / 

kravlje mlijeko, mliječni proizvodi 10h 5 

krumpir, kruška 10h / 

kikiriki 10h 6 

bijelo brašno, lješnjak, kakao, nutella, 

orasi, med 
10h 1 

 

IZVIĐAČ 

jaje 10h 4 

mlijeko i mliječne proizvode 10h 6 

kikiriki 10h 4 

zobene pahuljice  1 

riba  1 

orašaste plodove  1 

riža  1 

breskva   

 

KONO  
Alergija na jaja 10h 1 

Alergija na lješnjak  1 

 

PILE i PILE 1 

Jaja 10h 2 

Kikiriki, orašasti plodovi 10h 1 

Mliječne proizvode  1 
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 U Dječjim vrtićima Izviđač, Gruž, Ciciban,  Pile  trinaestero djece  ne konzumira svinjetinu 

iz vjerskih razloga.  

 

GRUŽ 
svinjetina (nekonzumiranje iz 

vjerskih razloga) 
10h 5 

CICIBAN 
svinjetina (nekonzumiranje iz 

vjerskih razloga) 
10h 6 

IZVIĐAČ 
svinjetina (nekonzumiranje iz 

vjerskih razloga) 
10h 1 

KONO   / 

PILE Svinjetina iz vjerskih razloga 10h 1 

 

 

 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. DV Pile, Pile 1, Kono, Gruž su  

zatvoreni za djecu tokom  ljeta), a obroci se za njih pripremaju u centralnoj kuhinji  DV Palčica. 

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.  

 

 

GRUŽ 

Kravlje mlijeko 10h 3 

Alergija na kikiriki  1 

Alergija na jaja, rajčicu,vinski ocat, kravlje 

mlijeko, sve mliječne proizvode, kikiriki, 

lješnjake, orahe, kakao, čokolada, jagode, 

citruse, grožđe 

Alergija na ribu 

 

1 

 

 

 

1 

1 

Alergija na jaja  1 

Alergija na grah, leća  1 
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2. 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. Ovlaštena tvrtka 

za DDD mjere Sanitat Dubrovnik doo u rujnu 2019.g odradila je redovitu larvicidnu 

dezinfekciju u vrtićima : Kono, Izviđač, Ciciban. Nekada se dezinsekcija morala ponavljati jer 

zbog vremenskih uvjeta nije bila učinkovita. 

 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 I zatečene na dan uzorkovanja. 

Također zavod za javnom zdravstvo jednom godišnje  uzorkuje VODU za ljudsku potrošnju u 

svim objektima. SVI ANALIZIRANI UZORCI SU BILI SUKLADNI UVJETIMA 

PROPISANIM ZAKONOM O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU..  

Odnosno, svaki ispitivani uzorak bio je zdravstveno ispravan, točnije, u skladu s ispitivanim 

mikrobiološkim parametrima.  

 

3. 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, pranje ruku–ulaganje u zdravlje, ). U vrtićima je 

dostupna pravovremena i stručna pomoć pri ozljedama, kao i koordinacija s roditeljima i 

odgajateljicama 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. 
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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 

Održane su dvije radionice: „PRUŽANJE PRVE POMOĆI U DJEČJEM VRTIĆU- 

PROTOKOLI POSTUPANJA.“ 

Za djecu vrtićkog uzrasta nesretni slučajevi su etiološki  veoma specifični  jer su djeca u toj 

dobi izrazito fizički aktivna i znatiželjna, nemaju razvijen kriterij za procjenu opasnosti koja im 

prijeti iz okoline niti imaju razvijene obrambene mehanizme. 

Stoga u vrtiću organiziramo radionice prve pomoći na početku svake pedagoške godine. 

Radionice za odgajateljice druge cjeline održane su u DV Pile 24.9.2019.g za vrtiće: PILE, 

PILE 1, IZVIĐAČ, KONO, KONO 1, druga radionica održana je u DV Ciciban, 3.10.2019.g 

za vrtiće : Gruž, Ciciban. 

Radionice su bile teoretskog i praktičnog tipa. Kardiopulmonalna reanimacija se učila na tzv. 

lutkama ZA EDUKACIJU reanimacije. Drugu radionicu održao je Dr. Vicko Mihaljević iz 

Crvenog Križa Dubrovnik, gdje smo ostvarili izvrsnu suradnju. 

Na radionicama se učilo: 

 KAKO NA ADEKVATAN  I BRZ NAČIN PRUŽITI PRVU POMOĆ TUĐEM 

DJETETU 

 OSNOVNA NAČELA PRVE POMOĆI 

 KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA (TEORETSKA I PRAKTIČNA 

EDUKACIJA) 

 OZLJEDE (PRVA POMOĆ I PROTOKOL POSTUPANJA) 

 GUŠENJE STRANIM TIJELOM(PRVA POMOĆ I PROTOKOL 

POSTUPANJA) 

 KRVARENJE (PRVA POMOĆ I PROTOKOL POSTUPANJA) 

 EPILEPSIJA I FEBRILNE KONVULZIJE(PRVA POMOĆ I PROTOKOL 

POSTUPANJA) 

 ALERGIJE I ANAFILAKTIČKI ŠOK (PRVA POMOĆ I PROTOKOL 

POSTUPANJA) 
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U dječjim vrtićima Izviđač, Ciciban, Pile, Pile 1 provodila se redovna praksa učenika 

medicinske škole Dubrovnik u sklopu predmeta Zdravstvena njega zdravog djeteta, 3x tjedno 

po 2h. 

Tijekom studenog i prosinca 2019.god., održan je ciklus radionica za vrtićku djecu Dv. Izviđač 

i Ciciban. 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 LIPNJU ove godine obavljen je upis djece u vrtiće i jaslice. Podnošenje zahtjeva za upisu 

pedagošku godinu 2019./20.g . podnosio se od 4. do 12.6.2020.g. putem e- upisa (on line). 

Sa stručnim timom kojeg čini  pedagoginja, psihologinja i zdravstvena voditeljica obavljeni su 

inicijalni razgovori s roditeljima, koji su održani od 1.7.- 13.7. 2020..g 

 Svaki roditelj je popunio  inicijalni upitnik koji sadrži sve informacije o psiho-socijalnom 

i zdravstvenom statusu djeteta. Svaki roditelj je također trebao predočiti imunizacijsku  

iskaznicu svog djeteta kako bismo provjerili cijepni status novoupisane djece. Roditelji su 

dobili jasne usmene upute vezano za cijepljenje i liječnički pregled kod izabranog  pedijatara. 

Tom prilikom smo ih obavijestili da moraju što prije obaviti cijepljenje (ako dijete nije redovito 

cijepljeno). Ukoliko dijete nije redovito cijepljeno, a ima zdravstvenih poteškoća bili su dužni 

dostaviti svu potrebnu dokumentaciju o zdravstvenoj poteškoći ukoliko je dijete ima. Prilikom 
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razgovora roditelji su ukoliko dijete nije redovito cijepljeno trebali potpisati dokument – uputu 

da su primili jasne  informacije vezano za cijepljenje i dostaviti potvrdu od izabranog pedijatra 

o privremenim ili trajnim kontraindikacijama ukoliko ih ima, te dostaviti stručnom timu vrtića 

najkasnije 15 dana od obavljenog inicijalnog razgovora sa stručnom službom. 

Na upisu u drugu cjelinu primljeno je 81 dijete, sva su djeca pregledana i roditelji su dostavili 

svu potrebnu dokumentaciju. 

