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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 2020./2021. godini Dječji vrtići Dubrovnik obavljali su svoju djelatnost u 

24 objekta - 9 centralnih i 15 izdvojenih, područnih objekata. Radi lakše organizacije rada, 

podijeljeni su u 3 organizacijske cjeline. 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 23. sjednici, održanoj 27. lipnja 2019. 

godine donijelo je odluku o podjeli Dječjih vrtića Dubrovnik i to na način da se osnivaju dvije 

javne ustanove. Prva ustanova koja se osniva je Dječji vrtić Pčelica sa sjedištem u Mokošici, 

adresa Bartola Kašića 25, dok postojeća ustanova koja se dijeli, Dječji vrtići Dubrovnik 

nastavlja s obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i 

predškolske dobi. Dječji vrtić Pčelica imat će u svom sastavu sljedeće područne odjele: 

―      Pčelica, Bartola Kašića 25 (centralni objekt), 

―      Pčelica Opskrbni centar, Bartola Kašića 8, 

―      Pčelica Opskrbni centar Vita, Bartola Kašića 8, 

―      Pčelica Stara Mokošica, Uz Jadransku cestu 42, 

―      Pčelica Stara Mokošica, Uz Jadransku cestu 42A, 

―      Pčelica Stara Mokošica, Uz Jadransku cestu 48A, 

―      Pčelica Stara Mokošica, Put na more 11, 

―      Pčelica POS, Od izvora 70C, 

―      Pčelica Aster, Između dolaca 16, 

―      Pčelica Trsteno, Trsteno 

―      Pčelica Zaton, Obala S. Radića 65, 

―      Pčelica Gromača, Gromača, 

―      Pčelica Osojnik, Osojnik. 

―      Pčelica Šipan, otok Šipan 

Nova predškolska ustanova Dječji vrtić Pčelica počela je s radom od 1. rujna 2021. godine. 

 

U nastavku slijedi prikaz objekata s osnovnim podacima po cjelinama:



4 

 

 

1. cjelina   2. cjelina   3. cjelina   

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 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 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 2020./2021. godini predškolskim odgojem u Dječim vrtićima Dubrovnik 

bilo je obuhvaćeno ukupno 1692 djece u 91 odgojnoj skupini (u prilogu tablice s vrstama 

programa i broju djece po skupinama i vrtićima).  

      

Tijekom pedagoške godine, 10. - satnim primarnim programom bilo je obuhvaćeno 478 

djece u 31 odgojnoj skupini jaslica i 1187 djece u 57 odgojnih skupina vrtića, 18 djece u 2 

odgojne skupine 5. - satnog vrtićkog programa i 9 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, Radost i Lopud, drugu 

cjelinu: Pile, 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. 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. 

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

rekapitulacijom.     
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PRIMARNI JASLIČNI PROGRAM 10. – SATNI  

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 16 129 3 2 16,1 

ŠKATULICA 6 12 77 4 1 12,8 

CICIBAN 3 6 53 3 / 17,7 

IZVIĐAČ 3 6 52 11 1 17,3 

KONO 1 2 17 1 1 17,0 

PČELICA 3 6 48 5 1 16,0 

PČELICA 1,2,3 3 6 45 3 2 15,0 

MALA KUĆA 1 2 13 1 / 13,0 

POS 1 2 14 2 / 14,0 

VITA 1 2 16 1 / 16,0 

ZATON 1 2 14 1 / 14,0 

UKUPNO 31 62 478 35 8 15,4 
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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 26 286 54 4 22,0 

ŠKATULICA 5 10 99 23 3 19,8 

RADOST 3 6 53 9 1 17,7 

GRUŽ 3 5 54 19 2 18,0 

CICIBAN 5 10 117 13 1 23,4 

IZVIĐAČ 4 8 86 7 3 21,5 

KONO 2 4 31 5 / 15,5 

PILE 3 6 47 5 3 15,7 

PČELICA 5 10 123 13 2 24,6 

PČELICA 1,2,3 3 6 55 5 2 18,3 

MALA KUĆA 3 7 55 12 4 18,3 

OPSKRBNI CENTAR 1 2 21 8 1 21,0 

POS 1 2 24 7 / 24,0 

ASTER 1 2 20 1 1 20,0 

OSOJNIK 1 3 29 1 / 29,0 

ZATON 2 4 42 6 / 21,0 

GROMAČA 1 3 23 3 / 23,0 

TRSTENO 1 3 22 2 / 22,0 

UKUPNO 57 116 1187 193 27 20,8 
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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 5 / / 5 

ŠIPAN 1 1 13 / / 13 

UKUPNO 2 2 18 0 0 9,0 

 

 

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 9 / / 9,0 

UKUPNO 1 1 9 0 0 9,0 

 

 

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 
31 62 478 35 8 15,4 

10-SATNI 

VRTIĆNI 
57 117 1187 193 27 20,8 

5-SATNI 2 2 18 / / 9,0 

3-SATNI 1 1 9 / / 9,0 

UKUPNO 91 182 1692 228 35 13,6 
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Prosječan ukupan broj djece po jasličkim skupinama je 15 djece, dok je za vrtićke skupine 

prosjek 21 dijete. 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  91 dijete. Zaprimale su se nove prijave, a na 

svako oslobođeno mjesto upisivala su se nova djeca. U nastavku je grafički prikaz broja upisane 

djece po mjesecima, najmanje je djece bilo upisano u listopadu i studenome 2020. (1687), a 

najviše u travnju 2021. (1738). 

 

 
 

Od 228 djece s teškoćama u razvoju uključene u redovne programe, njih 35 je imalo 

osobnog pomagača.  S djecom s teškoćama u razvoju radilo je 34 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1694

1687 1687 1688
1691 1692

1715

1738

1719

1704

1660

1670

1680

1690

1700

1710

1720

1730

1740

1750

rujan listopad studeni prosinac siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj

Broj upisane djece po mjesecima u Dječje vrtiće Dubrovnik
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Broj i kvalifikacijska struktura zaposlenika za realizaciju plana u pedagoškoj 2020./2021. 

godini 

 

 

RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA 

Ravnatelj 2 

Tajnica 2 

Psiholog 3 

Pedagog 3 

Edukacijski  rehabilitator 3 

Logoped 2 

Zdravstveni voditelj 3 

Odgojitelji 224 

Referent za planiranje i nabavu 1 

Voditelj računovodstva 1 

Računovodstveni referent 5 

Koordinator 1 

Administrativni referent 1 

Voditelj kuhinje 3 

Kuharica 8 

Kućni majstor,vozač,ložač 6 

Spremačica 50 

Pomoćna radnica u kuhinji 18 

Osobni pomagači 34 

Ukupno   370 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

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 provodio 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 obuhvaćala je vrtiće: Izviđač, Pile, Ciciban, Palčica, Škatulica, Pčelica. Isto tako, organiziran 

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

 

Realizirani ciljevi projekta s pokazateljima u periodu od 01.09.2020. – 24.04.2021. 

Dječji vrtići Dubrovnik kao partner u ovom projektu su pružatelji usluge ranog i predškolskog 

odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika te time i provoditelj aktivnosti. 

U okviru provođenja projekta realizirano je sljedeće: 

 

1. Broj pružatelja socijalnih usluga koji provode projekte 

Od 01.04.2019. u vrtićima u kojima su roditelji iskazali više iskaza interesa za 

POSLIJEPODNEVNI RAD, organizirana je poslijepodnevna smjena u periodu od 9.30 

– 19.30h, a obuhvaćala je vrtiće: IZVIĐAČ, CICIBAN, PALČICA, ŠKATULICA, 

PČELICA (Mokošica). 

Također od 01.04.2019. organiziran je i RAD SUBOTOM u vrtićima koji su predviđeni 

projektom (IZVIĐAČ, CICIBAN, PALČICA I PČELICA), odnosno zbog radova 

energetske obnove koji su započeli u svibnju i lipnju 2019. u vrtićima CICIBAN i 

IZVIĐAČ, RAD SUBOTOM je organiziran u vrtićima: PALČICA i PČELICA 

  

2. Broj djece uključene u uslugu poslijepodnevnog rada dječjeg vrtića 

Početak provedbe poslijepodnevnog rada je organiziran od 01.04.2019., međutim, 

bilježenje iskaza interesa od strane roditelja za navedenu uslugu započelo je još od 01. 

mjeseca 2019. godine. Tako da su u periodu od 22.veljače do 08. ožujka odrađeni sastanci 

u vrtićima s roditeljima gdje se objašnjavalo o projektu te mogućnostima o provođenju 

istog. Pa tako prema evidencijama broja djece koji su koristili predmetnu uslugu do 

24.04.2021. broj djece koji su uključeni u uslugu POSLIJEPODNEVNOG RADA 

dječjeg vrtića je 202 te je ove pedagoške godine uslugu koristilo 15 djece. 
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3. Broj djece uključene u usluge rada subotom 

Početak provedbe rada subotom je organiziran od prve subote u travnju (06.04.2019.). 

Prema evidencijama broja djece koji su koristili predmetnu uslugu do 24.04.2021. broj 

djece koji su uključeni u uslugu rada SUBOTOM dječjeg vrtića je 233 te je ove 

pedagoške godine uslugu koristilo 25 djece. 

 

4. Broj odgojitelj/ica zaposlenih za potrebe pružanja usluge rada subotom 

Ovaj broj je uključivao 18 novozaposlenih odgojitelja/ica.  

 

5. Broj zaposlenih tehničkog osoblja 

U okviru projekta predviđeno je zapošljavanje 8 radnika tehničkog osoblja. Tehničko 

osoblje podrazumijeva kuhar/ice i spremač/ice. Dječji vrtići Dubrovnik su objavili natječaje 

za potreban broj novozaposlenih po strukama u veljači i ožujku 2019. Broj prijavitelja 

prvotno je obuhvatio ukupni predviđen broj, ali, nakon Odluke upravnog vijeća pojedini 

kandidati su odustali od potpisivanja ugovora o radu. Slijedom čega se broj primljenih 

prema Odluci o natječaju i konačni broj potpisanih ugovora o radu, razlikuje te uključuje 8 

novozaposlenih.  

 

6. Broj zaposlenih asistenata 

Ovaj broj uključuje 32 asistenta za rad s djecom od čega je 20 novih prema natječaju iz 8. 

mj. 2020. zbog povećanja broja djece. 

Realizirani ciljevi projekta s pokazateljima u periodu od 01.09.2020. – 24.04.2021. 

 

 
Opis  rezultata projekta/mjere učinka 

projekta 
Broj 

Napomena (cilj 

ostvaren: DA/NE) 

1.  
Broj pružatelja socijalnih usluga koji 

provode projekte 
1 DA 

2.  
Broj djece uključene u uslugu 

poslijepodnevnog rada dječjeg vrtića 
202 DA 

3.  
Broj djece uključene u usluge rada 

subotom 
233 DA 

4.  
Broj odgojitelj/ica zaposlenih za potrebe 

pružanja usluge rada subotom 
18 

(novozaposlenih) 

DA  

5.  Broj zaposlenih tehničkog osoblja 8 DA 

6.  Broj vrtića koji su dodatno opremljeni 11 DA 

7.  Razvoj i provedba posebnih programa 2 

DA 

Sportski i 

Montessori 

8.  Broj zaposlenih stručnih suradnika 1 DA 
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9.  
Stručnjaci koji sudjeluju u 

osposobljavanju 
107 DA 

10.  Broj zaposlenih osobnih pomagača 28 DA 
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CIJENA PROGRAMA 

 Od 1. rujna 2015. cijena progama predškolskog odgoja Dječjih vrtića i jaslica uu 

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 primjenee odd 

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 

(ovisno o mjesečnim primanjima po članu obitelji) 

 

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

 

- za kraći vrtićni primarni 5.-satni program               150,00 

(Šipan i  Lopud) 

 

 

SOCIJALNI PROGRAM 

 

Socijalnim programom Grada Dubrovnika utvrđeni su kriteriji za potpunu ili djelomično 

oslobađanje od obveze participiranja u cijeni programa za pojedine roditelje – korisnike usluga. 

Tijekom pedagoške godine 2020./2021. socijalni program koristilo je 404 korisnika usluga 

vrtića u svim programima (u nastavku tablica s detaljnim prikazom). 
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SOCIJALNI PROGRAM ZA 2020./2021. GODINU 
Redni 

broj 

PRIMARNI PROGRAM – VRSTA 

OLAKŠICE 

BROJ DJECE 

(prosjek 12 mj.) 

UKUPNO 

PED.GODINE 

1. Djeca HRVI Domovinskog rata 90% i više 9 60.500,00 

2. Djeca HRVI i CI Domovinskog rata s 

invalidnošću od 50% do 80% 
7 4180,00 

3. Djeca s teškoćama u razvoju 7 13.035,00 

4. Djeca s teškoćama u razvoju (ne koriste 

puni program) 
24 91.890,00 

5. Djeca samohranih roditelja 27 15.835,00 

6. Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću:  

- za drugo dijete 50% umanjene 

cijene 

- za treće dijete – besplatno 

278 899.800,00 

7. Djeca štićenici dječjeg doma „Maslina“ / / 

8. Dijete iz obitelji s 4 i više djece 47 83.490,00 

 UKUPNO ZA PRIMARNI PROGRAM 399 1.175.330,00 

    

Redni 

broj 

KRAĆI 5–SATNI PROGRAM – VRSTA 

OLAKŠICE 

Šipan i Lopud 

  

1. Djeca s teškoćama u razvoju (Šipan) 2 1.575,00 

2. Roditelji s dvoje ili više djece u vrtiću – 

Šipan 

- za drugo dijete 50% umanjene 

cijene 

  

3. Djeca s teškoćama u razvoju (Lopud) 1 495,00 

 UKUPNO ZA KRAĆI 5-SATNI 

PROGRAM 
3 2.070,00 

    

Redni 

broj 

KRAĆI POPODNEVNI 3-SATNI 

PROGRAM 
  

1. Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću 

- za drugo dijete 50% umanjene 

cijene 

1 825,00 

2. Djeca s teškoćama u razvoju   

3. Dijete iz obitelji s 4 i više djece 1 1.980,00 

 UKUPNO KRAĆI POPODNEVNI 3-

SATNI PROGRAM 
2 2.805,00 

 UKUPNO SOCIJALNI PROGRAM 404 1.173.605,00 

 

EKONOMSKA CIJENA 1.765,00 

PROSJEČNA CIJENA 434,00 
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UPIS DJECE U PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU 

 

Tijekom pedagoške 2020./2021. godine nakon glavnih upisa u lipnju 2020. godine  u Dječje 

vrtiće Dubrovnik upisano sveukupno 120 djece. Od toga ih je 75  upisano u 1. cjelinu, 30 u 2. 

cjelinu i 15 u 3. cjelinu. 

 

Upisi u Dječje vrtiće Dubrovnik za pedagošku 2021./2022. godinu, s početkom pohađanja od 

1. rujna 2021. provedeni su od 25. svibnja do 4. lipnja 2021. godine. 

U upisnom roku zaprimljeno je 415 zahtjeva i to kako slijedi:  

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

229  zahtjeva 

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

107 zahtjeva 

- za kraći popodnevni (DV Gruž)  

4 zahtjeva 

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

23 zahtjeva 

- nisu razmatrani radi dobi – djeca mlađa od 1 godine na dan 31.8.2021. 

52 zahtjeva 

Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik na sjednici održanoj 15. srpnja 2021. godine je, na 

temelju pregledane dokumentacije i kontrole bodovanja donijelo Rješenje o upisu djece u dječje 

vrtiće i jaslice Dječjih vrtića Dubrovnik za pedagošku 2021./2022. godinu. 

Primljeno je ukupno 304 djece, od toga  206 djece u program jaslica i 98  djece u programe 

vrtića. 