Od 82 djece njih  44 je uredno cijepljeno, 38 djece je djelomično cijepljeno (ta djeca imaju 

zdrav. poteškoće i potvrdu od nadležnog pedijatra koja govori o trajnoj ili privremenoj 

kontraindikaciji) Dvoje djece nije primljeno na ovim upisima, odnosno odbijeni su na 

inicijalnom razgovoru jer djeca u potpunosti cijepljena te roditelji nisu na vrijeme dostavili svu 

dokumentaciju za cijepljenje (potvrdu od izabranog pedijatra o kontraindikaciji za ne 

cijepljenje) 

 

U prilogu je uputa koju smo roditeljima davali na potpis na upisima u vrtić. 
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 

20 000 Dubrovnik 

KLASA: 601-02/19-01/03 

URBROJ: 2117-110-01-19-01 

Poštovani roditelji, 

Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( Narodne novine broj 79/07, 113/08, 43/09 i 130/2017) 

utvrđena je kao mjera zaštite od zaraznih bolesti, obvezna imunizacija (cijepljenje) od određenih zaraznih bolesti 

te je prema Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ( „NN“ broj 

105/02, 55/06 i 121/07) pohađanje vrtića dozvoljeno samo cijepljenoj djeci. 

Članak 3.Programa glasi: 

Obavezno cijepljenje djece provodi se prema Programu obveznih cijepljenja. 

Zadaća dječjeg vrtića je: 

 Provjera dokumentacije o cijepljenju djeteta 

 Upućivanje roditelja, skrbnika odnosno posvojitelja djece na obvezu cijepljenja, ako ono nije 

obavljeno. 

Upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obaveznih cijepljenja, s 

iznimkom djece koja imaju odgodu cijepljenja  u slučaju KONTRAINDIKACIJA. 

Temeljem članka 17. Pravilnika o postupku i mjerilima upisa djece u dječje jaslice i vrtiće od 22. ožujka 2019. 

pravo na upis ne može ostvariti dijete koje nije uredno cijepljeno sukladno propisima koji reguliraju 

procijepljenost djece, uz iznimku na KONTRAINDIKACIJE temeljem kojih je izdana potvrda od nadležnog 

pedijatra. 

 

Stoga vas molimo da se što prije javite pedijatru te nam u roku od najviše 15 (kalendarskih) dana računajući od 

dana obavljenog inicijalnog razgovora sa stručnom službom vrtića dostavite: 

 potvrdu o obavljenom cijepljenu ili  

  potvrdu o kontraindikacijama  za cijepljenje vašeg djeteta ukliko ista postoji U slučaju privremenih 

kontraindikacija potrebno je navesti vrijeme / datum naknadnog cijepljenja djeteta. U slučaju trajnih 

kontraindikacija pedijatar je dužan o tome izdati potvrdu. 

 

S poštovanjem, 

Potpisom potvrđujem da sam primio/la ovu uputu. 

    IME I PREZIME RODITELJA 

---------------------------------------------- 

U Dubrovniku, ____________ 2019. godine 

Dječji vrtići Dubrovnik 
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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 2019/2020. provjeravan je cjepni status djece DV Ciciban, Izviđač, 

Kono 1 , Kono, Gruž Pile, PILE1, ali se nije radila statistika procijepljenosti.  

Redovitom kontrolom procijepljenosti djece nalazimo kako je procijepljenost nešto bolja nego 

godinu prije, ali i dalje  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 cijepni status, te cijepe dijete koje 

nije redovito cijepljeno. Dječji vrtići Dubrovnik će nastaviti kontinuirano pratiti procijepljenost 

djece. 

4. Suradnja s roditeljima 

    Suradnja s roditeljima odvijala se kroz: 

 individualne razgovore tijekom i prije upisa u vrtić, kao i tijekom cijele pedagoške 

godine 2019/2020.g 

 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. 

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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5. 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.  

 

6. Stručno usavršavanje 

Predavanja: 

1.“KVALITETA KOMUNIKACIJE U RADU MED. SESTARA S PRIKAZOM 

REZULTATA DOBIVENIH PUTEM ANKETNOG ISTRAŽIVANJA“.OB. Dubrovnik, 

predavač, Ljiljana Milidragović, bacc.med.techn. 

2.“LJEČENJE AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA U OB. DUBROVNIK“. Predavač, 

Bruno Mihatović.bacc med.techn. 

3.“SENILNA MAKULARNA DEGENERACIJA – PRIKAZ ISTRAŽIVANJA“. Predavač, 

Robert Bender, dipl. med, techn. 

3. „ŽIVJETI ZDRAVO U VRTIĆU“ Edukacija o korištenju edukativnog materijala iz područja 

promicanja zdravlja u predškolskim ustanovama. Organizator ZJZDNŽ. Održana 24.10.2019.g 

4. U organizaciji Društva medicinskih sestara dječjih vrtića HUMS-a dana 25. listopada 2019. 

g na Tribini grada Zagreba održan je Tečaj II kategorije pod nazivom na kojem sam sudjelovala: 

„Modeli prevencije u odgojno obrazovnoj praksi“.  Na Tečaju je sudjelovalo 100 medicinskih 

sestara/tehničara – zdravstvenih voditelja iz cijele Hrvatske. 

Radni dio Tečaja počeo je predavanjem dr. med. Ane Križanović (KB Sveti Duh) na temu 

„Ambliopija i nacionalni preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti, čime je stavljen 

naglasak da je ovim preventivnim pregledom moguće definirati 90% svih anomalija vida, a 

slabovidnost uspješno otkriti, liječiti i izliječiti do 7. godine života. 

Ostali zadaci zdravstvene voditeljice 

 

 Pored svega ranije navedenog, ostali zadaci zdravstvene voditeljice tijekom pedagoške 

godine 2019/20g. bili su: 
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 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  1 puta 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 

 Službom sanitarne inspekcije 

 Općom bolnicom Dubrovnik 

 Medicinskom školom Dubrovnik 

 Čistoćom 

 Crvenim križem – dr. MIHALJEVIĆ 

U Veljači. 2020.g. u DV Palčica održan je sastanak o ispravnom odlaganja otpada  na kojem su 

sudjelovale. Ravnateljica, zdr. Voditeljice te Lucija Kusalić iz Čistoće d.o.o, koja je prestavila 

projekt kroz suradnju s dječjim vrtićima. Objasnile su  nam također  kako ispravno razvrstavati  
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i odlagati otpad. Dogovorili smo daljnju suradnju, a DV Pile  je radi unaprijeđena 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. 

Dogovorili smo postavljanje kanti za papir , plastiku odmah, te da će nam donirati kompostanu 

za početak. Planirali smo i dogovarali se oko projekta te se dogovorili sljedeće: 

            -uključiti djecu maksimalno i educirati ih o ispravnom upravljanju  

              otpadom 

            - uključiti roditelje u projekt i educirati ih 

            - napraviti niz edukativnih  radionica  

            - poći u posjet  Reciklažnom dvorištu i odlagalištu Grabovica 

Projekt odnosno suradnja ČISTOĆE sa Vrtićem prekinuta je zbog pojave Korona virusa i 

zatvaranja vrtića početkom ožujka 2020.g. 

 

COVID – 19 

SUKLADNO SMJERNICAMA Grada Dubrovnika, prema smjernicama Vlade Republike 

Hrvatske, Stožera civilne zaštite RH i Zavoda za javno zdravstvo RH, a vezano za COVID- 19, 

obustavljen je rad dječjih vrtića 16.3.2020.g te se organizira dežurstvo u vrtićima Palčica i 

Ciciban. 

Nakon toga od HZJZ i Ministarstva znanosti i obrazovanja dobivamo putem našeg Stručnog 

društva med. Sestara dječjih vrtića UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE 

COVID – 19 VEZANO ZA RAD PREDŠKOLSKIH USTANOVA. 

Potrebno je naglasiti da DV. Dubrovnik su u potpunosti ispoštovali preporuke, te smo odmah 

po pojavi epidemije i poduzeli sljedeće: 

U SVIM OBJEKTIMA SMO PROVODILI I POŠTOVALI OPĆE MJERE SPRJEČAVANJA 

I ŠIRENJA ZARAZE. 

 U svaki vrtić smo na ulaz stavili dozatore sa dezinfekcijom i pisane upute roditeljima 

i djelatnicima o korištenju istih 

 DEZBARIJERE NA ULAZ SVAKOG VRTIĆA 

 ODGOVORNU OSOBU ZA POJAČANU DEZINFEKCIJU I BRIGU O 

DEZBARIJRAMA TOKOM JUTARNJIH SATI 

 POJAČANA HIGIJENA I ČIŠĆENJE ODGOJNIH SKUPINA 
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 PRILIKOM DOLASKA DJETETA  I DJELATNIKA U VRTIĆ EVIDENTIRAO 

SE DOLAZAK I TJELESNA TEMPERATUA ODNOSNO PRIDRŽAVALI SMO 

SE SVIH PROPISANIH MJERA 

 NA ULAZNIM VRATIMA VRTIĆA, PUTEM PISANIH OBAVIJESTI U VIDU 

LETAKA RODITELJE SMO OBAVJEŠTAVALI O NJIHOVIM DUŽNOSTIMA 

RADI SUZBIJANJA I SPRJEČAVANJA EPIDEMIJE. 

Redovito smo pratili epidemiološku situaciju vezano za epidemiju COVID-19, te smo poštovali 

sve PREPORUKE koje smo dobili 20.5.2020.g  i  24.8.2020.g od HZJZ. 

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 2019./2020. godini, vodila sam evidenciju o ozljedama djece, koja je vidljiva u 

sljedećoj tablici: 
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EVIDENCIJA OZLJEDA DJECE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2019./2020.g 

MJESEC CICIBAN IZVIĐAČ GRUŽ KONO PILE 

RUJAN      

LISTOPAD 

 

11.10.2019 

posjekotina. 

 

 

 

24.10.2019 

ostrugotina, 

pomoć pružene u 

vrtiću 

lom ruke 

u laktu- 

gips 

 

STUDENI 
 

 
    

SRPANJ 

20.7.2020.g 

ozljeda ruke 
    

PROSINAC  

19.12.2019 

posjekotina tri 

ponta 

   

SIJEČANJ      

VELJAČA  
 

 
   

OŽUJAK 

21.3.2019 

posjekotina 

šivanje – tri 

ponta 

 
25.3.2019 

lom ruke - gips 
  

TRAVANJ  
posjekotina – tri 

ponta 
   

LIPANJ 

4.6.2019 

posjekotina –

steri strip 

    

UKUPNO: 4 2 2 1 0 
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U ostalim dječjim vrtićima: Pile, Pile 1, Kono ,  nije zabilježena niti jedna ozljeda. 

KRETANJE ZARAZNIH BOLESTI U PEDAGOŠKOJ GODINI 2019/2020.g 

(Razdoblje od rujna 2019. – srpnja 2020.) 

VRSTA 

BOLESTI 
CICIBAN 

KONO 

1 i 2 
IZVIĐAČ 

PILE 

1 i 2 
GRUŽ 

 

Ukupno 

prijavljenih 

Angina 

streptococcica 

 

6 

 

3 

 

3 

 

5 

 

4 

 

21 

 

Scarlatina 

 

/ 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 

4 

 

Pneumonia 

 

2 

 

/ 

 

5 

 

/ 

 

/ 

 

7 

 

Enterocolitis 

 

7 

 

3 

 

5 

 

3 

 

2 

 

20 

 

Gastroenteritis 

 

/ 

 

1 

 

3 

 

/ 

 

3 

 

5 

 

Varicellae 

 

21 

 

6 

 

2 

 

/ 

 

1 

30 

 

 

Mononucleosis 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

1 

 

Pediculus capitis 

 

+5 

 

+1 

 

+ 

 

+ 

 

+2 

 

8 

Enterobius 

vermicularis 
11 / 4 2 1 18 

 

Campylobacteriosis 

 

/ 

 

1 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

 

 

Scabies 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 
 

 

/ 

 

Salmonelloses 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 
 

 

/ 
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Iz tablice kretanja zaraznih bolesti vidljivo je da smo ove pedagoške godine imali smanjeno 

obolijevanja od enterobijaze. Imali smo manju epidemiju varičela u DV Pile, DV Izviđač.  

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 voditeljica 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. 

 

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. 
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 

20 000 Dubrovnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZDRAVSTVENE 

VODITELJICE 
Za pedagošku godinu 2019./2020. 

 

 

 

 
Zdravstvena voditeljica: 

Martina Mišetić 

 
 

 

 

Dubrovnik, rujan, 2020. 
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PRAĆENJE ZDRAVLJA , TJELESNOG RASTA I 

RAZVOJA DJECE 

Mjere na zaštiti i unapređenju zdravlja 

Djetinjstvo,  tj .predškolsko razdoblje najosjetljivije je i najranjivije životno doba koje ima svoje 

specifičnosti i potrebe. Zadaća  predškolske ustanove i svih zaposlenih u njoj je briga za  

zdravlje i sigurnost djeteta. 

Njega i skrb za tjelesni rast i razvoj djeteta, jedan je od važnih područja rada u dječjem vrtiću, 

a ona uključuje zdravstvenu zaštitu djeteta, prehranu, primjerene higijensko - tehničke  i 

sigurnosne uvjete. Osobito je važna briga za sigurnost i zdravlje svakog djeteta ponaosob, što 

je ključno za uspostavljanje dobre suradnje i međusobnog povjerenja između roditelja i vrtića. 

Svaki pojedinac odgovoran je za svoj dio rada. 

Poduzimanje preventivnih mjera na očuvanju zdravlja, svakog djeteta provodi se sukladno 

“Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima” 

i Godišnjem planu i programu rada ustanove. 

Preventivno se djeluje kroz razna događanja i zbivanja. Briga o zdravlju počinje od samog 

upisa djeteta u jaslice/vrtić i traje tijekom cijelog boravka djeteta u predškolskoj ustanovi 

odnosno do polaska u školu. Okolnosti življenja djeteta u predškolskoj ustanovi se razlikuju od 

okolnosti življenja u obitelji te o njima vodimo brigu. 

Upisi djece u vrtić 

Prema pristigloj dokumentaciji za upis  (liječničkim potvrdama i inicijalnim upitnicima, 

kartonu procijepljenosti) u jaslice/vrtić za 2020./2021. godinu evidentirano je:  106 zahtjeva za 

3. cjelinu. 

Prilikom pregleda imunizacijskih iskaznica  te zdravstvenog statusa  djece podaci su sljedeći: 

- 60 kompletno procijepljeno 

- 15 s nepotpunom procijepljenošću i dogovorenim terminom  

- 10 prema starosnoj dobi 

- 23 s privremenim ili trajnim kontraindikacijama 

- (otvorenih zdravstvenih kartona) 

- 3 nema pravo na upis 

 

 S roditeljima su obavljeni  razgovori, djeci u obradi zbog alergije testiranje je u tijeku  te je sa 

roditeljima dogovoreno da nove nalaze donesu početkom pedagoške godine 2020/21. Sve upute 

prema čajnim kuhinjama, centralnoj kuhinji te odgojiteljicama biti će dostavljene početkom 

pedagoške godine.  
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Za djecu s TUR koja su u dogovoru s roditeljima primljena na kraći boravak, dogovoreno 

praćenje prilagodbe na vrtić i poduzimanje daljnjih koraka od strane stručnog Tima vrtića, 

dodijeljeni asistenti. 