Odbijeno je 75  zahtjeva zbog:  

• nepotpune dokumentacije:  prebivalište nije na području Grada – 15 djece 

• mlađe dobi djeteta,  djeca rođena poslije 31. 08. 2021.g. - 52 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.  
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RAD UPISNE KOMISIJE 

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

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

tima Vrtića. 

 

 

Upisi tijekom godine 

 

Mjesec Broj zahtjeva Broj upisanih Jaslice Vrtić 

rujan 18 18 13 5 

listopad 16 12 8 4 

studeni 15 14 11 3 

prosinac 16 13 8 5 

siječanj 5 5 5 0 

veljača 30 7 3 4 

ožujak 48 22 14 8 

travanj 40 27 26 1 

svibanj 13 2 2 0 

Ukupno 201 120 90 30 
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2. Poboljšanje materijalnih uvjeta i opremljenosti vrtića 

 
2.1. Opremanje vrtića 

 

RED. 

BROJ 

                           VRTIĆ NAMJEŠTAJ I 

OPREMA 

IZNOS 

1. Palčica, Izviđač, Mala kuća, 

Ciciban, Sunce 

Klizna vrata, ograda, 

suđe 

Drobilica hrane, 

oprema za dvorište, 

stolice, prozori, 

nadstrešnica, tepisi 

180.514,57 kn 

2. Škatulica, Sunce, Izviđač, Pile Hladnjak, klima, 

ograda  
43.425,31 kn 

3. Palčica , Mala kuća, Ciciban, 

Pčelica, Radost, Sunce, Škatulica 

Vrata, uredska 

oprema,  

Kopirni aparat, 

didaktika, ormari, 

arhivske police, 

prozori, vjetrobran, 

plafonijere, kamere 

124.409,45 kn 

                           Ukupno  346.851,83 kn 

 

 

2.2. Radovi po vrtićima 

 

RED. 

BROJ 
VRTIĆ RADOVI IZNOS 

1. Palčica, Mokošica, Gromača, 

Opskrbni centar, Ciciban, Zaton, 

Radost 

Radovi na krovu, 

izmjena vrata, servis 

klima, radovi u 

dvorištu, izrada 

dječje grupe jaslice, 

izrada rasvjete, 

građevinski radovi 

oko prozora 

241.301.85 kn 

2. Izviđač, Gromača, Palčica, 

Mokošica, Sunce 

Dio oborinske 

odvodnje, popravak 

krova, uređenje 

dvorišta, uređenje 

vrtićke grupe,  

119.970,75 kn 

3. Izviđač, Pčelica, Gromača,   Uređenje igrališta, 

izrada sanitarnih 

čvorova, izrada krova 

i rekonstrukcija 

kuhinje 

1.346.071,57 kn 

Ukupno              1.707.344,17 kn 
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2.3. Didaktika, likovni materijal i literature 

 

RED. 

BROJ 
VRTIĆ 

DIDAKTIKA, LIKOVNI 

MATERIJAL I 

LITERATURA 

IZNOS 

1. Svi vrtići  Stručna literatura, didaktika 64.480,00 kn 

2. Svi vrtići  Slikovnice, likovni materijal 100.800,00 kn 

3. Svi vrtići  Likovni  materijal, didaktika 76.800,00 kn 

                                                                            Ukupno                                      242.080,00 kn 

 
 

 

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).  
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 Javnom i jednostavnom nabavom izabrani su sljedeći ponuditelji, koji su počeli 

dostavljati namirnice s početkom kalendarske 2021. godine: 

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

puretinai svinjetina), razni prehrambeni proizvodi 

• VELPRO d.o.o., - Svježe voće, povrće  

• BABIĆ PEKARA d.o.o., Split - Kruh i krušni proizvodi 

• LEDO d.d., Zagreb - smrznuti proizvodi 

• VINDIJA d.d., Varaždin - suhomesnati proizvodi, mlijeko, mliječni proizvodi. 

 

 

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 

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, Palčica, Ciciban i Izviđač 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. 

 

Tijekom pedagoške godine u vrtiću je bilo više djece sa zdravstvenim teškoćama kojima se 

prilagođavao jelovnik u smislu određenog načina prehrane prema vrsti teškoće: 

 
 

Jelovnik se posebno prilagođavao za 61 dijete s alergijama na određene sastojke i/ili namirnice, 

popisanih u ovoj tablici i podijeljenih s obzirom na vrtić koji pohađaju. Za 21 dijete 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. 
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 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. 

 

Rad Vrtića za vrijeme pandemije koronavirusom 

Pandemija  koronavirusa obilježiila je cijelu 2020./2021. pedagošku godinu. Rad se odvijao pod 

posebnim mjerama. Dječji vrtići su se prilagođavali novonastaloj situaciji, zatvarali su se  

objekti i odgojne skupine prema procjeni i oboljenju od COVID-19. Poduzete su sve 

epidemijske mjere prema preporukama i pravilima ZZJDNŽ, te su omogućeni najbolji uvjeti 

prilagođeni za ovu situaciju. Napravljen je raspored rada svih odgojitelja i tehničkog osoblja, 

uvažavajući preporuke Stožera. 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, miješanje odgojnih skupina te odgojitelja. 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 

primati djecu, servirati hranu, svakodnevno dezinficirati igračke i pribor, zatvaraju se 

pješčanici, uklanjaju 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“. Prostori se učestalo prozračuju, pojačava 

se dezinfekcija svega što je u prostoru, preporuka je da djeca što više borave vani na dvorištu . 

U svim objektima su se provodile i poštovale 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 

• 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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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 
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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. 

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 2020./2021. godini, zdravstveni voditelji su vodili evidenciju o kretanju zaraznih 

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

  

 

VRSTA BOLESTI  ukupno 

Angina streptococcica  41 

Scarlatina  14 

Pneumonia   20 

Enterocolitis   38 

Gastroenteritis  14 

Varicellae   113 

Mononucleosis   3 

Pediculus capitis  21 

Enterobius vermicularis  18 

Campylobacteriosis 3 

Herpes Zoster 3 

Ukupno 288 

 

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. 
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4. Odgojno-obrazovni rad 
 

Odgojno-obrazovni rad u Vrtiću temelji se na značajkama Nacionalnog kurikuluma za rani 

i predškolski odgoj i obrazovanje 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. 

suradnja s roditeljima se, ovisno o epidemiološkoj situaciji, većinu vremena odvijala putem 

Zooma, a kada je epidemiološka situacija to dopuštala, organizirala su se druženja uživo.  

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. 

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 389 predškolske djece s kojima su odgojitelji pojačano 

radili na pripremi za školu prema Programu predškole. 

 

 

Vrtić Broj predškolaca 

Palčica 74 

Škatulica 37 

Radost 16 

Izviđač 30 

Ciciban 50 

Kono 11 

Gruž 27 
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Pile 17 

Pčelica 36 

Opskrbni centar 9 

Aster 5 

POS 9 

Pčelica 1 – Stara Mokošica 9 

Pčelica 3 – Stara Mokošica 14 

Mala kuća 11 

Zaton 17 

Trsteno 1 

Gromača 5 

Osojnik 7 

Šipan 4 

Ukupno 389 

 

 

Stručni tim je pratio djecu predškolskih skupina, po potrebi putem individualnih 

savjetovanja i roditeljskih sastanaka  te edukativnih materijala, upućivali smo roditelje kako 

pripremiti dijete za školu, te na traženje roditelja radili individualno provjeru zrelosti i 

pripremljenosti za školu i savjetovali roditelje vezano za isto. Roditeljima, koji su to željeli, 

omogućena je provjera zrelosti djece koja zbog dobi nisu obvezna upisati se u školu, ali se 

mogu upisati uz zamolbu roditelja. 

Postojao je određen postotak djece s kojom je bilo potrebno češće, kroz igru, vježbati 

predvještine čitanja potrebne za školu. Često se kod djece najviše inzistira na stapanju i 

raščlambi glasova, kao i na vježbama grafomotorike, no to nisu jedine predvještine čitanja. Pod 

pojmom rane pismenosti, koja se odnosi na znanja i vještine koje su važne za ovladavanje 

čitanjem i pisanjem, krije se mnoštvo predvještina. 

Tijekom veljače i ožujka provedene su radionice za pripremu predškolaca za polazak 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 
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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 
37 11 14 62 

logičko-

matematička 
19 5 4 28 

vizualno-

spacijalna 
4 4 7 15 

glazbeno-ritmička 6 7 7 20 

tjelesno-

kinestetička 
7 4 4 15 

intrapersonalna 1 1 / 2 

interpersonalna / 1 2 3 

likovna 11 7 1 19 

intelektualna 3 2 1 6 

UKUPNO 88 42 40 170 

 

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

lingvističke i logičko-matematičke. Ovisno o području darovitosti, birale su se različite metode 

i aktivnosti korištene u individualnom radu s potencijalno darovitom djecom, s ciljem 

stimulacije njihova razvoja. Kroz indivudalan rad i putem različitih aktivnosti, djecu se poticalo 

na kreativno rješavanje problema, istraživački pristup te na kreativno izražavanje kroz različita 

područja: likovno, glazbeno i verbalno. Pri izboru aktivnosti vodilo se računa da potiču više 

misaone procese, kreativnost i divergentno mišljenje. 

          Odgojiteljice koje imaju u skupini uključenu darovitu djecu redovito su tijekom 

pedagoške godine razmjenjivale iskustva u radu s ovom djecom. 

 

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: 
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– 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 2020./2021. 

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 228 

djece sa sumnjom na ili već utvrđenim teškoćama u razvoju prema Državnom pedagoškom 

standardu. 

 

Djeca s teškoćama u razvoju evidentirana u pedagoškoj godini 2020./2021. 

Naziv kategorije 

teškoća u razvoju 

prema Državnom 

pedagoškom 

standardu 

1. cjelina 2. cjelina 3. cjelina UKUPNO 

oštećenje vida 4 3 6 13 

oštećenje sluha 1 2 1 4 

poremećaji govorno-

glasovne 

komunikacije 

56 22 30 108 
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poremećaji u 

ponašanju 
10 3 7 20 

motorička oštećenja 1 / 2 3 

snižene intelektualne 

sposobnosti 
1 1 3 5 

autizam 6 12 4 22 

višestruke teškoće 3 1 2 6 

zdravstvene teškoće i 

neurološka oštećenja 
11 20 16 47 

UKUPNO 93 64 71 228 

 

 

 

 
 

 

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

čega je 10% potencijalno darovite djece, a 13% 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 

13%

10%

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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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 2020./2021. u Dječjim vrtićima Dubrovnik djeci s teškoćama u 

razvoju podršku je pružalo 34 osobnih pomagača. 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 35 djece 

s teškoćama u razvoju. Svaki osobni pomagač radio je s djetetom svaki dan, od ponedjeljka do 

petka, četiri sata dnevno.  

 

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 

primjerenih i primjenjivih kod  djece s određenim  teškoćama s kojima se odgojiteljice i 

pomagači  susreću u svom radu.  

U lipnju 2021. 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. 
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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 

Treba biti više edukacija namjenjenih 

odgajateljima i osobnim pomagačima za rad 

s djecom s teškoćama u razvoju 

Naš je prijedlog da i dalje nastavite 

suradnju između djece,roditelja i osobnog 

pomagača, jer zbilja uvelike olakšate nama 

roditeljima a posebno djeci, jer im je 

potrebna pažnja i dodatni poticaj  u raznim 

razvojnim fazama jer nisu sva djeca ista, 

neka uče brže, a neka malo sporije 

Više interakcije između odgojitelja,osobnog 

pomagača, stučne službe i roditelja, da 

roditelj ima uvid koliko dijete napreduje 

Više edukacija za rad pomagača 

 

Malo više edukativnih radionica za sve 

roditelje usmjerenih na odgojne sadržaje 

Intenzivnija komunikacija roditelj-osobni 

pomagač  

 Osiguravanje zadržavanja osobnih 

pomagača poboljšanjem uvjeta za rad 

  

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 84 upitnika, nakon 

čega su obrađeni rezultati, koji slijede u tablici: 

 

CJELINA UOČENA ODSTUPANJA UREDNI REZULTATI 

2. cjelina 18% 82% 

3. cjelina 36% 64% 

 

Proveden je 361 inicijalni intervju s kandidatima za upis u jaslice/vrtić, te je na temelju procjene 

stručnih timova odlučeno da za 11-ero novoupisane djece postoji potreba za angažiranjem 

osobnog pomagača. 

 

 1. cjelina 2. cjelina 3. cjelina Ukupno 

Ukupno 

inicijalnih 

intervjua 

138 113 110 361 

Broj djece 

kojima je 
5 4 2 11 
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potreban osobni 

pomagač 

 

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 

2 puta tijekom ove pedagoške godine. 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 33 odluke 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, Pčelica Stara Mokošica, Šipan, Lopud. 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.  Također se vodila briga o tome da se izbjegne miješanje 

djece i odgojitelja iz različitih objekata s obzirom na epidemiološku situaciju. 

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

u srpnju, za većinu objekata.  
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5. Stručno usavršavanje djelatnika 
 

Naobrazba i stručno usavršavanje radnika Vrtića odvijali su se prema Godišnjem planu 

i programu rada Vrtića. Zbog epidemiološke situacije, većina edukacija i sastanaka su se 

odvijali online putem. 

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.  

 

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.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 proveden je Mini ciklus 

radionica Rastimo zajedno od 3 virtualne radionice. Na radionicama je sudjelovalo 10 roditelja. 

Voditeljice radionica su bile privremena ravnateljica Diana Brkić i pedagoginja Nikolina 

Vidojević. Radionice su se održale kroz mjesec ožujak, a teme su bile: Važnost igre za dječji 

razvoj, Djeca i mediji i Trebaju li djeca granice? 

Proveden je i Ciklus radionica za roditelje, koji se sastoji od 11 radionica. 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 2020./2021.  

MJESEC EDUKACIJA ORGANIZATOR POLAZNICI 
MJESTO 

ODRŽAVANJA 

RUJAN, 

2020. 

WISC-IV-HR Naklada Slap psihologinja Na mreži 

Ciklus radionica za osobne 

pomagače 

Stručno-razvojna služba DV 

Dubrovnik 
osobni pomagači DV Palčica 

Uspješno mentoriranje u pristupu 

usmjerenom na dijete 
Korak po Korak 

pedagoginja i 

odgojiteljice 
DV Palčica 

Lutkarska izobrazba 
Kazalište Svijet Lutaka, prof. Ivka 

Babić 
odgojiteljice DV Palčica 

Likovna terapija u radu s djecom s 

teškoćama 
prof. Ivana Ježić odgojiteljice 

Opća bolnica 

Dubrovnik 

STUDENI, 

2020. 

Dani psihologije u Zadru 
Hrvatsko psihološko društvo i 

Hrvatska psihološka komora 
psihologinje Na mreži 

Uvod u primijenjenu analizu 

ponašanja 
 odgojiteljice Na mreži 

Kvalitetna komunikacija – 

pretpostavka uspješnog timskog 

rada 

AZOO odgojiteljice Na mreži 

Edukacija – Klub očeva Rastimo zajedno 
stručno-razvojna služba 

i odgojiteljice 
Na mreži 

Profesionalni razvoj i 

profesionalizam 

Nika Bagarić, Amra Džanković, 

Franica Lasić i Evgenija Matović 
odgojiteljice DV Izviđač 

Pedagoška dokumentacija 
Nika Bagarić, Amra Džanković, 

Franica Lasić i Evgenija Matović 
odgojiteljice DV Izviđač 

Razvoj likovnosti djece rane i 

predškolske dobi 
Korak i korak 

pedagoginja i 

pripravnice 
DV Palčica 

Umirivanje oluje osjećaja Centar Proventus psihologinja Na mreži 

Mentalno zdravlje djece i mladih 
Županijsko vijeće za preventivne 

programe DNŽ 
psihologinja Na mreži 

Bender-Gestalt 2 Naklada Slap psihologinja Na mreži 

Dijagnostika djece i mladih 
Poliklinika za zaštitu djece i mladih 

Zagreb 
psihologinja Na mreži 

Razvoj kroz igru 
Edukativni kabinet Pitajte 

defektologa 

edukacijski 

rehabilitator 
Na mreži 

Zajednica odgojitelja koji uče Korak po korak 
pedagoginja i 

odgojiteljice 
DV Palčica 

Krizne situacije Stručno-razvojna služba odgojiteljice DV Palčica 

Utjecaj elektroničkih medija na 

djecu najranije dobi 

Knjižnice Dubrovnik, psih. 