 U cilju dobivanja podataka o razvojnom statusu , interesima i potrebama svakog novoupisanog 

djeteta, te o obiteljskom i socijalnom okruženju u kojem dijete živi, obavljani su inicijalni 

razgovori  s roditeljima uz prisutnost djece. 

Inicijalne razgovore provodile su pedagoginja, psihologinja i zdravstvena voditeljica. 

Razgovore s odgojiteljicama u cilju prenošenja informacija o novoprimljenoj djeci za iduću 

pedagošku godinu obavit ćemo početkom rujna, posebno o djeci s posebnim potrebama. 

Ove pedagoške godine zbog specifične epidemiološke situacije (COVID- 19) održani su 

roditeljski sastanci po vrtićima za novoupisanu djecu isključivo za roditelje kojima je to prvo 

dijete, te po mogućnosti samo jedan roditelj. Održana su 3 sastanka.  

Roditelje se na inicijalnim razgovorima djelomično upoznavalo o stavovima u prehrani u našem 

vrtiću, dnevnom ritmu dana te im se savjetovalo da tijekom ljeta prilagode ritam spavanja i 

hranjenja kod kuće kako bi dijete što bezbolnije prošlo period adaptacije u vrtiću/jaslicama.  

Upoznavalo ih se o “Programu preventivnih i zaštitnih mjera”, “Kako pripremiti dijete za 

polazak u vrtić” djelomično sa “Kućnim redom vrtića”. Sve ostale informacije roditelji će dobiti 

početkom pedagoške godine u skladu sa epidemiološkom situacijom. 

Tijekom godine 22 djece alergične na pojedine vrste namirnica  imalo je potrebu  za  

zamjenskim namirnicama ovisno o vrsti alergije, u Centralnoj kuhinji su  posebno pripremani  

obroci za svako pojedino dijete (ručak). Doručak se pripremao u čajnim kuhinjama. Ispisane 

napomene o svakom djetetu ovisno o potrebama su dostavljane odgojiteljicama, čajnim 

kuhinjama i centralnoj kuhinji. Sve se to odvijalo uz dobru suradnju s roditeljima djece.  

Kod djece s dijagnozom EPILEPSIJE nije bilo tijekom godine ispada .  

O djeci s poteškoćama u razvoju koji su  uključeni u redovite odgojne skupine vodila se briga, 

prema procjeni stručnog Tima Ustanove i nalazima specijalista. Izrađeni su Individualizirani 

planovi. Surađivalo se s roditeljima i odgojiteljicama djece, u korist zadovoljavanja djetetovih 

potreba.   

Jedna od mjera zdravstvene zaštite prema “Programu mjera zdravstvene zaštite  djece  u 

vrtićima” donesene od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi  je i zadaća dječjeg vrtića  

provjeravanje procijepljenosti djece prema kalendaru cijepljenja, kako bi roditelje ne 

procijepljene djece upućivali na nadoknadu propuštenog cjepiva. 

Suradnjom odgojiteljica i roditelja donosile su se na uvid iskaznice procijepljenosti.  

Za djecu koja su prema evidenciji procijepljenosti u ped.god. 2019/2020 bila potpuno 

procijepljena nisu se tražili kartoni procijepljenosti na uvid.  
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Za upis djece 2019/2020 pedagoške godine roditelje se putem pismene i usmene obavijesti 

podsjetilo na obaveze koje proizlaze iz „Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne 

prehrane djece u dječjim vrtićima“ (Ministarstvo zdravstva NN, br.105/02) 

I ove pedagoške godine  imali smo e-upise u Dječje vrtiće Dubrovnik. Roditelji su sami odradili 

e-upise. 

Mjere zdravstvene zaštite u dječjim vrtićima provode se u skladu s Planom i programom mjera 

zdravstvene zaštite, a obuhvaćaju cijepljenje protiv zaraznih bolesti. Obvezno cijepljenje djece 

provodi se prema Programu obveznih cijepljenja. 

Zadaća dječjeg vrtića je: 

 Provjera dokumentacije o cijepljenju djeteta 

 Upućivanje roditelja, skrbnika odnosno posvojitelja djeteta na obvezu cijepljenja, ako 

nije obavljeno. 

 

Upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih 

cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na određena cjepiva. 

Roditelje čija djeca nisu primila predviđena cjepiva prema programu obveznih cijepljenja za 

svoju dob, a nemaju kontraindikaciju na pojedino cjepivo, kontaktirala je zdravstvena 

voditeljica te uputila roditelje na obvezu cijepljenja u suprotnom neće moći sklopiti ugovor s 

DV DUBROVNIK, odnosno dijete unatoč tome što je primljeno u vrtić neće ga moći pohađati 

do ispunjenja zakonske obveze. 

Roditelji djece koja su u međuvremenu procijepljena dužni su donijeti karton procijepljenosti 

na uvid zdravstvenoj voditeljici najkasnije do 01.09.2020 početkom nove pedagoške godine. 

Provjeru procijepljenosti u skladu s Planom i programom mjera zdravstvene zaštite u vrtiću 

obavlja zdravstvena voditeljica. 

Praćenje izostanka djece zbog bolesti i poduzimanje preventivnih mjera 

Prema “ Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim 

vrtićima” tražilo se od roditelja da izostanak djeteta zbog bolesti  pravovremeno prijave 

odgojiteljici svog djeteta, a po povratku donesu potvrdu od liječnika da dijete može ići u vrtić i 

da li su potrebne neke mjere koje bi vrtić trebao provoditi, u cilju zaštite zdravlja ostale djece u 

skupini. Roditelje se o tome upoznavalo preko roditeljskih sastanaka, individualnih kontakata i 

pisanih obveza roditelja u svezi izostanka djeteta zbog bolesti (postavljenih na panoe za 

roditelje).  Sve više vrtića uredno dostavlja potvrde o razlogu izostanka djeteta. Moramo 

napomenuti da je situacija daleko bolja  u većini skupina osim u nekoliko iz kojih cijelu godinu 

nisam dobila potvrde od pedijatra. (Izostala je suradnja tih odgojitelja s roditeljima). Potrebno 

je skrenuti pozornost pedijatrima da je važno svaki izostanak djeteta zbog bolesti opravdati 

dijagnozom prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti kako bi imali što bolji uvid o morbiditetu 

djece po mjesecima za vrijeme boravka u vrtiću. Na prvim roditeljskim sastancima koji bi se 

trebali održati u rujnu za novoupisanu djecu važno je sve roditelje upoznati  o potrebi donošenja 



170 

 

ispravnih potvrda sa dijagnozom izostanka a ne opravdanjem za izostanak što je u nekim 

potvrdama evidentno. Unatoč upozorenjima i dalje neki pedijatri pišu potvrdu kako bi opravdali 

izostanak djeteta što mi u vrtiću ne tražimo , traže se potvrde od liječnika o razlogu izostanka 

djeteta iz vrtića zbog bolest i mogući povratak u vrtić nakon izlječenja. 

Evidencija izostanka zbog bolesti (najučestalije bolesti) 

VRSTA BOLESTI   Ukupno prijavljenih  

Angina streptococcica  12 

Scarlatina  5 

 Pneumonia   10 

 Enterocolitis   15 

 Gastroenteritis  5 

 Varicellae   90 

 Mononucleosis   1 

 Pediculus capitis  1 

Enterobius vermicularis  14 

Campylobacteriosis 1 

Herpes Zoster 1 

 

U tijeku pedagoške godine prijavljena su 14 slučajeva Enterobius vermicularis. 

Kod prijavljenih slučajeva oboljenja kontaktiralo se sa epidemiolozima i prema uputama 

epidemiologa poduzimane su potrebne mjere.   

Prijavljen je 1 slučajeva Pediculoze kod djece  Kod svih prijavljenih slučajeva postupilo se 

prema „ Protokolu ponašanja „ izrađenom u dogovoru sa epidemiologom, u vrtiću poduzimane 

pojačane mjere higijene prostora i predmeta. Pratilo se stanje ostale djece. 

Tijekom godine prijavljeno je 5 djece oboljele od Šarlaha. U svim slučajevima postupilo se 

prema uputama, a povratak u kolektiv uvjetovan je donošenjem liječničke potvrde. 

Tijekom godine prijavljeno je 90 slučaja Varičela. Djeca su zadržana kod kuće do izlječenja. 

Tijekom godine bio je po 1 slučaj mononukleoze, herpesa zostera, prijavljeni su na ZZJZ , i 

sanitarnoj inspekciji. Postupilo se prema članku 28.točka 3. Zakona o zaštiti pučanstva od 

zaraznih bolesti (NN79/07)  oboljelo dijete nije moglo pohađati vrtić do potpunog izlječenja. 

Povratak u vrtić morao je opravdati potvrdom. Ostala djeca i djelatnici bili su pod nadzorom  

za vrijeme trajanja inkubacije. Novih slučajeva nije bilo .Djeca, roditelji i zaposleni su educirani 

o bolesti , načinu prijenosa i kako se sačuvati da ne obole. 

Rezultati praćenja izostanka djece zbog bolesti upućuju na činjenicu da je i dalje najveći broj 

izostanaka po mjesecima, - bolesti gornjih dišnih puteva,  od zaraznih bolesti v. kozice, ostale 

bolesti tj. izostanci su u skladu sa brojem djece koja pohađaju naš kolektiv 
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Rad na zaštiti  i unapređenju zdravlja djece provodio se: 

  Iz godine u godinu vidno se smanjuje broj djece oboljele od pediculoze,  što možda 

možemo zahvaliti izrađenom „Protokolu postupanja“ u koji su uključeni odgojitelji, 

zdravstvena voditeljica, pedijatri, epidemiolozi i roditelji djece. Samo ujednačenim  

djelovanjem možemo postići cilj a on je smanjiti broj slučajeva djece oboljele od 

pedikuloze.  

 Preko tema i postera , brošura, postavljenim na panoima za roditelje ovisno o potrebi :  

 

 “ Upale dišnih putova u dječjim kolektivima”, “ Odvikavanje od pelena”, “ Ušljivost”, 

„Scabies““Vodene kozice”,“ Šarlah” “ Gripa”,“ Boravak djece na zraku.“ 

 ( preporuke i obveze)„Pokretom protiv dječje pretilosti“, 

 Enterobius   ( dječja glista) naputci odgojiteljima i roditeljima u svezi postupanja. 

 Kroz individualne kontakte s odgojiteljicama u svezi bolesti pojedinog djeteta. 

 Kroz individualne kontakte sa roditeljima djece (alergija, procijepljenost i ostale 

kronične bolesti kod djece po vrtićima)  

 Kroz roditeljske sastanke  

 Kroz kontakte s epidemiolozima i pedijatrima. 

 Unos tekućine –„ Važne napomene“ 

  

Ispitivanje oštrine vida 

Poradi epidemije Covid 19 nismo bili u mogućnosti provesti navedeno koje smo planirali. 

Vid je najvažnije osjetilo čovjeka jer prikuplja 80% svih informacija. Sposobnost vida znači 

opažati svijet oko sebe u punoj raznolikosti, tj. opažati sve što nas okružuje. 

Oštrina vida doseže vrijednosti oko četvrte godine života, a do šeste godine se stabilizira 

binokularni vid. Ovaj period je takozvani kritični period za razvoj pogrešaka vida kao što su 

kratkovidnost i dalekovidnost. U zdravog djeteta je između 6. i 7. godine života razvijen 

normalan vid. 

U cilju ranog otkrivanja smetnji funkcije vida svake godine kod prisutne djece u starosti od 4-

6 godine života, ispitujemo vid pomoću Snellenovih  tablica. Otkriju se smetnje funkcije vida 

kod jednog broja djece a da to ranije nije primijećeno. Djecu se na njima razumljiv i zanimljiv 

način pripremi – kroz razgovore ih se educira o važnosti dobrog vida. Dobar vid je preduvjet 

za dobar intelektualni razvoj djeteta. 

Cilj: 

 Podučiti djecu o važnosti zdravlja očiju i dobrog vida 

 Ukazati djeci što je sve štetno za oči, vid 

 Educirati  ih na koji način mogu zaštititi sebe i druge od loših utjecaja na vid 
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Vid kod djece trebao se ispitivati  u 3. i 4. mjesecu što ove godine nije bilo moguće zbog 

specifične epidemiološke situacije, tako da će se to odraditi u novoj pedagoškoj godini u skladu 

s preporukama HZJZ. 

Zaštita zubi 

Zdravlje zubi i prevencija karijesa u ranoj dječjoj dobi je najznačajniji čimbenik za oralno 

zdravlje odrasle dobi. Najbolji način sprečavanje pojave bolesti zubi i usne šupljine je razvijanje 

pravilnih navika pranja zubi i njege usne šupljine. Važno je stvoriti rutinu pranja zubi nakon 

svakog jela, međuobroka, te prije spavanja. 

U predškolskoj ustanovi, djecu se poučava o rastu i razvoju zubi, zaštiti zubi, zdravom načinu 

prehrane u utjecaju hrane na zdravlje zubi što se provodi kroz razne oblike rada s djecom. 

Kod djece je potrebno od malih nogu razvijati svijest o važnosti higijene usne šupljine (prvih 4  

do 5 godina). Dijete vrtićkog uzrasta može samo održavati higijenu zubi uz nadzor odraslih 

osoba, u vrtiću odgojiteljice a kući roditelja. Kad dijete stekne naviku pranja zubi ona mu ostaje 

za cijeli život. 

Koliko god je važno održavanje higijene usne šupljine, četkanje zubi se nije uspjelo započeti 

provoditi  u odabranim odgojnim skupinama zbog COVID 19, specifične epidemiološke 

situacije, a u ostalim zbog loših uvjeta za higijensko zbrinjavanje četkica, te nedostatka 

sredstava. Uz sva nastojanja da se zadovolje ove potrebe još uvijek u nekim skupinama nisu 

stvoreni uvjeti s čime se nikako ne možemo složiti te u idućoj pedagoškoj godini radim na tome 

da se uvede obvezno pranje zubi u svim odgojnim skupinama vrtićkog uzrasta. Dalje ću 

nastojati tragati za rješenjem, osobito u pojedinim vrtićima ovisi o materijalnim sredstvima. 

Zavod osmišljava  Nacionalnu  strategiju za prevenciju karijesa. Vrtići bi bili prvi koji bi bili 

uključeni u nju. 

Povrede djece u vrtiću 

 

Povrede Mjesto nastanaka 

povrede 

Broj djece Poduzete mjere 

Udarac u glavu 

Posjekotina na glavi 

Ozljeda na licu                       

 

Ozljeda natkoljenice 

i potkoljenice        

Odgojna skupina  

Dvorište vrtića 

Odgojna skupina  

 

Dvorište vrtića                   

4 

2 

3 

 

2 

Zbrinuto u vrtiću 

Roditelji obaviješteni, dijete 

zbrinuto kod liječnika ali nije 

bilo šivanja. 

Pružena pomoć u vrtiću, 

obaviješteni roditelji dijete 

zbrinuto na hitnoj pomoći i 

šivana rana 

 

Vidljivo je da se broj povreda u odnosu na prethodnu godinu povećao  i sve povrede su se 

dogodile  na vanjskom prostoru nije evidentirana niti jedna povreda u sobi dnevnog boravka, 
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što nam ukazuje na potrebu pojačanog nadzora djece vani na otvorenom ili možda uklanjanje 

potencijalno opasnih situacija. 