Severina Hađija i dr.med. Matija 

Čale Mratović 

predavanje za javnost Na mreži 

Dokumentiranje dječjih aktivnosti 
Nika Bagarić, Amra Džanković, 

Franica Lasić i Evgenija Matović 
odgojiteljice DV Izviđač 

Prostorno-materijalno okruženje 1. i 

2. dio 

Nika Bagarić, Amra Džanković, 

Franica Lasić i Evgenija Matović 
odgojiteljice DV Izviđač 
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PROSINAC, 

2021. 

Agresivnost kod djece Ravnateljica i odgojiteljice 
pedagoginja i 

odgojiteljice 
DV Ciciban 

Praćenje razvoja djeteta i planiranje 

putem odgojnih mapa 
Korak po korak pedagoginja DV Konavle 

Kako sačuvati djetinstvo u 

digitalnom svijetu? 

Ministarstvo zdravstva, Zavod za 

javno zdravstvo DNŽ, Lea Burić i 

Severina Hađija, psihologinje 

odgojiteljice Na mreži 

Dječji interesi i potrebe kao 

polazište za planiranje odgojno-

obrazovnog rada 

Nika Bagarić, Amra Džanković, 

Franica Lasić i Evgenija Matović 
odgojiteljice DV Izviđač 

SIJEČANJ 

2021 

Primjena terapeutske igre u 

vrtićkom okruženju 

Centar Proventus 

 

pedagoginja i 

psihologinja 
Na mreži 

Realitetna terapija HURT 
psihologinje i 

pedagoginja 
Na mreži 

Montessori edukacija Montessori dječja kuća odgojiteljice Split 

Odgoj za humanost od malih nogu 

Projekt: “Sigurnije škole i vrtići” 
AZOO 

odgojiteljice i stručno-

razvojna služba 
Na mreži 

Psihosocijalna podrška u kriznim 

situacijama 
AZOO 

odgojiteljice i  stručno-

razvojna služba 
Na mreži 

Potres i djeca u krizi: Trebaju li svi 

isto 
AZOO 

odgojiteljice i stručno-

razvojna služba 
Na mreži 

Kvalitetna interakcija roditelj-

odgojitelj 

Nika Bagarić, Amra Džanković, 

Franica Lasić i Evgenija Matović 
odgojiteljice DV Izviđač 

Portfolio djece 
Nika Bagarić, Amra Džanković, 

Franica Lasić i Evgenija Matović 
odgojiteljice DV Izviđač 

VELJAČA, 

2021. 

Provođenje posebnog likovnog 

programa 
A.B.Šimrak, M.Bakotić odgojiteljice Na mreži 

Primjena terapeutske igre u 

vrtićkom okruženju 

Centar Proventus 

 

pedagoginja i 

psihologinja 
Na mreži 

Realitetna terapija HURT 
psihologinje i 

pedagoginja 
Na mreži 

Montessori edukacija Montessori dječja kuća odgojiteljice Split 

Provođenje posebnog likovnog 

programa 

A.B. Šimrak 

M. Bakotić 
odgojiteljice Na mreži 

OŽUJAK, 

2021. 

Primjena terapeutske igre u 

vrtićkom okruženju 
Centar Proventus 

pedagoginja i 

psihologinja 
Na mreži 

Realitetna terapija HURT 
psihologinje i 

pedagoginja 
Na mreži 

Montessori edukacija Montessori dječja kuća odgojiteljice Split 

Poseban program kinezioloških 

aktivnosti 
Vatroslav Horvat odgojiteljice Na mreži 

Uspješno mentoriranje u pristupu 

usmjerenom na dijete 
Korak po korak 

odgojiteljice, 

pedagoginja 
Na mreži 

Projekti iz Građanskog odgoja Dječji vrtići Dubrovnik 
odgojiteljice i stručno-

razvojna služba 
Na mreži 

Profesionalne kompetencije 

odgojitelja 
Nikolina Vidojević, pedagoginja 

pripravnice 

odgojiteljice 
Na mreži 

Komunikacija i komunikacijske 

vještine 
Nikolina Vidojević, pedagoginja 

pripravnice 

odgojiteljice 
Na mreži 
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Rastimo zajedno mini – ciklus od tri 

radionice za roditelje 

Diana Brkić, ravnateljica, Nikolina 

Vidojević, pedagoginja 

roditelji djece jaslične 

dobi 
Na mreži 

TRAVANJ, 

2021. 

Primjena terapeutske igre u 

vrtićkom okruženju 
Centar Proventus 

pedagoginja i 

psihologinja 
Na mreži 

Realitetna terapija HURT 
psihologinje i 

pedagoginja 
Na mreži 

Montessori edukacija Montessori dječja kuća odgojiteljice 
Split 

 

Poseban program kinezioloških 

aktivnosti 
Vatroslav Horvat odgojiteljice Na mreži 

Zajednica odgajatelja koji uče Korak po korak 
odgojiteljice, 

pedagoginja 
Na mreži 

Uspješan dječji vrtić Korak po korak 
odgojiteljice, 

pedagoginja 
Na mreži 

Projekati u području Nacionalnog 

programa odgoja i obrazovanja za 

ljudska prava i demokratsko 

građanstvo – regionalna smotra 

AZOO 
odgojiteljice i stručno-

razvojna služba 
Na mreži 

Stručno-metodička priprema za 

polaganje stručnog ispita 
AZOO pedagoginje Na mreži 

SVIBANJ, 

2021. 

Montessori edukacija Montessori dječja kuća odgojiteljice Split 

CAP edukacija Udruga roditelja Korak po korak 

edukacijska 

rehabilitatorica i 

pedagoginja 

DV Konavle 

Državna smotra projekata u 

području Nacionalnog programa 

odgoja i obrazovanja za ljudska 

prava i demokratsko građanstvo 

AZOO 
odgojiteljice i stručno-

razvojna služba 
Na mreži 

Projektno planiranje i rad na 

projektima 
Maja Vodopić odgojiteljice Na mreži 

Ponašanje za vrijeme kriznih 

situacija 
Crveni križ 

odgojiteljice i stručno-

razvojna služba 
DV Pile 

LIPANJ, 

2021. 

Montessori edukacija Montessori dječja kuća odgojiteljice Split 

CAP edukacija Udruga roditelja Korak po korak 

edukacijska 

rehabilitatorica i 

pedagoginja 

Na mreži 

Uspješan dječji vrtić Korak po korak 
Odgojiteljice i stručno-

razvojna služba 
Na mreži 
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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 2020. 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 2021. 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 

Nikolina Vidojević 

DV Pile 

Lea Burić 

Ivana Matana 

Prilagodba djece na jaslice 

DV Palčica, DV Škatulica 

Vinka Jauković, Nikica Kličan 

DV Pile 

Lea Burić 

Ivana Matana 

Priprema za školu 

DV Palčica, DV Škatulica, DV Radost 

Vinka Jauković, Nikica Kličan 

DV Pile 

Lea Burić 

Ivana Matana 

 

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.  

U prosincu je održana virtualna Večer matematike, koja se, u suradnji s Hrvatskim 

matematičkim društvom, provela u svim vrtićima, u svrhu učenja i popularizacije matematike. 
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Pritom su djeca učila kroz matematičke aktivnosti i društvene igre s elementima, na temelju 

materijala koji su dostavljeni odgojiteljima. 

Dječji vrtići Dubrovnik aktivno sudjeluju u projektu „Plastic Smart Cities Croatia“. Provedbom 

projektnih aktivnosti doprinijeti će se smanjenju plastičnog otpada u različitim segmentima 

društvenog života i lokalne zajednice te potaknuti upotrebu alternativnih rješenja za otpadnu 

plastiku. Projektom će se nastojati podignuti savjest o problematici plastičnog otpada. 

Cilj je razvijanje svijesti o zaštiti okoliša i onečišćenju plastikom, posebice u morskom svijetu. 

• Postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na prikladna mjesta unutar 

vrtića. 

• digitalizacija dokumenata i promoviranje korištenja elektroničkih dokumenata među 

zaposlenicima. 

• zamjena jednokratnih plastičnih čaša višekratnim čašama. 

• osiguravanje mogućnosti korištenja višekratnih šalica. 

• zamjena i nabava uredskog pribora i higijenskih potrepština bez plastične ambalaže kad 

god je moguće. 

• zamjena i nabava sredstava za čišćenje i  osobnu higijenu s okolišno prihvatljivim 

sastojcima te korištenje proizvoda koje je moguće nadopunjavati u cilju smanjenja 

ambalažnog otpada. 

Kroz pedagošku 2020./2021. 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 
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- 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 

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

- Edukacije 

 

•Kabinet Baseline 

- Predavanja i radionice 

- Razmjena informacija o djeci s teškoćama u razvoju 

 

•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 

 

•Turističko-ugostiteljska škola 

- Ana Gashi, prof. – unapređenje jelovnika 

 

•Upravni odjel za EU fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika 

- Projekt Grad za djecu 

 

•Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije 

- Uvid u kretanje zaraznih bolesti 

- Projekt Prevencija štetnog utjecaja rane i prekovremene izloženosti digitalnim medijima 

kod djece predškolske dobi 

 

•Hrvatsko matematičko društvo 

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

predškolskim ustanovama) 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

7. Vrednovanje Ustanove 
 

Na kraju pedagoške 2020./2021. godine provedeno je samovrednovanje odgojitelja te 

vrednovanje ustanove. Odgojitelji su procjenjivali slaganje s navedenim tvrdnjama na skali 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. 

Upitnik samovrednovanja je ispunilo ukupno 47 odgojiteljica. 

 

    
1. 

cjelina 

2. 

cjelina 

3. 

cjelina 

1 Zadovoljna sam načinom rada u našemu vrtiću. 5,47 6,21 5,38 

2 Dostupne su mi sve informacije važne za moj rad u vrtiću. 5,13 6,21 5,62 

3 U našemu vrtiću rado prihvaćamo nove ideje. 5,40 6,37 5,92 

4 Jedni drugima pružamo pomoć i potporu u teškim situacijama. 6,40 6,47 6,08 

5 Ozračje u kojem radim ugodno je i poticajno. 5,93 6,37 5,54 

6 Zadovoljna sam suradnjom s roditeljima. 6,00 6,21 5,77 

7 S roditeljima otvoreno razmjenjujem informacije o djetetu. 6,27 6,26 6,08 

8 
Zadovoljna sam suradnjom našega vrtića s vanjskim 

institucijama (drugi vrtići, škole, lokalna zajednica). 
5,33 6,26 5,77 

9 Prostor našega vrtića poticajan je za djecu. 5,33 6,11 5,77 

10 Prostor našega vrtića ugodan je za boravak djece. 5,93 6,21 5,69 

11 Imam dovoljno materijala za kvalitetan rad. 5,07 5,63 3,77 

12 Naš je vrtić čist i uredan. 5,60 5,74 5,92 

13 U našemu su vrtiću djeca sigurna. 6,00 6,32 5,92 

14 U našemu se vrtiću poštuje i prihvaća različitost djece. 6,80 6,63 6,54 

15 Djeca u našemu vrtiću imaju slobodu birati sadržaje i aktivnosti. 6,53 6,63 6,31 

16 
S djecom često idemo u posjete i organiziramo zanimljive 

aktivnosti izvan vrtića. 
4,93 5,68 5,15 

17 Gotovo svakog dana djeca borave na otvorenome prostoru. 6,80 6,74 6,69 
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18 Planiranje prilagođavam razvojnim potrebama djeteta. 6,87 6,63 6,46 

20 
Imam kompetencije koje su mi potrebne za dobro obavljanje 

svoga posla. 
6,60 6,42 6,38 

22 Važno mi je kontinuirano se usavršavati. 6,67 6,42 6,69 

23 Zadovoljna sam suradnjom s članovima stručnoga tima. 5,07 5,95 5,69 

24 Zadovoljna sam suradnjom s ravnateljicom. 6,47 6,37 6,23 

 PROSJEK 5,94 6,27 5,88 
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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 2020./2021. godine Upravno vijeće sastalo se 9 puta i odlučivalo o 

sljedećem: 

 

- O primanju u radni odnos 

- Izvješću o radu 

- Godišnjem planu i program 

- Rebalansu proračuna i financijskom planu  

- Donošenje Poslovnika o radu Povjerenstva za djecu s teškoćama u razvoju 

- Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti I imenovanju 

povjerljive osobe 

- Umanjenju cijene vrtićkih usluga uslijed epidemije koronavirusa 

- Imneovanju članova komisije za upis 

- Upisu djece  

- Prigovorima i žalbama roditelja odnosno skrbnika djece 

- Donošenje prijedloga o izboru i imenovanju ravnatelja Ustanove 
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Dječji vrtići Dubrovnik 
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GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU PEDAGOGINJE 
Za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

 

 

 
 

Pedagoginja: 

Vinka Jauković 
 
 

 

 

 

 

Dubrovnik, rujan, 2021. 



49 

 

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.  

U pedagoškoj  2020../2021.godini  sam slijedeći  postavke Nacionalnog kurikuluma za rani i 

predškolski odgoj te Programsko usmjerenje predškolskog odgoja i obrazovanja  pratila i 

poticala rad u sljedećim vrtićima: Palčica, Škatulica i  Radost. 

U tablici prilažem popis vrtića, broj skupina, broj djece u pojedinim skupinama, ukupan i 

sveukupan broj skupina kao i ukupan broj upisane djece po vrtićima i sveukupan broj upisane 

djece u 1. cjelinu u pedagoškoj 2020./2021. godini. 
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Tablica 1  

Popis vrtića i odgojnih skupina 

                                                                                       

Tablica 

Vrtić 

Jaslice/  

broj skupina 

Vrtić/ 

Broj 

skupina 

Jasličo-

vrtićna 

skupina 

Broj djece u 

jaslicama 

Broj 

djece u 

vrtiću 

Broj djece u jv 

Skupinama 

10-satni jaslični 

vrtićni program               

 

Palčica 

 

  6 

 

   13 

 

   2 

 

   97 

 

 286 

 

  32 

  

Radost 

 

 

  - 

 

     3 

 

   -  

 

   - 

 

 

  53 

 

    - 

  

Škatulica 

 

 

  5 

 

      5 

 

   1 

 

  63 

 

  99 

 

  14 

5-satni program Lopud -      1    -   -   5   - 

 ukupno 11    22   3   160  442 46 

Sveukupno        36   skupina                               648 djece 

 

Zajedničkom suradnjom članova Stručnog tima vrtića nastojalo se  unaprijediti rad, smanjiti i 

otkloniti eventualne poteškoće te razvijati suradničke i partnerske odnose sa roditeljima, 

vanjskim ustanovama i širom društvenom zajednicom.  

 

U  pedagoškoj 2020./2021. godini obavljala sam poslove pedagoginje  koji se odnose  :  

Na djecu 

Analiza i stanje broja djece po skupinama i upisi u mjesecu travnju 

Formiranje skupina 

Događanja u vrtićima i izvan njih 

Promatranje uz individualni rad s djecom / tijekom pedagoške godine / 

         Suradnja s odgojiteljima 

 

U  rujnu i listopadu 2020.  sam temeljito  pratila stanje djece po skupinama i vrtićima. Također 

sam nastojala ispuniti  želje roditelja oko premještaja u druge skupine i vrtiće naravno gdje je 

to bilo moguće i izvedivo. Napominjem da je tijekom rujna bilo i puno odustanaka  od jaslica. 

Na  upražnjena  mjesta su dolazila djeca  koja su po bodovnoj listi  bila po redu za željeni vrtić.  

Napominjem da je tijekom pedagoške 2020./2021. godine nakon glavnih upisa u lipnju 2020. 

godine  u Dječje vrtiće Dubrovnik upisano sveukupno 120 djece. Od toga ih je 75  upisano u 

prvu cjelinu ( 32  u Palčicu, 39 u Škatulicu  i 4 djece u Radost). U 2. cjelinu je tijekom pedagoške 

2020./2021. upisano  30 djece dok je u 3. cjelinu upisano 15 djece.  
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Graf  1– Prikaz  upisa djece tijekom  pedagoške 2020./2021.godine po cjelinama 
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Graf 2 – Prikaz  upisa djece tijekom  pedagoške 2020./2021.godine po vrtićima prve cjeline 

 

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

2020./2021. godine  i to najviše u 1. cjelinu posebno u jaslice Škatulice i Palčice, što otežava 

rad jer je adaptacija stalno u tijeku.  

U ožujku 2021.  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. 

U 1. cjelini obrađeno je 40 premještaja za druge dvije cjeline. 

 

Prilažem tablicu kapaciteta i broja slobodnih mjesta  po vrtićima za prvu cjelinu: 
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Tablica 2- KAPACITET I BROJ SLOBODNIH MJESTA  ZA PEDAGOŠKU  2021./2022. 

 ( 1. CJELINA)  

Jaslice/vrtić      kapacitet Slobodna mjesta 

 Palčica 

Jaslice 

 vrtić 

           

118 

324 

            

40 

20    

Škatulica 

 jaslice 

 vrtić 

 

71 

105 

 

38 

 12 

  Radost 

 vrtić 

 

69 

 

19  

  Ukupno 

Jaslice 

 vrtić  

 

189 

498 

 

78 

51 

Sveukupno  687 129 

 

Jedan od najzahtjevnijih poslova pedagoga je sudjelovanje na upisima.  

Mjesec dana sam intenzivno 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 24. lipnja  do 04. srpnja 2021. 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 

138 inicijalnih razgovora.  

Sa  kolegicama pedagoginjama Nikolinom Vidojević i Ivanom Matanom  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 411 zahtjeva i to kako slijedi: 

- za jaslični 10. satni program ( uže područje Grada Dubrovnika i Mokošica) – 292 zahtjeva;  

- za vrtićki 10.- satni program ( uže područje Grada Dubrovnik i Mokošica ) 119 zahtjev ( od 

toga  za kraći popodnevni ( Dv Gruž ) – 4 zahtjeva 

 - djeca koja ne ispunjavaju uvjete  23 zahtjeva ( od toga 15 djece koja nemaju prebivalište na 

području grada Dubrovnika i 8 djece zbog cjepnog statusa) te 52 zahtjeva djece koja ne pune 

godinu dana do 31.kolovoza 2021. godine. 

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 336 djece, od toga djece u program jaslica 206 i 98 djece u programe 

vrtića. 
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U 1. cjelinu primljeno je 129 djece i to 78 za jaslice i 51 za vrtić. 

U 1. i 2. cjelini primljeno je 140 djece za jaslice i 90 dijete za vrtić dok je u cjelini 3 primljeno 

66 djece u jaslice i 8 djece u vrtić. 

 

Graf 3 – Prikaz upisane djece tijekom  glavnog upisa u pedagošku 2021./2022. godinu 
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Graf 4 - broj zahtjeva na glavnom upisu 
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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) koje potiče cjelovit razvoj djeteta. Programske aktivnosti 

u odnosu na odgojitelje odnosile su se najvećim dijelom na pomoć odgojiteljima u 
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prepoznavanju i procjenjivanju potreba djece kao i kreiranju konteksta (vremenskog, 

materijalnog i prostornog) za povoljan razvoj djeteta i njegovih potreba. Trudimo se mijenjati  

svoju odgojno-obrazovnu praksu, koju izgrađujemo u skladu s profesionalnim znanjem i 

osobnom motiviranošću za proces njezina unapređivanja. Pokazalo se da djeca najbolje uče 

kroz praksu, čineći i sudjelujući u aktivnostima.                                                                                                                                                 

Poticanjem cjelovitog razvoja djece u godini dana pred polazak u školu nastojimo u suradnji s 

odgojiteljima osigurati optimalne uvjete za razvoj i unaprjeđenje vještina, navika i 

kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će djetetu pomoći u prilagodbi 

školsko okruženje.  

Prema Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014 ) glavna zadaća 

programa predškole, bilo u sklopu redovnog pohađanja vrtića ili posebno organiziranog 

besplatnog programa je razvijanje i unapređivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i 

spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike 

učenja.U godini prije polaska u osnovnu školu djeca su obvezna  pohađati program predškole, 

koji je besplatan za djecu koja nisu uključena u redovno pohađanje dječjeg vrtića. Ove 

pedagoške godine u  odgojnim skupinama u kojima su uključena djeca predškolske dobi 

provodio se  individualni odgojno – obrazovni rad  prilikom kojeg su se radilo na ostvarivanju 

zadaća i sadržaja predškole. Zbog nedovoljnog broja djece   koja su pohađala besplatni program 

predškole  u trajanju od dva sata dnevno nije oformljenja posebna odgojno – obrazovna skupina, 

već su ta djeca integrirana u redovne programe.  

Djeca su bila uključena u vrtićke aktivnosti i vodilo se računa da participiraju što je moguće 

više u istima kako bi realno doživljavali društveni kontekst. Poticanje razvoja kompetencija 

potrebnih za uspješan prelazak u osnovnu školu najčešće se ostvarivalo u centru početnog 

čitanja i pisanja. Radilo se na razvoju predčitačkih i predmatematičkih vještina, razvoju 

koncentracije, pamćenja, samostalnosti, grafomotorike. 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. Odgojiteljice su zadovoljne postignućima djece i o istima se redovito 

izvještavalo roditelje djece te su zadovoljne suradnjom.  

U području pripreme za školu sam organizirala, te realizirala zajedno s odgojiteljima  posjete 

školama za svu djecu školske obveznike.  Dogovorila sam i aktivno se uključila u realizaciju 
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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 2020./2021. 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, Škatulica i Radost  u pedagoškoj 

2020./2021. godini po vrtićima 

  Tablica 3 – Broj predškolaca u 2020./2021. godini  

Vrtić Broj predškolaca 

Palčica 74 

Škatulica 37 

Radost 16 

Ukupno 127 

 

Ove pedagoške godine odgodu od škole dobilo je 5 djece, prema procjeni povjerenstva ili 

zahtjeva roditelja za odgodu. 

Program predškole trajao je od 01. ožujka do 15. lipnja 2021. godine, gdje su djeca boravila u 

vrtiću dva sata dnevno. Ove pedagoške radionice su osmišljene na način da pokrivaju sva 

područja zrelosti, tj. Spremnosti za školu. Materijali koji su korišteni bili su radni listovi, 

zagonetke, usvajanje prostornih odnosa kroz pjesmu, ples, igru, rad na kontroli emocija također 

se osnaživao kroz različite aktivnosti, primjerice natjecateljske igre, poučne priče i drugo. 

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

     Dječji vrtić Broj djece 

      Palčica         3 

      Radost        1 

      Ukupno        4 

 

Prostor u našem vrtiću nastojimo prilagoditi dječjim potrebama i interesima i u njemu stvaramo 

uvjete za zajednički život i učenje djece različite kronološke dobi. Djeca se tako mogu grupirati 

u manje skupine što pogoduje kvaliteti njihovih interakcija, zajedničkoj komunikaciji te razvoju 

socijalnih i emocionalnih kompetencija. Bogato i poticajno okruženje potiče djecu na 
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eksperimentiranje i stvaranje vlastitih aktivnosti prema njihovim željama i interesima. Potiče ih 

na istraživanje različitih logičkih, matematičkih, fizikalnih i prirodnih fenomena poput magneta 

i magnetizma, svjetla i sjene, gibanja, ravnoteže, statike, kosine, energije ( primjerice vjetra), 

strujnog kruga. Potiče ih na istraživanje zvukova, melodije, tonova, glazbe, na istraživanje 

govorno-komunikacijskog okruženja – govor, slušanje i pričanje priče, igre riječima, igre 

slovima, itd. U tako poticajnom, pedagoški pripremljenom okruženju djeca uče kroz praksu, 

čineći i sudjelujući u svakodnevnim aktivnostima. 

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

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

potreba i interesa djece. 

U procesu neposrednog uvida u odgojno- obrazovni rad pratila sam neposredne aktivnosti djece 

s ciljem pomoći djeci i odgojiteljima u što kvalitetnijem razvoju djece, poticanju njihovih 

interesa, obogaćivanju poticajnih aktivnosti i sredstava odgojno - obrazovnog rada, 

obogaćivanju neposrednog okruženja djeteta te poboljšanju komunikacije djeteta i druge djece 

te djeteta i odraslih sudionika odgojno - obrazovnog procesa. 

Odgajatelji i učitelji su najvažniji nosioci promjena u odgoju i obrazovanju te je  njihova  uloga 

ključna za socijalnu inkluziju i promoviranje učešća i učenja sve djece. S obzirom da većinu 

vremena provode u grupi sa djecom, odgajatelji i učitelji imaju veliki utjecaj na njihov identitet 

i učenje. Upoznati smo sa neograničenim mogućnostima za dijete koje traje od začeća do osme 

godine života- rano djetinjstvo. Učeni smo razumjeti na koji način se razvija mozak, što sve 

pozitivno i negativno utiče na taj razvoj, shvaćanje igre kao najvažniji oblik učenja, 

razumijevanje razvoja govora i shvaćanje razvoja djeteta kroz holistički pristup koji 

podrazumijeva da se razvoj djeteta prati i potiče kroz pet razvojnih područja. Osobno mi je cilj  

da do kraja shvatim da svako dijete, koje bez obzira na svoju razvojnu putanju, ima kapacitet 

za učenje, a na nama  odraslima  je da nađemo najefikasniji i najefektivniji način da uključimo, 

podržimo i podučavamo svakog od njih.   

Odgojiteljima  sam često bila spremna pomoći  oko organizacije radionica i predavanja (u 

davanju podrške, stručne pomoći,literature) 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 počinje 

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.  
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Suradnja s odgojiteljima manifestirala se kroz: 

• Mjesečne upise i ispise djece po skupinama 

• Organizaciji izleta i posjeta 

• Dane otvorenih vrata 

• U planiranju i organiziranju završnih druženja i  priredbi                                                                                                                      

• Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad 

• Edukacija odgojitelja 

• Pomoć u planiranju 

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:         

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 2020./2021. godine sam  direktno bila uključena u rad odgojiteljima 

pripravnicima. Smatram da je pripravnički je staž vrlo osjetljiva i kratka etapa u cjeloživotnom 

učenju odgojitelja, ali ima izuzetnu važnost za dalji profesionalni razvoj mladog odgojitelja. 

On je doživotni istraživač i učenik. Njegovo stručno usavršavanje počinje prvim danom 

pripravničkog staža, ozbiljan je početak novog razdoblja u životu i traje do kraja radnog vijeka, 

a logična je dogradnja studiju predškolskog odgoja. To je izuzetno osjetljivo razdoblje za mladu 

osobu koja je upravo završila studij, prag koji uz puno umješnosti i znanja treba prijeći  do 

samostalnoga rada.  Daljnji profesionalni razvoj odgojitelja ovisi upravo o prvim dojmovima i 

stvarnim dodirom s djecom i odgojiteljskim mnogostrukim ulogama te socio emocionalnom 

kontekstu i kvaliteti života i rada u dječjem vrtiću. 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. 
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Prilažem popis pripravnica koje su tijekom iste pedagoške godine odradile pripravnički staž te 

se pripremaju za polaganje stručnog ispita: 

1.Antonela Previšić 

2.Petra Prce  

Matea Tomičić 

Marija Ipšić 

5.Nina Svilokos 

6.Antonii Hajvaz 

Pripravnički staž su u istoj pedagoškoj 2020./2021. godini počele tri pripravnice: 

Zrinka Lakić 

Andrea Milovina 

Martina Begušić  

Također sam  mentor pedagoginje-  pripravnice Ivane Matane koja u Dječjim vrtićima 

Dubrovnik stažira od listopada 2020. godine. Suradnju smo ostvarile kroz:  

- dogovore vezane za provođenje akcijskog istraživanja za potrebe  stručnog ispita 

- suradnju kod upisa u jaslice/vrtić te premještaje 

- suradnju vezanu za djecu koja su u programu predškole 

- dogovore vezane za Državnu smotru projekata iz područja NPOLJP 

- suradnju oko provedbi novog upisa u jaslice/ vrtić  za 2021./2022. godinu 

- suradnju oko formiranja odgojnih skupina za novu pedagošku godinu. 

U listopadu 2020. godine sam sa  psihologinjom gđom. Nikicom Kličan  i defektologinjom  

gđom. Dragicom Barlek održala tri  radionice pod nazivom“ Mjere sigurnosti i protokoli 

postupanja u kriznim   situacijama“. 

U  veljači 2021. 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“. 

U središtu pozornosti su bili pedagoški aspekti rada: 

Pravodobno planiranje, programiranje i vrednovanje odgojno- obrazovnog rada odgojitelja kroz 

tromjesečni pregled dokumentacije. Uvidom u dokumentaciju vidljiv je unos novina u odgojno- 

obrazovni rad koji se svakodnevno ne realiziraju . Slijedom toga  u novoj pedagoškoj godini 

veću ću pozornost posvetiti realizaciji planiranih metoda, oblika i sadržaja odgojno – 

obrazovnog rada.  

Tijekom uvida u  neposredni odgojno –obrazovni rad odgojitelja i praćenje realizacije 

planiranog i napisanog plana odgojno – obrazovnog rada, realizirala sam  analizu odgojno - 

obrazovnog rada, pružila stručno savjetodavne inovacije u radu, rad uz suvremene metode i 
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oblike rada. Savjetodavni rad nastavit ću i u sljedećoj pedagoškoj godini  pogotovo kod 

odgojitelja pripravnika. 

Uvidom u neposredni odgojno- obrazovni rad vidljiv je rad i na projektima. 

Slijedeće pedagoške godine veći ću naglasak staviti na senzibilizaciju odgojitelja pripravnika  

za projektno planiranje na nivou skupina jer je vidljiva potreba pomoći odgojiteljima  u 

kvalitetnijem osmišljavanju, planiranju i realizaciji istih. 

U planiranju i ostvarivanju odgojno- obrazovnog rada vjerski sadržaji bili su u skladu sa 

sadržajima i zbivanjima koja se događaju u djetetovu okruženju,  prateći ujedno ciklus 

liturgijske godine. 

Osnovna zadaća roditelja i odgojitelja u vjeri je da prihvate poruke koje proistječu iz smisla 

svakog pojedinog slavlja  i tako omoguće djetetu da ih prepozna i živi u suglasju s njima. 

Program se ostvarivao situacijski spontano i nepredviđeno kada prati potrebe i osjećaje djece  

te planski i predviđeno slijedeći liturgijsko vrijeme i blagdane. 