Ove pedagoške godine otvorio se Dječji vrtić „Mala kuća“ s pripadajućim prostorom i 

dvorištem za igru uz poštivanje svih preventivnih i sigurnosnih mjera.  

Preporuka: i dalje raditi na prioritetima kako bi boravak djeteta u vrtiću učinili sigurnim, a to 

se može postići dobrom suradnjom svih djelatnika u vrtiću što svaki  pojedinac prema svojim 

radnim zadacima mora ispunjavati profesionalno, stručno i odgovorno. 

BITNI ZADATAK 

Rad na bitnom zadatku zdravstvenih voditeljica –„Tjelesne aktivnosti u dječjem vrtiću“ 

Životni stil suvremenog čovjeka uz razvoj tehnologije i informatizacije čini život lakši ali ga 

istovremeno lišava mnogih tjelesnih aktivnosti. 

Tjelesna aktivnost je ljudska potreba i važno je upozoravati na posljedice nedovoljnog kretanja 

koje najčešće dovode do zdravstvenih problema u budućnosti. Potrebno je stvarati naviku 

svakodnevnog vježbanja već u najranijoj dobi. 

Predškolsko razdoblje je jedno od najvažnijih razdoblja u životu djeteta jer se tada stvaraju 

dobre i loše osnove koje kasnije formiraju čovjeka. Dijete predškolske dobi za zdrav 

psihofizički  rast i razvoj treba imati zadovoljene temeljne ljudske  potrebe. Među tim 

najvažnijim potrebama nalazi se tjelesna aktivnost. Djeci treba predočiti važnost tjelesne 

aktivnosti koja ima veliki značaj za zdravi život mladog čovjeka Ona doprinosi razvoju i 

održavanju ljudskih sposobnosti tijekom života. Usvajanje navika tjelesnog vježbanja u 

djetinjstvu od velikog je značaja jer se takva navika teško može nadoknaditi u odrasloj dobi. 

Nedostatak primjerene tjelesne aktivnosti nepovoljno utječe na rast i razvoj djece te ugrožava 

normalno funkcioniranje svih organa, organskih sustava i zdravlja u cjelini. Pozitivan utjecaj 

na antropološka obilježja djece predškolske dobi ostvaruje se kvalitetno osmišljenim , 

organiziranim i vođenim programima tjelesnog vježbanja u vrtiću. Tjelesna aktivnost djece 

predškolske dobi dio je općeg odgoja djece. U toj dobi razvija se koštano – vezivni i živčano – 

mišićni sustav djeteta. 

Tjelesne aktivnosti u dječjem vrtiću obuhvaćaju  sve pokrete, kretanja, i aktivnosti koje dijete 

svjesno primjenjuje i koristi za razvoj svojih osobina i sposobnosti. Svaka tjelesna aktivnost i 

svaki sport aktiviraju kompletan lokomotorni sustav, a on je presudan za transformaciju 

energije koja je prijeko potrebna za aktivnosti svih stanica u organizmu. 

Dakle može se zaključiti da je tjelesna aktivnost veoma važna za zdravlje svakog čovjeka, a 

osobito djece. Roditelji i odgojitelji moraju vlastitim tjelesnim aktivnostima unaprijediti svoje 

zdravlje, spriječiti nastanak mnogih bolesti, ali i stvoriti naviku tjelesnog vježbanja kod djece . 

Tjelesna aktivnost djece predškolske dobi treba biti usmjerena na razvoj vještina kretanja koje 

je temelj za razvoj kompleksnijih pokreta. Potrebno im je osigurati mogućnost  kretanja na 

otvorenom i zatvorenom prostoru gdje su zadovoljeni svi sigurnosni standardi za izvođenje 

aktivnosti koje razvijaju velike mišiće. Osobe  koje su odgovorne za dobrobit djece predškolske 
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dobi moraju biti svjesne važnosti tjelesne aktivnosti te im omogućiti razvoj vještina kretanja. 

Zdrava, okretna, spretna i vješta djeca mogu lakše podnositi nedaće i teškoće života te mogu 

lakše obavljati svoje radne i društvene zadatke. 

 Vodeći računa o vremenu koje dijete provodi u vrtićkom okruženju nameće se sve veća važnost 

vrtića kao mjesta promicanja zdravlja. Imajući u vidu činjenicu da je to i period najintenzivnijeg 

rasta i razvoja djeteta kad se postavljaju temelji  usvajanja  zdravih navika i  ispravne brige o 

sebi. 

Osvrt  na realizaciju:   

 Na sastanku stručnih suradnika prezentiran je Bitni zadatak planiran za ovu pedagošku godinu 

.Date su pismene i usmene upute svim odgojiteljima početkom pedagoške godine o važnosti i 

potrebi svakodnevnog boravka djece na zraku , kao i provođenje tjelesnih aktivnosti. 

Dogovorene su evidencije načina i dužine boravka djece na otvorenom u knjigu za planiranje. 

Planirati za iduću godinu svakako nastavak rada na ovim područjima rada i svakako pomoć 

odgojiteljima kod odabira rekvizita za igre na otvorenom ovisno o prostoru i dobi djece. 

Zadatak koordinatora je nakon naših zajedničkih dogovora  sazivanje mini aktiva u matičnim 

vrtićima i prenošenje informacija. Dogovoreno je da svaki odgojitelj za svoju skupinu prema 

svojim mogućnostima i uvjetima rada izradi različite vrste pomagala za igre na otvorenom.  

Planirane aktivnosti u ovoj pedagoškoj godini nisu u potpunosti realizirane iz poznatih razloga 

(korona kriza)  

Nastavak rada u idućoj pedagoškoj godinu  realizirat će se u skladu s epidemiološkom 

situacijom. 

PRAĆENJE  RASTA  I  RAZVOJA 

Predškolska dob je dob  intenzivnog rasta i razvoja. Od izuzetnog je značaja praćenje stanja  

uhranjenosti djece kako bi na vrijeme reagirali i na taj način prevenirali moguće loše posljedice 

za zdravlje. 

Od ukupnog broja izmjerene djece, tjelesne visine i težine pomoću antropometrijskog 

kalkulatora iz Antro Plus programa. Nakon izvršenih mjerenja rezultati su pisanim obavijestima 

predočeni odgajateljima i roditeljima. Kod  djece sa većim odstupanjima, roditelje se pozivalo 

na razgovore i upućivalo na daljnju obradu kod pedijatra. 

 

Rezultati izračuna prema percentilima težine i visine : 

 

 

 JASLICE VRTIĆ UKUPNO 

Ukupno djece 91  328 419 

Mjereno 58 – 63,7% 273 – 83,3% 331 -79% 
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Nije mjereno 33 -  36,3% 55 – 16,7% 88 – 21% 

 

Ocjena stanja uhranjenosti 

 

 Prirast tjelesne mase ovisi o dobi i spolu djeteta i mijenja se tijekom rasta. 

 Za ocjenu stanja uhranjenosti djece preporuča se izračun ITM (indeks tjelesne mase), 

engl. Body Mass Index – BMI. 

 

Korištenje centilnih vrijednosti prema dobi i spolu naziva se relativnim ITM i smatra se 

povoljnijim parametrom za klasifikaciju prekomjerne tjelesne mase kod djece. 

 

Parametri klasifikacije tjelesne mase definirani su 85-tim centilom koji ukazuje na prekomjernu 

tjelesnu masu ili rizik od pretilosti i 95-tim centilom koji definira pretilost. 