Kroz mjesece veljaču i ožujak 2021.  sam s odgojiteljma aktivno radila  na kvaliteti projekata 

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

demokratsko građanstvo putem Zoom platforme.Također sam  konstantno surađivala  s 

odgojiteljima koje su tražile pomoć i moje mišljenje o projektnom planiranju. 

Projektni oblik rada zahtijeva suradničko učenje djece i odgojitelja. Aktivno učenje djeteta kroz 

rad na projektu zahtijeva preduvjete oblikovanja okruženja bogato  obrazovnim i odgojnim 

potencijalima. U okviru projekta djeca istražuju teme koje sama biraju, a odgojitelj ih vodi, 

struktura i produbljuje njihovo učenje. Tako roditeljsku i odgojiteljsku  ulogu zahtjevnijom 

nego prije čine pritisci s različitih strana- od poslodavca, medija, javnih službi,članova obitelji 

do vlastitih očekivanja i uvjerenja. U odnosu na svijet u kojem su njih odgajali njihovi roditelji, 

danas su prisutnije promjene u svijetu rada ( npr. Sve dulje radno vrijeme, veća nesigurnost 

posla, promjene u sastavu obitelji kao npr. sve više jednoroditeljskih obitelji te obitelji s djecom 

iz različitih brakova i veza), promjene u odnosima žena i muškarac u obitelji, promjene u 

shvaćanjima prirode djece, djetinjstva i roditeljskog autoriteta. U novije vrijeme dijete stječe 

novi položaj u društvu.  Odgojitelji koji su se uključili u naše radionice su bili vrlo zadovoljni 

i uglavnom su ispunili svoja očekivanja. Nedostajalo im je vremena u rješavanju praktičnih 

problema u odnosu  odgojitelja s djetetom. Činjenica je da većina  odgojitelja ističe kako bi 

radionice trebale trajati duže i  kako bi se trebalo uključiti više roditelja odnosno oba roditelja, 

također govori u prilog uspješnosti Programa. Uloga voditeljica je bila itekako odgovorna a 

priprema svih radionica je protekla u jednom opuštenom i ležernom ozračju. 
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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. 

Moja namjera je promatranje rada u komunikaciji sa odgojiteljima i ostalim stručnim 

suradnicima definirati područja na kojima treba intenzivnije raditi. U to cilju nastojim biti 

podrška ili kritički prijatelj odgojiteljima u skupinama. Jedna od zadaća koje sam sebi zadala  

za sljedeću pedagošku godinu je i intenzivnije praćenje pedagoške dokumentacije skupine, 

dajući jasne upute i sugestije kako bi vođenje dokumentacije bilo svrhovito. U tom smislu vidim 

još puno prostora za rad u pojedinim skupinama, gdje je nužno dograđivati ili mijenjati način 

planiranja. Smatram da je važno da propisana pedagoška dokumentacija bude u svim 

skupinama vođena korektno, ali i funkcionalno.U tom smislu ima velikih  razlika u odgojnim 

skupinama, u čemu vidim jednu od bitnih zadaća svoga rada u idućem razdoblju.  

Iz pedagoške dokumentacije i izvješća odgojitelja uočena je potreba kvalitetnije pripreme 

roditeljskih sastanak ( radionički tip ) te potreba kvalitetnije pripreme individualnih sastanaka 

odgojitelja s roditeljima. Isto će mi biti zadaća sljedeće pedagoške godine – sudjelovanje u 

pripremi, realizaciji, praćenju  i analizi realizacije roditeljskih sastanaka i individualnih 

sastanaka.                                                                                                             

Na roditelje  

Poslovi suradnje s obitelji  su važan segment moga rada. Od samog informiranja roditelja o 

upisima u vrtić, upisnog postupka, roditelj se obraća s povjerenjem, ponekad i bojazni i brojnim 

pitanjima. Stoga je izuzetno važno da taj prvi susret sa vrtićem roditelju bude ugodan, topao i 

sa svim potrebnim informacijama. U to polažem trud, kao i u sve kasnije oblike suradnje dok 

dijete boravi u vrtiću. 

Tijekom ove pedagoške godine Stručno - razvojna služba vrtića  je imala i nekoliko sastanaka 

s roditeljima DTUR- om na kojima sam također bila zajedno s kolegicom defektologinjom 

Dragicom Barlek, psihologinjom Nikicom Kličan. 

U prilogu dajem prikaz djece s teškoćama u razvoju, koja su u   pedagoškoj 2020./2021.godini  

bila uključena ( integracija, inkluzija ) u redovne odgojne skupine  Dječjih vrtića Palčica, 

Škatulica i Radost. 

 

Prilog 1: Sveukupni broj identificirane djece s teškoćama u razvoju uključene u redovne 

programe Vrtića ( 1. cjelina) 

Dječji vrtić Broj djece s tur-om Broj asistenata 

Palčica 63 7 
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Škatulica 25 4 

Radost 9 1 

Ukupno 97 12 

                                                                                                                                                                           

U suradnji s članovima SRS-e prisustvovala sam na 15 sastanaka s roditeljima, koji su bili 

vezani za djecu s teškoćama u razvoju. Sa roditeljima i odgojiteljima djece s teškoćama u 

razvoju koja su kategorizirana i ostvaruju kraći boravak u vrtiću održavali smo sastanke s ciljem 

ostvarivanja što boljih uvjeta rada u vrtiću. I ove pedagoške 2020./2021. godine radilo je 

Povjerenstvo za procjenu potrebe angažiranja osobnih pomagača za djecu s teškoćama u 

razvoju.Povjerenstvo se u pedagoškoj 2020./2021. godini sastalo tri puta. 

Ove pedagoške 2020./2021. godine identificirano je 58 potencijalno darovite djece  i to 22 djece 

u Palčici, 8 u Škatulici i 7 u Radosti. Odgojitelji u radu  s potencijalno darovitom djecom 

provode dodatne obogaćene sadržaje, s ciljem zadovoljavanja njihovih potreba i poticanja 

njihova razvoja u vrtiću i izvan njega.                                                                                                                                        

Svakodnevno sam surađivala s roditeljima, redovito obavljala razgovore a teme razgovora 

najčešće su bile adaptacija, problemi u ponašanju djece kao i teme vezane za rad odgojitelja. 

Održala sam sveukupno devet roditeljskih sastanaka na temu: „ Prilagodba djece na jaslice“ i 

„Priprema za školu“. 

U kolovozu  2020. sam održala četiri roditeljska sastanka  i to: 

- DV Palčica- Prilagodba na jaslice / 3 sastanka / 

- DV Škatulica – Prilagodba na jaslice /1 sastanak/ 

U travnju 2021. sam preko Zoom platforme vodila  četiri roditeljska sastanaka i to: 

- DV Palčica - Priprema za školu / 2 sastanka /- 

- DV Škatulica – Priprema za školu / 1 sastanak/- 

- DV Radost - Priprema za školu / 1 sastanak/ 

Sudjelovala sam i na nekoliko Božićnih i  Uskrsnih radionica kao i završnih priredbi za djecu i 

njihove roditelje pred kraj pedagoške godine, koje su odgojiteljice veoma uspješno 

organizirale.Također sam pripremila i članak za web stranicu vrtića na temu: „ Što moje dijete 

treba znati pred polazak u školu? 

 

Sa članovima Stručno - razvojne službe vrtića i ravnateljicom  

Naša suradnja tijekom pedagoške godine 2020./2021. 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 
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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 

2020./2021. ( sa svim članovima Stručno – razvojne službe ) 

 

Suradnja s društvenom zajednicom     

Ista je ostvarena  kroz realizaciju programa  odgojno- obrazovnog rada koji se provodi izvan 

neposrednog vrtićkog okruženja  i stručnu potporu proširenosti 

programa rada i sadržaja rada vrtića u osmišljavanju i jačanju društvene svijesti  o važnosti 

ranog odgoja i obrazovanja te promidžbi djelatnosti. 

Suradnja da bi se realizirali postojeći programi rada  s djecom te osmislili novi: Prava i odgoj 

djece u obitelji i društvu – zaštita djetetovih prava i izražavanja istih u svim oblicima djetetova 

života u cjelokupnom okruženju. Obogaćivanje djetetovih doživljaja i realizacija programa za 

djecu.  

Suradnja s važnim društvenim čimbenicima kako bi se predstavile mogućnosti pedagoške 

struke u promicanju rada u predškolstvu te aktualne potrebe i problemi predškolskih ustanova 

glede ostvarivanja kvalitetnih programa rada. 

Uključivanje u projekte šireg društvenog značaja  radi jačanja osobne i stručne kompetencije, 

stjecanje novih pedagoških spoznaja i osobnog stručnog doprinosa u sklopu određenih 

projekata, inovacija, akcija, itd.   

 Ove pedagoške godine surađivali smo po potrebi sa: 

- Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa 

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

-  Službom za opću upravu i društvene djelatnosti 

- Društvom Naša djeca 

- Centrom za socijalnu rad 

- Medicinskim centrom Dubrovnik 

- Gradskom knjižnicom  

- pedagozima i stručnim suradnicima Osnovnih škola  Lapad i Ivana Gundulića 

 

Stručno usavršavanje na nivou vrtića i osobno 

Za Odgojiteljsko vijeće 30. lipnju 2021. sam pripremila prikaz sveukupnih radionica i 

predavanja u vrtiću i izvan njega u pedagoškoj 2020./2021.godinu. 
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     STRUČNO USAVRŠAVANJE U PEDAGOŠKOJ 2020./2021.GODINI       
 

MJESEC 

 

RADIONICE 

VRTIĆA 

 

RADIONICE 

 IZVAN   VRTIĆA 

 

PREDAVANJA 

U VRTIĆU  

 

PREDAVANJA  

IZVAN 

VRTIĆA 

RUJAN    3       2 

 

LISTOPAD 

 

 

  21(3X7 Rastimo 

zajedno za 

roditelje)  

 

 

      1 

 

      1 

 

3 

STUDENI 

  

  6      1  1 

 

PROSINAC 

 

   1   

     

 

  

SIJEČANJ 

 

   2 

 

 

 

 

      

 

  

 

VELJAČA 

 

 

   1 

  

   

  

2 

  

   OŽUJAK  

    

 

   1 

 

   

          4 

                                          

 

 

  4                                                                                  

Primjena terapeutske igre u          

                                               

Vrtiću(završetak) 

                                              

                                             

 

TRAVANJ 

 

 

   

  

       

2 

 

SVIBANJ 

 

    

   

 

       

 

 

UKUPNO 35 2 1  14 

 

U Godišnjem planu za 2020./2021. 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 U Dječjim vrtićima 

Dubrovnik  je odgojiteljima i stručnim suradnicima omogućen sustavan i suvremen način 

profesionalnog i osobnog razvoja i usavršavanja kroz: 

1. Stručno usavršavanje prema planu i programu Ustanove ( Odgojiteljsko vijeće), Ministarstva 

znanosti, obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje ( stručni skupovi, seminari, 

znanstveni skupovi. Zbog Covid 19 nismo bili u mogućnosti uživo sudjelovati na Regionalnoj 
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smotri projekata za ljudska prava i demokratsko građanstvo i Državnoj smotri projekata za 

ljudska prava i demokratsko građanstvo već su se iste odvijale putem Zoom platforme. 

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

Kroz pedagošku 2020./2021. sam preko EU projekata nastavila  drugu godinu edukacije iz 

Realitetne terapije. Realitetna terapija je psihoterapijski pravac koji se bazira na procesu 

uspostavljanja djelotvornijih i kvalitetnijih načina upravljanja vlastitim životom suočavanjem s 

preprekama i životnim izazovima. Na edukaciji se podučavamo ovoj metodi savjetovanja, koja 

se bazira na teoriji izbora kojoj je temeljno polazište za funkcioniranje ljudskog organizma. RT 

je jedna od metoda savjetovanja u kojoj se terapeut kroz proces samoprocjene želi povezati s 

klijentom i razumjeti poteškoće s kojima se susreće. Terapeut želi shvatiti koja je unutarnja, 

odnosno intrinzična motivacija koja pokreće klijenta te pomoću nje utjecati na izvore problema 

koji klijenta sputavaju da ostvari željenu razinu djelovanja. Glavni cilj ove metode savjetovanja 

je pomoći klijentu odabrati one obrasce ponašanja kojima će moći bolje utjecati na životne 

poteškoće, zadovoljenje vlastitih potreba te na podizanje kvalitete života.  

Kao edukant sam uz aktivno slušanje na osam praktikuma, imala obvezu slati pisana izvješća 

supervizorima na temu: 

- Mjesečno praćenje osobnog odnosa 

- Mjesečno praćenje profesionalnog odnosa 

- Formulacije klijentovih poteškoća 

- Pročitane i obrađene knjige ( sažetak poslan supervizoru) 

- Predavanje izvan grupe 

- Predavanje u grupi” Primjena teorije izbora u mom profesionalnom radu” 

- Vršnjačenje u skupinama sa dva i tri edukanta  

- Završni rad 

-Samoprocjena  

  Realitetna terapija se često koristi u radu s djecom. Iako je pristup nešto drugačiji terapeut 

prvenstveno želi provesti vrijeme u aktivnom slušanju djetetovih problema. Kako bi se postigao 

takav odnos, prvo se treba razviti povjerenje između terapeuta i djeteta kako bi dijete znalo da 

može terapeutu reći sve što ga muči bez da će on to odmah reći njegovim roditeljima. Također, 

terapeut pokušava reflektirati emocije djeteta i pomaže mu da se usmjeri na sebe i svoje potrebe.  

Kroz cijelu edukaciju se naglašava važnost pozitivnih emocija i zadovoljstva životom , a  

edukante se  podučava kako djecu učiti  korisnim strategijama suočavanja s problemima koje 

imaju.  
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- Poticanje razvoja potencijalno darovitog djeteta u kontekstu dječjeg vrtića , nositelj je Dr. sc. 

Višnja Vekić Kljajić; mjesto održavanja: Dječji vrtić Dubrovnik - listopad 2019. 

- Zakon u vrtiću, nositelj: Eduka savjet- Višnja Mikuš Krešić- mjesto održavanja: Dječji vrtići 

Dubrovnik- studeni 2019. 

2. Stručno usavršavanje prema područjima posebnog stručnog interesa 

 ( seminari, radionice, tribine ). 

- U rujnu 2019.  sam zajedno sa kolegicama psihologinjama Nikicom Kličan i Leom Burić 

započela dvogodišnju edukaciju iz Realitetne terapije u organizaciji Hurt-a. 

- U listopadu 2019. sam zajedno sa kolegicama psihologinjama Nikicom Kličan i Leom Burić 

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“. 

3. Stručnu literaturu 

Izobrazba i stručno usavršavanje imalo je za cilj unapređenje prakse i kreiranje zajedničke vizije 

razvoja na putu kompleksne, osobne i profesionalne promjene i unapređenja rada. Izobrazba i 

usavršavanje odgojno-obrazovnih  radnika je obvezni dio satnice odgojno-obrazovnog rada.  

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  Ljeto je početak svega lijepoga, odmora i 

bezbrižnosti. Dječji vrtići Dubrovnik svoja vrata nikad ne zatvaraju svojim korisnicima, ali 

dolazi do ljetne organizacije rada zbog smanjenog broja polaznika. 

Tijekom srpnja bilo je prisutan veći broj djece, te se radilo u desetak  odgojnih skupina u 

središnjem objektu Palčici i Škatulici  a krajem srpnja i u kolovozu smanjio se broj djece i radilo 

se u tri – četiri odgojne skupine. Rad i organizacija rada kontinuirano je praćena i koordinirana 

s ciljem osiguravanja optimalnih uvjeta i zadovoljavanje dječjih potreba i interesa. Budući da 

djeca tijekom ljeta najveći dio dana borave na zraku, naglasak je stavljen upravo na sredstva i 

poticaje za boravak na zraku. Uz njih, svakodnevno je korištena i oprema unutarnjeg prostora 

(klupice, kadice, paravani, scenske lutke, likovni i građevni materijal, glazbeni instrumenti, 

dovoljna količina potrošnog materijala te pedagoški neoblikovanog materijala, zatim 

raznovrsna didaktika i materijali za serijaciju i klasifikaciju). 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 primjerenih 

mikroklimatskih uvjeta u prostorima u kojima borave djeca i radnici (sve sobe dnevnog boravka 

u kojima su boravila djeca imaju klima uređaje).  
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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 zaštitnim faktorom te ponajviše prirodne hladovine u našem 

dvorištu). 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 provodili jednom u tromjesečju, dakle četiri puta 

godišnje. 

∙ komunikacijski roditeljski sastanci odgojitelja s roditeljima.                                                                                                                
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Dubrovnik, rujan, 2021. 
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1. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD 

Vodeći se postavkama Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te 

Programskim usmjerenjem predškolskog odgoja i obrazovanja, praćenje i potican rad u Dječjim 

vrtićima: Pčelica, Opskrbni centar, Vita, Pos, Aster, zatim u Pčelici 1, Pčelici 2, Pčelici 3 Stara 

Mokošica, Pčelici Mala kuća i vrtićima Osojnik, Zaton, Trsteno, Gromača i Šipan. 

Tablica 1 Popis vrtića i odgojnih skupina 

 

VRTIĆ 

 

JASLICE/ 

BROJ SKUPINA 

 

JASLIČNO-VRTIĆNA/ 

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 - - 2 

Pčelica Mala kuća 1 - 3 

Pčelica - Osojnik - 1 - 

Pčelica - Gromača - 1 - 

Pčelica - Trsteno - 1 - 

Pčelica - Zaton 1 - 2 

Pčelica - Šipan - - 1 

UKUPNO 7 6 17 

UKUPNO 30 

 

Kroz suradnju sa stručno razvojnim timom nastojalo se, u navedenim vrtićima, unaprijediti rad, 

otkloniti eventualne poteškoće te razvijati suradničke odnose sa roditeljima, vanjskim 

ustanovama i širom društvenom zajednicom.  

 

Tablica 2 Broj djece po vrtićima 

VRTIĆ 
ODGOJNA SKUPINA 

 
BROJ DJECE 

 

 

 

Jaslice 1 17 

Jaslice 2 17 

Jaslice 3 14 
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PČELICA 

Mješovita 1 25 

Mješovita 2 24 

Mješovita 3 24 

Mješovita 4 25 

Mješovita 5 25 

OPSKRBNI CENTAR Mješovita 1 21 

VITA Jaslice 1 16 

ASTER Mješovita 1 20 

 

POS 

Jaslično – vrtićna 14 

Mješovita 1 24 

PČELICA 1 – STARA MOKOŠICA 
Mješovita 1 23 

Jaslično – vrtićna skupina 15 

PČELICA 2 – STARA MOKOŠICA 
Jaslice 1 15 

Jaslično – vrtićna skupina 15 

PČELICA 3 – STARA MOKOŠICA 
Mješovita 1 18 

Mješovita 2 14 

PČELICA - MALA KUĆA 

Jaslično – vrtićna skupina 13 

Mješovita 1 16 

Mješovita 2 19 

Mješovita 3 20 

OSOJNIK Jaslično – vrtićna skupina 29 

TRSTENO Mješovita 1 22 

 

 

ZATON 

Jaslice 14 

Mlađa skupina 20 

Starija skupina 22 

GROMAČA Jaslično – vrtićna skupina 23 

ŠIPAN Mješovita 1 13 

UKUPNO 29 577 

 

Ove pedagoške godine, u odgojnim skupinama, gdje je to bilo potrebno, zbog djece s teškoćama 

u razvoju, radio je i treći odgojitelj. To su bile pripravnice bez položenog stručnog ispita. Takav 

oblik rada uvelike je unaprijedio rad u odgojnoj skupini, jer su se odgojiteljice više mogle 

posvetiti djeci te njihovim potrebama. Također, važno je istaknuti kako je veliki broj 

odgojiteljica, ovu pedagošku godinu, na bolovanju te su na njihova mjesta došle odgojiteljice 

koje nemaju stalni radni odnos i pripravnice. Budući da cjelina za koju se obavljaju poslovi 

pedagoga ima 14 objekata, gdje su neki dosta udaljeni, a najudaljeniji je na otoku Šipanu, 

pedagoginja se trudila kvalitetno i pravodobno rješavati sve poteškoće, biti dostupna za svakog 
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odgojitelja i bit podrška u radu. Povratne informacije odgojitelja su pozitivne te u svojim 

izvješćima navode kako su uvijek pravovremeno imale svu podršku i pomoć u svom radu.  

1.1.Individualni i grupni rad s djecom 

Promatranjem i praćenjem djece te uz konzultacije sa odgojiteljicama, kroz cijelu pedagošku 

godinu rad je bio usmjeren na djecu koja su imala probleme u ponašanju, djecu s teškoćama u 

razvoju, djecu koja kasne u nekom području razvoja te na djecu koja su bila godini pred polazak 

u školu. 

Tablica 3 Broj identificirane djece s teškoćama u razvoju 

Naziv kategorije teškoća u razvoju UKUPNO 

Oštećenje vida 6 

Oštećenje sluha 1 

Poremećaji govorno – glasovne komunikacije 30 

Poremećaji u ponašanju 7 

Motorička oštećenja 2 

Snižene intelektualne sposobnosti 3 

Autizam 4 

Višestruke teškoće 2 

Zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja 16 

UKUPNO 71 

 

Iz tablice je vidljivo kao je 71 dijete s teškoćama u razvoju. Sva djeca imaju potrebnu 

dokumentaciju, točnije mišljenja i procjene, a samo dvoje djece ima rješenje o vještačenju. Da 

neko dijete ima nekakvih smetnji, prvo uoče odgojiteljice koje su najbliže djetetu u skupini, 

zatim obavijeste svog stručnog suradnika koji potom dođe vidjeti dijete i procijeniti je li se radi 

o teškoći i kako bi se s tim djetetom trebalo raditi. Ove pedagoške godine pedagoginja je bila 

potpora odgojiteljicama upravo u radu s djecom koja nisu imala nikakvu dokumentaciju, a 

uočavala su se određena odstupanja. 

Nakon što bi vidjela dijete, savjetovala je odgojiteljice da ga prate i iznesu kakvo je ponašanje 

tog djeteta u skupini među drugom djecom, odnos prema odgojiteljici i njegovim roditeljima, 

ostaje li lako u vrtiću, je li samostalno u oblačenju, hranjenju, obavljanju nužde, nosi li pelenu, 

govori li itd. Nakon prikupljenih podataka, na temelju promatranja odgojiteljica i vlastitom, 

započinje individualni rad s djetetom i obavijesti se psiholog i edukacijski rehabilitator. 

Budući da je pedagoginja završila edukacije za rad s djecom s teškoćama koju su održale 

profesorice doc.dr.sc. Sanja Šimleša i doc.dr.sc Maja Cepanec sa ERF-a, zatim sličnu edukaciju 

koju je održao Centar znanja Profectus te edukaciju Marte Meo za praktičare i edukaciju Centra 
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Proventus, Primjena terapeutske igre u vrtićkom okruženju, nadogradila je postojeća znanja o 

procjeni i radu s djecom s teškoćama. 

Ove pedagoške godine najviše vremena se radilo s djecom s teškoćama u razvoju, a pod time 

se smatra: opserviranje djeteta nakon poziva odgojiteljice iz skupine, praćenje tog djeteta, 

individualni razgovori s roditeljima i predlaganje najboljeg rješenja za njihovo dijete kao i 

upućivanje na kategorizaciju ili pak na daljnje preglede stručnjaka, predlaganje, Povjerenstvu 

za djecu s teškoćama u razvoju, najbolje uvijete i vrijeme boravka spomenute djece u vrtiću kao 

i dodjelu osobnih pomagača.  

Ove pedagoške godine opservirano je ukupno 30 djece, od toga  12 djece jasličkog uzrasta i 18 

djece vrtićkog uzrasta. Podrška i pomoć se pružila i odgojiteljicama koje su imale djecu s teškim 

adaptacijama, a takvih je bilo ukupno 5. Pedagoginja je savjetovala odgojiteljice, a potom i 

roditelje djece, kako bi djeca što bezbolnije prevladala taj period.  

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

Ove pedagoške godine, radionice za predškolce provedene su u svim vrtićima, a osmišljavane 

su tako da pokriju sva područja zrelosti tj. spremnosti za školu. Dobivenim podacima s 

radionica lako se moglo savjetovati roditelje, jesu li njihova djeca spremna za polazak u školu, 

budući da svake godine određeni broj roditelja traži odgodu za svoje dijete ili pak želi 

nespremno dijete upisati u školu. Individualnim razgovorima i savjetovanjem roditelja, 

predškolske djece, donijela se odluka o upisu u školu, koja je bila najbolja za dijete. 

Pored grupnih radionica, radilo se individualno sa djecom koja su u prošloj 2019./2020. godini 

dobila odgodu i sa djecom koja su bila školski obveznici, a pokazivali su nespremnost u većini 

područja. 

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

igru, rad na kontroli emocija također se osnaživao kroz različite aktivnosti, primjerice 

natjecateljske igre, poučne priče i drugo. 

Tablica 4 Prikaz broja predškolaca uključenih u grupni rad 

VRTIĆ BROJ 

SKUPINA 

BROJ DJECE KOJA SU U GODINI PRED 

POLAZAK U ŠKOLU 

PČELICA 5 36 

OPSKRBNI CENTAR 1 9 
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ASTER 1 5 

POS 1 9 

PČELICA 1 - STARA MOKOŠICA 2 
9 

PČELICA 3 – STARA MOKOŠICA 1 14 

PČELICA – MALA KUĆA 3 11 

ZATON 1 17 

TRSTENO 1 1 

GROMAČA 1 5 

OSOJNIK 1 7 

ŠIPAN 1 4 

UKUPNO 18 127 

Ove pedagoške godine odgodu od škole dobilo je 7 djece, prema procjeni Povjerenstva ili 

zahtjeva roditelja za odgodu. 

Također, ove godine provodio se obavezni Program predškole za djecu koja su u godini pred 

polazak u školu, a nisu pohađala vrtić. Program predškole trajao je od 15. ožujka do 15. lipnja, 

a djeca su u vrtiću boravila 2 sata dnevno. U Program je bilo uključeno 6 djece. 

Tablica 5 Vrtići u kojima su upisana djeca iz Programa predškole 

DJEČJI VRTIĆ BROJ DJECE 

PČELICA 4 

ASTER 1 

ZATON 1 

UKUPNO 6 

 

U ožujku 2021. godine sa psihologinjom Severinom Hađijom održan je roditeljski sastanak za 

roditelje predškolske djece pod nazivom: Spremnost djeteta za polazak u osnovnu školu preko 

zoom aplikacije podijeljen u dva termina. Odaziv roditelja bio je velik. Na roditeljskom 

sastanku pedagoginja je pozvala sve roditelje da se jave ukoliko se žele individualno informirati 

o spremnosti svog djeteta za polazak u školu. 



73 

 

Kroz godinu praćena je adaptacija i socijalizacija djece na jaslice/vrtić. Svakodnevnim 

obilaskom odgojnih skupina nastojalo se pomoći odgojiteljicama u otklanjanju poteškoća u 

radu s djecom.  

Cijelu godinu radilo se na upisu djece u jaslice/vrtić, a u lipnju, kao član komisije, pedagoginja 

je radila na glavnom upisu za novu pedagošku godinu koji se provodio pomoću aplikacije 

Carnet. Kroz mjesec ožujak izvršena je analiza brojčanog stanja djece po skupinama, a nakon 

ispisa, evidencije broja djece koja idu u školu i premještaja. Od rujna do travnja upisivana su 

nova djeca, a izvršen je i veliki broj premještaja unutar vrtića za koje je pedagoginja zadužena 

jer su se neka djeca naknadno ispisivala i mjesto su dobivali oni koji su na upisnoj listi bili 

sljedeći po broju bodova. U ožujku roditelji su ispunjavali premještaje za novu pedagošku 

godinu pa je tako bilo ukupno 48 premještaja. Od tog broja ispunjeno je 38 premještaja, a 10 

odbijeno jer su tražili premještaj u objekt koji je u neposrednoj blizini onoga koji pohađaju, a i 

zbog nedostatka slobodnih mjesta.  

Roditelji su tražili premještaje jer na početku pedagoške godine nisu uspjeli dobiti mjesto u 

željenom vrtiću, zbog nedostatka istog.  

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

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

novu pedagošku godinu 2021./2022. bio je: 233 djece jasličkog uzrasta i 111 vrtićkog uzrasta, 

od tog broja, za vrtiće za koje je pedagoginja zadužena: 81 dijete jasličkog uzrasta i 24 vrtićkog 

uzrasta. Na kraju, prema broju slobodnih mjesta, u treću cjelinu upisano je 63 djece jasličkog 

uzrasta i 5 djece vrtićkog uzrasta. Zbog organizacijskih razloga zatvoren je vrtić Opskrbni 

centar i djeca će od nove pedagoške godine biti smještena u vrtić Pčelica.  

 

1.2.Suradnja i rad s odgojiteljicama 

Ove pedagoške godine uspostavljen je dobar suradnički odnos s većinom odgojiteljica. 

Individualno, telefonski ili pak u skupini razgovaralo se o djeci, roditeljima djece i brojnim 

drugim stvarima koje su bile vezane za rad skupine. Jako dobra suradnja ostvarena je sa 

odgojiteljicama predškolske djece i odgojiteljicama djece s teškoćama u razvoju. 

Svakodnevno se dogovaralo oko načina rada s djecom, razmjenjivale informacije i nastojale 

pomoći djeci koja su pokazala slabiju spremnost za školu.  

Pedagoginja je obilazila vrtiće i sve evidentirala u tablicama. Odgojiteljicama su se davali 

savjeti vezani za uređenje sobe dnevnog boravka i materijale koje bi trebale ponuditi djeci 

ovisno o dobi i stupnju razvoja.  
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Ove pedagoške godine pedagoginja je imala za 13 pripravnica odgojiteljica.. S pripravnicama 

odgojiteljicama održano je nekoliko sastanaka na kojima su upoznate sa njihovim dužnosti i 

obavezama, a 7 pripravnica održalo je svoje ogledne aktivnosti, 6 njih održalo je po tri ogledne 

aktivnosti, a 1 pripravnica održala je svoju prvu oglednu aktivnost. 

O svim aktivnostima napisano je detaljno izvješće. S ostalim pripravnicama nastavit će se s 

radom u novoj pedagoškoj godini. Budući da su mentorice održale ciklus radionica, 

pedagoginja je održala pripravnicama dvije radionice online putem preko aplikacije zoom: 

Profesionalne kompetencije odgojitelja i Komunikacija i komunikacijske vještine. Pripravnice 

odgojiteljice također su imale i termin za pisanje eseja koji ih očekuje na pismenom dijelu 

stručnog ispita, a nakon toga su savjetovane o načinu pisanja, sadržaju eseja i pogreškama koje 

su uočene. Ono što je bitno naglasiti da se s pripravnicama nije radilo samo na pripremi za 

polaganje stručnog ispita, nego i na unapređivanju njihovog rada i razvoju kompetencija koje 

su potrebne i važne za budući rad u odgojnoj skupini.   

Važno je istaknuti da je ova pedagoška godina bila iznimno zahtjevna, jako puno posla 

zahtijevao je puni angažman pedagoga, a uz dislociranost i veliku udaljenost među objektima, 

njih 14, teško je bilo redovito ih obilaziti i biti svima na raspolaganju u isto vrijeme. 