 

Percentilne krivulje temelje se na međunarodno priznatim referentnim vrijednostima koje se 

koriste za ocjenu postignute visine i težine za određenu dob djeteta. Visine i težine poželjno 

uhranjene djece obično padaju između 25-og i 75-og percentila, a djecu čije su vrijednosti visine 

i/ili težine ispod 5-og i iznad 95-og percentila potrebno je dodatno pratiti.  

Korištenje percentila nam omogućava da usporedimo težinu i visinu određenog djeteta s 

vrijednostima vršnjaka. 

 

Na primjer, ako djetetova težina i/ili visina odgovara 80-om percentilu onda je to dijete teže, 

odnosno više od 80% druge djece iste dobi. 

 

Zdrava, dobro uhranjena djeca rastu normalno i trebalo bi ih vagati i mjeriti redovno, barem 

jednom godišnje. 

 

Pothranjenost  ………………………… manje od 5. percentila 

Normalna težina ………………………. od 5. percentila do 85. percentila 

Prekomjerna težina …………………… od 85. percentila do 95. percentila 

Pretilost ………………………………. percentil jednak ili veći od 95. percentila 

 

Prilikom mjerenja djeca su se upoznavala sa jedinicama mjerenja prema njihovoj zrelosti. 

Poticalo ih se da komentiraju kako se jača i raste uz imenovanje zdrave hrane. Zbog zaštite 

identiteta svakog djeteta liste mjerenja su se davale odgojiteljicama kako bi se sa vrijednostima 

mogao upoznati svaki roditelj mjerenog djeteta i prema potrebi obratiti zdravstvenoj voditeljici. 

Obavljeni su  individualnih razgovori s roditeljima djece čije vrijednosti odstupaju od 

preporučenih, te im se pokazao pripadajući grafikon izračuna vrijednosti (rezultat mjerenja 

visine i težine). 

 

Polazeći od činjenice da 47–ero ili 17,2% djece vrtićkog uzrasta i 9- ero ili 15,5% djece 

jasličkog uzrasta ima percentil težine iznad 95, govori da priličan broj djece jasličkog i vrtićkog 
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uzrasta odstupa u centilnim vrijednostima što svakako zahtjeva pojačanu edukaciju djece o 

zdravim stilovima života koji uz pravilnu prehranu uključuje i tjelesnu aktivnost.  Broj 

preuhranjene djece vrtićkog uzrasta manji je za 8  u odnosu na prošlu godinu a jasličkog uzrasta 

veći za 3-oje djece. Troje djece vrtićkog uzrasta ima percentil visine, i dvoje djece percentil 

težine i visine manji od 5 . ispod 5 percentila nema niti jedno dijete jasličkog uzrasta. 

Zaključak: Naučiti predškolsko dijete kako „ Zdravo živjeti“,  zahtjeva puno truda i strpljenja 

ali pozitivni učinci koji se odražavaju na zdravlje djeteta su nemjerljivi. 

 

Prehrana i samoposluživanje 
 

Pravilna prehrana od začeća preko dojenačkog razdoblja i dobi malog djeteta preduvjet je za 

optimalan rast i razvoj, a time i formiranje zdrave odrasle osobe – stoga je ovo razdoblje od 

izuzetne važnosti. Nepravilna dječja prehrana osobito u fazama intenzivnog rasta može biti 

podloga za mnoge kronične bolesti u odrasloj dobi.  

 

Samo raznovrsna i mješovita prehrana u određenim količinama i obrocima može zadovoljiti 

potrebe djece za cjelovit rast i razvoj. 

 

Prehrana u dječjim vrtićima se planira prema važećim prehrambenim standardima i 

normativima koji su određeni ''Programom zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne 

prehrane djece u dječjim vrtićima''. 

 

Jelovnici su se planirali:  

 

 prema dobi djeteta 

 prema dužini i vrsti boravka (o čemu je ovisio broj i vrsta obroka) 

 prema godišnjem dobu (sezonske namirnice) 

 

Jelovnik se izrađivao uvijek u dogovoru sa glavnim kuharom.  

 

U Centralnoj kuhinji pripremali su se obroci za djecu sa posebnim potrebama u prehrani. 

 

Samoposluživanje jela i korištenje pribora nastavljeno je i u ovoj pedagoškoj godini kao i 

potreba zadovoljavanja za vodom.  Zadovoljene su evidentirane potrebe pribora za jelo i drugog 

posuđa. 

 

Tečaj higijenskog minimuma položilo je  9 djelatnika. 

Djelatnici iz ZJZZ  u toku ove pedagoške godine svaki mjesec u drugom objektu uzimali su 

obroke iz jaslica / vrtića na analizu energetske vrijednosti obroka. Analizom je ustanovljeno da 

su gotovi obroci prilično uravnoteženi prema preporučenim vrijednostima ovisno o dobi djeteta 

(jaslice/vrtić) i dalje najveća odstupanja pokazuje smanjen udjel masnoća u gotovom obroku a 

nešto veći udjel ugljikohidrata i bjelančevina u gotovom obroku.  
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U tijeku ove pedagoške godine u vrtićima redovito je uzimana hrana i pribor na ispitivanje 

mikrobiološke ispravnosti obroka. S obzirom na ispitane mikrobiološke parametre uzorci su 

zdravstveno ispravni sukladno čl. Zakona o hrani . 

Po svim čajnim kuhinjama 2 put  i u Centralnoj kuhinji 4 puta uzimani su uzorci vode, svi 

analizirani  uzorci  na mikrobiološke parametre sukladni su uvjetima koji su propisani 

„Pravilnikom o parametrima  sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju“ (NN 

125/13, NN141/13)   

 

Svaki mjesec u drugom vrtiću ZZJZ uzimao je briseve u čajnim kuhinjama i  centralnoj kuhinji. 

Uzimana  su  4 brisa sa pribora i posuđa u čajnim kuhinjama vrtića te jedan bris ruku domaćice 

pripadajućeg vrtića.  

Sa  ruku djelatnica uzeto je 12  briseva, svi uzeti brisevi udovoljili su Pravilniku o 

mikrobiološkim standardima za namirnice.  

Na implementaciji HACCP sustava radi se u dogovoru sa konzultanticom sa ZZJZ.  

Početkom pedagoške godine nabavljen je ubodni termometar, nabavljena je radna odjeća za 

djelatnice  centralne kuhinje, radna obuća za drugu polovinu djelatnika.  

 

Posuđe u kuhinji nabavljano prema potrebi, nabavljene krpe u bojama od mikrofibre za sve 

djelatnice i sve površine, velike prozirne folije.  Ostali materijal dostavljan je prema potrebi i 

traženju djelatnica (vreće za usisivače,  sanitetski materijal). 

 

Zbog novonastale epidemiološke situacije ove pedagoške godine velika pozornost posvećena 

je nabavi i distribuciji materijala za zaštitu od epidemije CORONA –VIRUSOM. Nabavljane 

su maske, rukavice, eliksir ST.ROCHA, toplomjeri obični i digitalni. Dezinfekcijske barijere 

za ulaze u vrtić, beskontaktni  disperzeri za dezinfekciju ruku, sredstva za dezinfekciju ruku. 

Nabavljeno je platno i laštik i za sve djelatnike sašivene su po dvije maske. 

Ostali vrtići/jaslice dobit će ih početkom pedagoške godine.  

  U cilju boljeg praćenja epidemiološke situacije uvedene su liste za praćenje stanja kod 

djelatnika i kod djece tako su roditelji obvezni svako jutro prije polaska djeteta u vrtić izmjeriti 

temperaturu i ukoliko dijete ima temperaturu iznad 37,2 ostaviti dijete doma obavijestiti vrtić i 

odvesti dijete kod pedijatra. Svi  djelatnici  prije dolaska na posao moraju izmjeriti temperaturu 

i evidentirati je u evidencijsku listu. Evidencijske liste se na kraju mjeseca šalju zdravstvenoj 

voditeljici. 