Pedagoginja se trudila dati sve od sebe što je više mogla, ali budući da je posao pedagoga jako 

kompleksan, teško je balansirati i udovoljiti svima na zahtjeve. Bitno je spomenuti da su 

odgojiteljice zadovoljne radom pedagoginje i svaka je u vrednovanju navela da je uvijek 

dostupna i po pozivu dolazi u vrtić odmah te aktivno radi na otklanjanju teškoća.  

1.3.Suradnja sa članovima stručno – razvojne službe 

STRUČNI SURADNIK SURADNJA 

Vinka Jauković, pedagoginja 

- premještaji i upisi djece u jaslice/vrtić 

- dogovori vezano za Program predškole i tekuću problematiku 

- rad komisije za upise djece za novu pedagošku godinu 

 

 

Alma Džanović Mateljan, 

edukacijski rehabilitator 

- prijenos informacija s pedagoškog aspekta vezano za djecu s teškoćama u razvoju 

dobivenih promatranjem djece u skupini 

- dogovori vezani uz djecu L.S. i L.S.  

- razmjena informacija o djeci s teškoćama  

- sastanci vezano za djecu s teškoćama u razvoju 

 

 

Severina Hađija, psihologinja 

- razmjena informacija o djeci s teškoćama u razvoju, 

- zajedničke procjene djece i razgovori s roditeljima, 

- suradnja vezano za temu utjecaja medija na razvoj djeteta, 

- dogovori i međusobno savjetovanje oko tekućih pitanja i problematike. 

 - evidentiranje necijepljene djece 

- uvid u pobol djece  
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Martina Mišetić, zdravstvena 

voditeljica 

- suradnja veza za djecu sa zdravstvenim teškoćama 

 

Surađivalo se i sa stručnim suradnicama prve i druge gradske cjeline. Suradnja sa SRS u ovoj 

pedagoškoj godini odvijala se putem sastanaka na kojima se razgovaralo o tekućim problemima 

i pitanjima te o organizaciji rada. Pedagoginja je najviše surađivala sa psihologinjom Severinom 

Hađijom, zbog velikog broja djece s teškoćama u razvoju i problemskim ponašanjima. 

1.4.Suradnja s ravnateljicom Vrtića 

RAVNATELJICA SURADNJA 

 

 

Diana Brkić, privremena ravnateljica 

- pisanje programa za verifikaciju (Sportski, Glazbeni i Montessori 

program) 

- raspored odgojitelja po skupinama 

- suradnja oko upisa djece u jaslice/vrtić 

- suradnja vezana za tekuća pitanja i poslove  

- dogovori oko ljetnog načina rada po vrtićima 

- upisi nove djece u jaslice/vrtić 

- suradnja vezana uz prigovore roditelja 

- suradnja prilikom individualnih razgovora s odgojiteljicama 

- zajedničko izvođenje radionica iz Programa Rastimo zajedno (Rastimo 

zajedno mini)  

 

Također, vrlo bitno je istaknuti sudjelovanje na sastanku  Povjerenstva za procjenu djece s 

teškoćama u razvoju. Na sastancima Povjerenstva razmatra se duljina boravka djece s 

teškoćama u razvoju u odgojnim skupinama kao i dodjela osobnog pomagača djeci prema 

stupnju teškoće. 

 

 

 

 

 

2. SURADNJA S RODITELJIMA 

Zbog situacije sa COVID 19 i zabranom okupljanja većeg broja osoba, ove pedagoške 

godine roditeljski sastanci i radionice su se održavali online putem, preko aplikacije zoom, a za 

individualne razgovore roditelji bi dolazili u ured pedagoginje.  
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SURADNJA KROZ CIJELU PEDAGOŠKU GODINU 

- individualni razgovori sa roditeljima vezano za upise i premještaje djece u željene vrtiće 

- savjetovanje roditelja predškolske djece 

- individualno savjetovanje roditelja djece u periodu adaptacije na jaslice. 

- individualni razgovori i savjetovanje roditelja vezano za odvikavanje djece od pelena 

- individualni razgovori s roditeljima djece s problemima u ponašanju i povučene djece  

- individualni razgovori s roditeljima djece koja kasne u razvoju 

- online radionice iz programa Rastimo zajedno 

- roditeljski sastanak na temu Spremnost djeteta na polazak u osnovnu školu 

 

U ovoj pedagoškoj godini, obavljeno je 27 individualnih razgovora s roditeljima djece koja su 

kasnila u razvoju, pokazivala neka nepoželjna ponašanja, imala teškoće s prilagodbom na 

jaslice te s roditeljima djece koja su bila u godini pred polazak u školu. Ovaj broj ne uključuje 

roditelje koji su dolazili na razgovor za upis djeteta u vrtić tijekom pedagoške godine. Također, 

odrađeno je nekoliko individualnih razgovora s roditeljima koji su imali određene pritužbe na 

vrtić bilo da se radilo o radu vrtića, nedostatku mjesta u traženom vrtiću ili pak zahtjevima u 

radu koji se nisu slagali sa stajalištima struke.   

Ove pedagoške godine, održan je ciklus od tri radionice iz programa Rastimo zajedno pod 

nazivom Rastimo zajedno Mini. Online putem, preko aplikacije Zoom. Na radionicama je 

sudjelovalo 10 roditelja. Voditeljica radionica, uz pedagoginju, bila je još i privremena 

ravnateljica Dijana Brkić, odgojiteljica, mentor. Radionice su se održale kroz mjesec ožujak, a 

teme su bile: Važnost igre za dječji razvoj, Djeca i mediji i Trebaju li djeca granice? 

Budući da se u radu s djecom, kroz pedagošku godinu, kao problem pokazala prevelika 

izloženost djece različitim medijima, pedagoginja je održala još jednu radionicu na temu, Djeca 

i mediji. 

Važno je istaknuti kako je ova pedagoška godina bila jako zahtjevna kada je riječ o suradnji s 

roditeljima. Jako je teško udovoljiti zahtjevima svih, pogotovo kad se radi o mjestu u željenom 

vrtiću za njihovo dijete. Kao pedagog, često se nailazilo na nerazumijevanje roditelja što se  

uspješno rješavalo individualnim razgovorima i savjetovanjem istih. 

3. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA 

SURADNIK OBLIK SURADNJE 

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

Ministarstvo znanosti i obrazovanja  Verificiranje programa Vrtića: Sportski program, Montessori program 



77 

 

Centar za socijalnu skrb Informiranje o djetetu i obitelji za koju je centar pokazao poseban interes 

Lokalni mediji  Izvještavanje o događajima u vrtiću 

Lions klub Dubrovnik Suradnja vezana uz humanitarni događaj u vrtiću Mala kuća. 

Služba civilne zaštite Dubrovnik 
Organizacija vježbi za djecu kriznim situacijama. 

Organizacija i sudjelovanje na predavanju za zaposlenike vrtića na temu Potres 
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4. STRUČNO USAVRŠAVANJE U PEDAGOŠKOJ 2020/21. GODINI 

 DATUM TRAJANJE MJESTO 
VODITELJ STRUČNOG 

USAVRŠAVANJA 

NAZIV STRUČNOG 

USAVRŠAVANJA 

VRSTA 

STRUČNOG 

USAVRŠAVANJA 

1 11.09. - 12.09.2020. 12 h  Zagreb Tea Knežević, Proventus 

Primjena terapeutske igre 

u vrtićkom okruženju - 1. 

Modul 

EDUKACIJA 

2 09.10.- 10.10.2020. 12 h Zagreb Jelena Borić, Proventus 

Primjena terapeutske igre 

u vrtićkom okruženju - 2. 

Modul 

EDUKACIJA 

3 22.10.2020. 2 h Zoom aplikacija Sonja Pribela Hodap Gorana M. Doedukacija Klub očeva EDUKACIJA 
 

4  13.11. - 14.11.2020. 12h Zoom aplikacija Tea Knežević 

Primjena terapeutske igre 

u vrtićkom okruženju  - 3. 

modul 

EDUKACIJA 

 

 

 

5 28.10.-29.10.2020. 6h Teams AZZO 

Kvalitetna komunikacija 

– pretpostavka 

uspješnoga timskog rada 

PREDAVANJE  

 

 

 

6 09.12.2020. 4h Zoom aplikacija 
Severina Hađija i Lea Burić, 

psihologinje 

Kako sačuvati djetinjstvo 

u digitalnom svijetu? 
PREDAVANJE 

 

 

 

 

7 11.12.-12.12.2020. 12h Zoom aplikacija Jelena Borić, Proventus 
Vještine ne-direktivne 

terapije igrom - 4. modul 
EDUKACIJA 

 

 

8  15.01.-16.01.2020. 12h Zoom aplikacija Jelena Borić, Proventus EDUKACIJA  
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Anksiozna djeca - 5. 

modul  

9 12.02.-13.02.2021. 12h Zoom aplikacija Jelena Borić, Proventus 
Agresivno ponašanje 

djece - 6. modul 
EDUKACIJA 

 

 

10 17.02.2021. 3 h Zoom aplikacija 
Nikolina Vidojević, pedagoginja, 

Severina Hađija, psihologinja 

Spremnost djeteta za 

polazak u osnovnu školu 
Roditeljski sastanak 

 

 

 

 

11 04.03.2021. 2 h Zoom aplikacija Nikolina Vidojević, pedagoginja 
Profesionalne 

kompetencije odgojitelja 
RADIONICA 

 

 

12 10.03.2021. 2 h Zoom aplikacija Nikolina Vidojević, pedagoginja,Diana 

Brkić, ravnateljica 

RZ Mini- Važnost igre za 

dječji razvoj 
RADIONICA 

 

 

 

13 12.-13.03.2021. 12 h 

Centar 

Proventus, 

Zagreb 

Jelena Borić, Proventus 

Senzorna integracija i 

poremećaji sa spektra 

autizma - 7. modul 

EDUKACIJA 

 

 

 

 

14 17. 03. 2021. 2 h Zoom aplikacija 
Nikolina Vidojević, pedagoginja,Diana 

Brkić, ravnateljica 
RZ Mini- Djeca i mediji RADIONICA 

 

 

 

15 22.03.2021. 2 h Zoom aplikacija 
Nikolina Vidojević, pedagoginja 

Komunikacija i 

komunikacijske vještine 
RADIONICA 

 

 

16 24.03.2021. 2 h Zoom aplikacija 
Nikolina Vidojević, pedagoginja,Diana 

Brkić, ravnateljica 
Trebaju li djeca granice? RADIONICA 
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17 12.04.2021. 4.30 h Zoom aplikacija AZZO 
Smotra projekata iz 

područja NPOOLJP 
PREDAVANJE  

 

 

18 16. - 17.4.2021. 12 h Zoom aplikacija Jelena Borić, Proventus 
Djeca s elementima 

ADHD-a i darovita djeca 
EDUKACIJA 

 

 

19 21.04.2021. 1.30 h Zoom aplikacija 
Nikolina Vidojević, pedagoginja, Diana 

Brkić, ravnateljica 
Djeca i mediji PREDAVANJE  

 

 

 

20 22.02.2021. 2 h Zoom  RZ centar Rastimo zajedno Mini PREDAVANJE   
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5. VOĐENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE 

Vođenje dokumentacije je neizostavni dio posla pedagoga kako bi što kvalitetnije mogao pratiti 

i voditi svoj rad. U suradnji s odgojiteljima pedagoginja je vodila evidenciju o strukturi 

posrednog radnog vremena odgojiteljica te ih svaki mjesec prikupljala i kontrolirala. Nadalje, 

odgojiteljice su dostavljale protokole suradnje s roditeljima, kao i protokole o izletima, 

održanim radionicama, roditeljskim sastancima i predavanjima. Prilikom obilaska vrtića vodila 

se evidencija o obilasku upisujući što je uočeno i koje je promjene potrebno uvesti. 

Grupni i individualni rad s djecom vođen je u tablicama, točnije detaljno je opisan razlog te 

sami tijek rada. 

Budući da je pedagoginja grupno radila i s djecom koja su bila u godini pred polazak u školu, 

u tablice je uvedeno svako pojedino dijete te njegova spremnost za školu prema područjima. 

U tablicama su evidentirani i individualni razgovori s roditeljima, suradnja s odgojiteljicama, 

suradnja sa stručnim timom vrtića, koja je ujedno i popraćena sa zapisnicima sa sastanaka te 

stručno usavršavanje kroz pedagošku godinu.  

Ogledne aktivnosti pripravnica evidentirane su u posebnim obrascima iz kojih je vidljiva 

uspješnost izvođenja aktivnosti, pripremljenost odgojiteljica pripravnica, primjerenost 

materijala potrebama, mogućnostima i interesima djece i njihova estetska uređenost te odnos 

prema djeci. 
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 

20000 Dubrovnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU PEDAGOGINJE 

PRIPRAVNICE 
Za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

 

 

 
 

Pedagoginja pripravnica: 

Ivana Matana 
 

 

 

 

 

 

Dubrovnik, rujan, 2021. 
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1. ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD 
 

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: Ciciban, Gruž, Kono, Pile i Izviđač. 

Tablica 1. Popis vrtića i odgojnih skupina 

VRTIĆ JASLICE/BROJ 

SKUPINA 

JASLIČNO – 

VRTIĆNA/BROJ 

SKUPINA 

VRTIĆ/BROJ 

SKUPINA 

Ciciban 2 1 5 

Gruž – – 4 

Kono – 1 2 

Pile – – 3 

Izviđač 2 1 4 

UKUPNO 4 3 18 

 Ukupno: 25 

 

 

1.1.Individualni i grupni rad s djecom 
 

 U Dječjim vrtićima Dubrovnik započinjem pripravništvo u listopadu 2020. kao zamjena 

pedagoginje koja je odsutna zbog dužeg bolovanja. Sva područja vezana uz rad s djecom sam 

prelazila s mentoricom, pedagoginjom Vinkom Jauković. Moj rad je bio usmjeren na  razmjene 

informacija, rad s djecom te posebno na rad s djecom koja su u godini pred polazak u školu 

gdje sam samostalno i u suradnji s mentoricom organizirala radionice po skupinama. 

 

Tablica 2. Broj djece s teškoćama u razvoju 

VRTIĆ BROJ DJECE S TEŠKOĆAMA 

Ciciban 16 

Gruž 19 

Kono 6 

Pile 5 

Izviđač 18 

UKUPNO 64 
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 U drugoj cjelini Dječjih vrtića Dubrovnik ukupno je 64 djece s poteškoćama u razvoju, 

što se odnosi na teškoće u razvoju i zdravstvene poteškoće. 

 

   Tablica 3 Prikaz broja predškolaca  

 

 

 

 

 

 

 

Ove pedagoške godine odgodu od škole dobilo je 6 djece, prema procjeni povjerenstva 

ili zahtjeva roditelja za odgodu. 

Program predškole trajao je od 1. ožujka do 15. lipnja, gdje su djeca boravila u vrtiću 

dva sata dnevno. Ove pedagoške godine radionice su osmišljene na  način da pokrivaju sva 

područja zrelosti, tj. spremnosti za školu. Materijali koji su korišteni bili su radni listovi, 

zagonetke, usvajanje prostornih odnosa, rad na kontroli emocija također se osnaživao kroz 

različite aktivnosti, primjerice natjecateljske igre, poučne priče i drugo. 

 

 

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

DJEČJI VRTIĆ BROJ DJECE 

GRUŽ 4 

KONO 2 

UKUPNO 6 

 

VRTIĆ BROJ SKUPINA BROJ PREDŠKOLSKE 

DJECE 

CICIBAN 5 50 

GRUŽ 4 27 

KONO 2 11 

PILE 3 17 

IZVIĐAČ 4 
30 

UKUPNO 
135 
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Kroz godinu pripravničkog staža upoznavala sam se s radom odgojiteljica, pratila sam 

adaptaciju i socijalizaciju djece na jaslice/vrtić. 

U ožujku su roditelji ispunjavali tablicu premještaje za novu pedagošku godinu pa je 

tako bilo ukupno 31 premještaj koje sam ispunila prije smještanja novoupisane djece u 

jaslice/vrtić. Nakon upisa, uslijedilo je sastavljanje odgojnih skupina. 

Upisi u novu pedagošku godinu su provedeni u razdoblju od 25. svibnja do 4. lipnja 

2021. godine. Roditelji su putem sustava CarNet predali zahtjev za upis. Upisna komisija u 

čijem sastavu sam bila, zadužena je za detaljan pregled dokumentacije djece i roditelja te 

pregledavanje i komunikaciju s roditeljima putem službenog telefona. Razgovori s roditeljima 

su provedeni u krugu stručnog tima, po cjelinama. Inicijalni razgovori za novoupisanu djecu 

druge cjeline su trajali ukupno šest radnih dana. Stručni tim, koji je provodio inicijalne procjene 

se sastojao od pedagoginje pripravnice, psihologinje, edukacijske rehabilitatorice i zdravstvene 

voditeljice. Ukupan broj djece na inicijalnim razgovorima druge cjeline (DV Kono, Ciciban, 

Pile, Gruž i Izviđač) je bio 113. 

Ukupan broj zahtjeva za upis u Dječje vrtiće Dubrovnik u novu pedagošku godinu 

2021./2022. bio je: 411. Od 411 djece, 8 nije upisano jer nisu ispunili zakonom propisanu 

obvezu cijepljenja te za 14 djece zahtjev nije razmatran zbog drugog prebivališta. 52 zahtjeva 

nisu razmatrana, budući da djeca nemaju navršenih godinu dana života na dan 31.8.2021. Broj 

djece upisane u jaslice: 206, a u vrtić: 98. Zbog nedostatka kapaciteta, broj djece koja nisu 

upisana u jaslice je: 23, a u vrtić: 9 djece. 

1.2.Suradnja i rad s odgojiteljicama 

 

Suradnja s odgojiteljicama je bila putem razgovora u skupinama, razgovaralo se o djeci, 

roditeljima i drugim temama vezane za rad skupine. Dobru suradnju sam ostvarila  s 

odgojiteljicama predškolske djece. Također, suradnja je bila putem sastanka Voditelja te Vijeća 

odgojitelja održanog u lipnju i kolovozu, gdje se ravnateljica osvrnula na cjelokupan rad u 

pedagoškoj godini, anketama, suradnji sa stručnim suradnicima. Također, pripravnica je 

izradila letke za odgojitelje na temu darovitosti te potresa. U suradnji s mentoricom pripravnica 

je pripremila letak „Priprema djeteta na polazak u školu“. Moram naglasiti sudjelovanje 

pojedinih odgojiteljica u projektu MORENEC, na kojem pripravnica sudjeluje kao koordinator. 

Suradnja koja je u tijeku je s odgojiteljicama iz tri jaslične skupine, koje su uključene u akcijsko 

istraživanje na temu Procjenjivanje i unapređivanje odgojnog rada odgojitelja kroz dječje igre 

u jasličnom uzrastu. 
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1.3.Suradnja sa članovim stručno – razvojne službe  

STRUČNI SURADNIK SURADNJA 

Vinka Jauković, pedagoginja 

- konzultacije i razgovori vezani za tekuće 

poslove 

- suradnja kod upisa u jaslice/vrtić te 

premještaja 

- suradnja vezana za djecu koja su u 

programu predškole 

- dogovori vezani u za Državnu smotru 

projekata iz područja NPOLJP 

- suradnja vezana za provođene akcijskog 

istraživanja 

- suradnja oko formiranja odgojnih skupina 

za novu pedagošku godinu 

- sudjelovanje na oglednim aktivnostima 

Nikolina Vidojević, pedagoginja 

- suradnja kod upisa u jaslice/vrtić te 

premještaja 

- konzultacije i razgovori vezani za tekuće 

poslove 

 

Nikica Kličan, psihologinja  

- suradnja vezana za provođenje akcijskog 

istraživanja 

- savjetovanje za akcijsko istraživanje 

- konzultacije i razgovori vezani za tekuće 

poslove 

 

Dragica Barlek, defektologinja 

- konzultacije i razgovori vezani za tekuće 

poslove 

 

Tihana Oreč, edukacijski rehabilitator 

- premještaji i upisi djece u jaslice/vrtić 

- razgovori vezani za tekuće poslove 

- uvid u dokumentaciju djece 

 

Lea Burić, psihologinja 

- uvid u dokumentaciju djece 

- konzultacije i razgovori vezani za tekuće 

poslove 
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- tematski roditeljski sastanak: Spremnost 

djeteta na polazak u školu  i Spremnost 

djeteta na polazak u jaslice 

- suradnja oko formiranja odgojnih skupina 

za novu pedagošku godinu 

Alma Džanović Mateljan, edukacijski 

rehabilitator 

- upisi djece u jaslice/vrtić 

- suradnja oko formiranja odgojnih skupina 

za novu pedagošku godinu 

 

Ana Kralj, zdravstvena voditeljica 

- evidentiranje necijepljene djece 

- uvid u pobol djece  

- zajednički individualni razgovori s 

roditeljima 

- tematski roditeljski sastanak: Spremnost 

djeteta na polazak u jaslice 

 

1.4.Suradnja s ravnateljicom Vrtića 

RAVNATELJICA SURADNJA 

Boja Milan Mustać, prof. pedagogije i 

sociologije 

- suradnja vezana za tekuća pitanja i poslove  

- koordinacija projekta MORENEC 

- organizacija, edukacija, smotri projekata 

- suradnja oko upisa djece u jaslice/vrtić  

- dogovori oko ljetnog načina rada po 

vrtićima 

- pisanje Godišnjeg izvješća i Godišnjeg 

plana DV Dubrovnik - pisanje Kurikuluma 

DV Dubrovnik 

- upisi nove djece u jaslice/vrtić 

Diana Brkić, bacc.praesc.educ. - upisi nove djece u jaslice/vrtić 

 

 

 Suradnja sa SRS odvijala se putem sastanaka u kojem bismo razgovarali o tekućim 

problemima. Također, sudjelovala sam na sastanku Povjerenstva za procjenu djece s teškoćama 

u razvoju. 
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2. SURADNJA S RODITELJIMA 
 

Individualni razgovori vođeni su tijekom cijele godine zbog naknadnih upisa i tekuće 

problematike. Budući da sam kao pripravnik pedagog u Ustanovi od sredine listopada 2020., u 

veljači sam u suradnji s psihologinjom održala dva tematska roditeljska sastanka na temu: 

Spremnost djeteta na polazak u školu. Roditeljima je predstavljen teorijski okvir različitih vrsta 

zrelosti, zatim zakonski okvir koji regulira upis djece u osnovnu školu, savjeti o načinima 

poticanja razvoja te osvješćivanje o štetnom utjecaju elektroničkih medija na razvoj djeteta. 

Nakon pregledavanja dokumentacije novih zahtjeva za upis, 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 II cjeline – Dječjih vrtića 

Dubrovnik. 

U dogovoru s psihologinjom i zdravstvenom voditeljicom, organiziran je roditeljski 

sastanak za novoupisanu djecu jaslične dobi na temu: Spremnost djeteta na polazak u jaslice. 

Roditeljski sastanak je održan putem Zoom platforme. Pozvani su  roditelji koji se po prvi put 

susreću s vrtićem. 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 

Agencija za odgoj i obrazovanje Stručno usavršavanje: smotre projekata, 

edukacije i seminari, koordinacija projekta 

MORENEC 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja  Verificiranje programa; vođenje i analiza 

statističkih podataka 

Državni zavod za statistiku Vođenje i analiza statističkih podataka 

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - 

CARNET 

E - upisi 

 

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE U PEDAGOŠKOJ  2020./2021.GODINI 
 

MJESEC OBLIK I TEMA STRUČNOG 

USAVRŠAVANJA  

ORGANIZATOR 

STUDENI Zajednica odgajatelja koji uče Korak po korak 

Razvoj likovnosti djece rane i predškolske 

dobi 
Korak po korak 
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Postupanje u kriznim situacijama 

Stručno – razvojna 

služba 

Dječji interesi i potrebe kao polazište za 

planiranje odgojno – obrazovnog rada 

Odgojiteljice  Dječjih  

vrtića Dubrovnik 

Uspješno mentoriranje u pristupu 

usmjerenom na dijete 
Korak po korak 

PROSINAC Praćenje razvoja djece putem odgojnih 

mapa 

Korak po korak 

Nepoželjna ponašanja u predškolskoj dobi Udruga MAGNI 

Izgradnja profesionalnog identiteta 

odgojitelja 

Odgojiteljice Dječjih 

vrtića Dubrovnik 

Kako sačuvati djetinjstvo u digitalnom 

svijetu? 

Ministarstvo zdravstva, 

Zavod za javno 

zdravstvo DNŽ, Lea 

Burić i Severina Hađija, 

psihologinje 

Razvojne igre i priprema za školu Klubko 

SIJEČANJ 
Psihosocijalna podrška u kriznim 

situacijama 

Agencija za znanost i 

obrazovanje 

Potres i djeca u krizi: trebaju li svi isto? 

Agencija za znanost i 

obrazovanje 

Priprema za izvanredne situacije s 

naglaskom na potres 

Agencija za znanost i 

obrazovanje 

Kako biti podrška djeci nakon traumatskih 

događaja 

Hrvatsko psihološko 

društvo 

Prilagodba djeteta na razvod braka 

Klub trudnica i roditelja 

Split 

Izazovi roditeljske i učiteljske uloge u 

doba korone 

Klub trudnica i roditelja 

Split 

OŽUJAK Uspješno mentoriranje u pristupu 

usmjerenom na dijete 

Korak po korak 

Postavljanje i održavanje granica u odgoju 

djece s teškoćama u razvoju 

Udruga MAGNI 

TRAVANJ Zajednica odgajatelja koji uče Korak po korak 

Uspješan dječji vrtić Korak po korak 
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Projekti u području Nacionalnog 

programa odgoja i obrazovanja za ljudska 

prava i demokratsko građanstvo 

Agencija za znanost i 

obrazovanje 

 

Stručno-metodička priprema za polaganje 

stručnog ispita 

Agencija za znanost i 

obrazovanje 

Korištenje sustava e-Upisi – modul Upisi 

u dječje vrtiće 

Hrvatska akademska i 

istraživačka mreža - 

CARNET 

SVIBANJ 

CAP edukacija 

Udruga roditelja Korak 

po korak 

Državna smotra projekata u području 

Nacionalnog programa odgoja i 

obrazovanja za ljudska prava i 

demokratsko građanstvo 

Agencija za odgoji i 

obrazovanje 

LIPANJ 

CAP edukacija 

Udruga roditelja Korak 

po korak 

Uspješan dječji vrtić Korak po korak 

 

5. VOĐENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE 
 

Kroz travanj intenzivno sam radila na sastavljanju skupina za novu pedagošku godinu. 

Obavljeni su premještaji po primljenim zahtjevima.  

Nakon inicijalnih razgovora, djeca su smještena po skupinama kako je navedeno na listi 

prvenstva. Pripremljeni su upisni upitnici  po skupinama koje su predani odgojiteljicama. 

Vođenje dokumentacije je neizostavni dio posla pedagoga kako bi što kvalitetnije 

mogao pratiti i voditi svoj rad. Iz suradnje s odgojiteljima vodila sam evidenciju o satnicama 

odgojiteljica te ih svaki mjesec prikupljala i kontrolirala. Ove godine vodila sam zapisnike na 

odgojiteljskim vijećima, sastancima voditelja. Vodila sam evidenciju vlastitog stručnog 

usavršavanja kroz pedagošku godinu. 

Tijekom pedagoške godine u Matičnoj knjizi sam vodila evidenciju o novoupisanoj 

djeci i djeci koja se ispisuju iz Vrtića. 
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 

20000 Dubrovnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU PSIHOLOGINJE 
Za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

 

 

 
 

Psihologinja: 

Nikica Kličan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovnik, rujan, 2021. 
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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 s stručnim timom i ravnateljicom 

3. Suradnja s odgojiteljima i osobnim pomagačima 

4.  Suradnja s roditeljima 

5.  Stručno usavršavanje 

6. Suradnja s drugim ustanovama 
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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. Drugu pedagošku godinu, zajedno s 

kolegicom  Dragicom Barlek, defektologinjom, radila sam,  kao predstavnik  stručnog tima 

Vrtića   u Komisiji za upis. Nakon glavnog upisa djece, već u rujnu ponovno je aktiviran  upis,  

koji se odvijao svaki mjesec do lipnja. 

 Tablica 1.  Izvješće o upisu tijekom godine 

Mjesec Broj zahtjeva Broj upisanih  Jaslice Vrtić 

rujan  18 18 13 5 

listopad 16 12 8 4 

studeni 15 14 11 3 

 prosinac 16 13 8 5 

Siječanj 5 5 5 0 

veljača 30 7 3 4 

Ožujak 48 22 14 8 

travanj 40 27 26 1 

svibanj 13 2 2 0 

Ukupno  120 90 30 

 

Na prethodnom glavnom upisu, za istu pedagošku godinu bilo je primljeno ukupno 276 djece, 

196 za jaslice i 61 za vrtić. 

Tijekom godine upisano je  120 djece, u odnosu na ukupan broj djece upisanih na glavnom 

upisu -276 ,  to je 43% u   za jaslice 90/193 – iznosi  46% , za vrtić 30/61  - 49%.  

Iz  ove usporedbe vidljivo je koliko je značajan upis svakog mjeseca,  tako se upiše gotovo 

polovica ukupno upisane djece u jednoj pedagoškoj godini. Roditelji pokazuju veće 

zadovoljstvo jer im se pruža mogućnost upisa svakog mjeseca prema njihovim potrebama, 

naravno bodovna lista određuje prioritet upisa. 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Tablica 2.  Upisi tijekom godine po cjelinama 

CJELINA  1. CJELINA  2. CJELINA 3. 

PALČICA: 

jaslice -  29 

vrtić    -     3 

IZVIĐAČ : 

jaslice -  2   

vrtić   -   1 

PČELICA:  

jaslice –  9 

vrtić -     2 

ŠKATULICA  : 

jaslice -    35 

vrtić   -       4 

CICIBAN: 

jaslice - 4  

vrtić -   1 

                 TRSTENO: 

                   jaslice – 2 

                     RADOST : 

Vrtić -      4 

KONO:  

jaslice - 7   

vrtić -    3 

                 OSOJNIK:  

                   jaslice – 1 

                      PILE: 

                   vrtić -  8 

GROMAČA: 

jaslice  –  1 

                    GRUŽ: 

vrtić - 4 

 

UKUPNO: 

jaslice  -  64 

vrtić     -  11 

            SVEUKUPNO:   75 

UKUPNO: 

jaslice  – 13 

vrtić    -  17 

      SVEUKUPNO:   30 

UKUPNO: 

 jaslice –  13 

 vrtić -       2 

         SVEUKUPNO: 15  

 

Kad uspoređujemo upis po cjelinama tijekom godine,  najveći broj upisane djece je u prvoj 

cjelini – 63%, zatim druga cjelina - 25%, treća cjelina – 12%. 

Najviše upisa tijekom godine ima u Cjelini 1 ( Palčica, Škatulica, Radost) gdje se tijekom 

godine upisuje 63% djece posebno jasličke dobi, najviše u vrtić