 

Održavane su individualne edukacije oko planova čišćenja i evidencijskih lista za sve tehničko 

osoblje po vrtićima. Ove pedagoške godine uključivane su tri osobe na zamjeni za poslove  

održavanja i čišćenja prostora vrtića. 
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Održavanje higijene i sanitarni nadzor 
 

Održavanje higijene prostora u kojima borave djeca od velikog je značenja za očuvanje zdravlja 

djece tj. prevenciju mnogih zaraznih oboljenja. U tom interesu kroz godinu su zadovoljavane 

potrebe za održavanje higijene (dječja krema, jednokratne rukavice i folije za odlaganje pelena).  

DDD se preventivno provodila prema sklopljenom ugovoru sa DDD službom i prema infestaciji 

štetnika. 

  Planirani sastanak na kraju pedagoške godine  za tehničko osoblje nije održan zbog pogoršanja 

epidemiološke situacije. 

 

S  dnevnim redom:  

 

 Osvrt  na  rad   u  2019./2020. pedagoškoj  godini 

 Organizacija  rada   preko ljeta 

 Godišnji  odmori 

 Novi planovi čišćenja za sve vrtiće i prostore (Saponia) 

  Razno 

Plan godišnjih odmora zajedno su izradili tajnik ustanove i zdravstvena voditeljica. 

Sastanak je pripremila – Sve naputke osoblje je dobilo pismenim putem, a za sve nejasno 

 

Ostali poslovi: 

 planiranje godišnjih odmora, organizacija rada preko ljeta, generalno spremanje vrtića 

 organizacija provedbe dezinsekcije i deratizacije prema potrebi 

 uvođenje novo primljenih pomoćnica u rad i organizacija posla u slučaju bolovanja 

 sudjelovanje u nabavi  pribora i posuđa za jelo, pribora za održavanje higijene, ležaljki 

i posteljine 

 nabava i distribucija sanitetskog materijala za ormariće prve pomoći 

  organizacija programa“ Zimovanja“ i sve aktivnost u svezi programa 

 sudjelovanje u HACCP timu 

 izrada Godišnjeg Plana i Programa te izvještaja ustanove, Kurikuluma ustanove 

„Smilje“ 

 vođenje zdravstvene dokumentacije. 

 Uvođenje odgojitelja pripravnika u rad sa aspekta: Sanitarno-higijenskih uvjeta, Zaštite 

zdravlja, Prehrane u dječjem vrtiću.  
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 Pomoć u organizaciji  javnih događanja za ustanovu ( izlasci i proslave). 

 Pomoć oko planiranja potreba za čajne kuhinje i vrtiće 

Stručno usavršavanje: 

 

 Tečaj trajne edukacije zdravstvenih voditelja dječjih vrtića DV Solin  

 Praćenje nove stručne literature. 

 

COVID -19 

Pandemija  Corona virusom obilježila je drugu polovinu  2019/20 pedagoške godine. Rad se 

odvijao pod posebnim mjerama. 

18.03.2020 odlukom KSRH zaustavlja  proces rada svih ustanova i institucija kako bi zaustavili 

širenje virusa i zaštitili populaciju od obolijevanja COVID – 19. 

DJEČJI VRTIĆI 3. CJELINE prilagođavaju se novonastaloj situaciji, zatvaraju se svi vrtići 

osim koji je prema procjeni ima najbolje uvjete za ovu situaciju. 

Napravljen je raspored rada svih odgojitelja i tehničkog osoblja, uvažavajući preporuke stožera, 

(svi djelatnici narušenog zdravlja i stariji zaštićeni su od dolaska u dežurstvo).  

Dežurni vrtić mogu pohađati sva djeca čiji roditelji rade van kuće, te nisu u mogućnost skrbiti 

o djetetu. 

U skladu s preporukama izrađeni su protokoli ponašanja za osobe koje dolaze u vrtić. 

Strogo se vodilo računa da što manji broj  ljudi bude istovremeno uključen u proces rada. Rad 

pod ovim uvjetima odvijao se sve do popuštanja epidemioloških mjera. 

   

Od 05.05.2020  Krizni stožer procjenjuje da je epidemiološka situacija pod kontrolom i donosi 

mjere popuštanja. HZJZ donosi „ Preporuke o otvaranju predškolskih ustanova“ dolaze novi 

naputci  MZO. Jedna od mjera bila je da vrtić mogu pohađati isključivo  djeca čiji roditelji rade 

van kuće što moraju potkrijepiti pismenim dokazom svog poslodavca. Uključuje se veći broj 

djece i odgojitelja kao i tehničkog osoblja. Izrađeni su „Protokoli ponašanja“ roditelja i djece, 

svi djelatnici moraju se pridržavati  strogih epidemioloških mjera.  

 Roditeljima, odgojiteljima i ostalom osoblju dani su pismeni i usmeni naputci na koji način 

prihvaćati djecu, servirati hranu, svakodnevno dezinficirati igračke i pribor, zatvaraju se 

pješčanici, miču se teško perive igračke. 

Uvode se evidencije o epidemiološkom statusu djeteta doma i u vrtiću ,svaka  promjena mora 

biti evidentirana i prijavljena. Dijete s temperaturom iznad 37,2 ne može boraviti u vrtiću s 

ostalom djecom, prati se njegovo stanje i postupa prema naputcima iz „Protokola postupanja“   

Nije prijavljen niti jedan slučaj sumnje na zarazu Corona virusom. 

Prostori se učestalo prozračuju, pojačava se dezinfekcija svega što je u prostoru, preporuka je 

da djeca što više borave vani na dvorištu . 

 

25.05.2020 KSRH donosi nove mjere popuštanja i HZZJZ izdaje nove naputke za predškolske 

ustanove, vrtić mogu pohađati sva djeca koja imaju potrebu, vraćaju se i svi djelatnici  na svoja 

radna mjesta.  
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Roditelji se trebaju pridržavati preporuka koje su objavljene na internetskim stranicama Dječji 

vrtići Dubrovnik (ruksaci  se donose petkom kako bi odstajali do ponedjeljka (pidžame, papuče, 

pelene, presvlake) 

Vrtići rade redovno od 25.05.2020. Držimo se svih preporučenih mjera opreza kod okupljanja 

većeg broja osoba u vrtiću. Obavljena je procedura upisa  djece za pedagošku 2020/21 godinu, 

održavaju se inicijalni razgovori s roditeljima nove djece. Odgojiteljsko vijeće održava se na 

otvorenom uz pridržavanje razmaka. 

Izleti i završne svečanosti nisu  održavani, kako bi što manje izlagali djecu epidemiji. 

Od 01.07.2020 rad je organiziran na uobičajeni način za djecu koja imaju potrebu, dežurni vrtići 

su dv Pčelica, dv Pčelica 1, Zaton. 

 

Zbog pogoršane epidemiološke situacije mjere opreza i dalje su na snazi. Moraju se poštivati 

svi“ Protokoli ponašanja“  izrađeni u tu svrhu. 

Pratiti će se epidemiološka situacija i postupati prema naputcima kriznog stožera RH. 

 

Situacija oko COVIDA – 19 rezultirala je da se neki planirani zadaci za drugu polovinu 

pedagoške godine nisu u potpunosti realizirali, što je vidljivo u IZVJEŠĆU za 2019/2020 

godine. 

 

Od 13.07.2020 KSRH zbog pogoršane epidemiološke situacije KSRH  donosi nove pooštrene 

mjere. Izrađeni su pismeni naputci, u vrtiće ne mogu ulaziti roditelji bez maski. 


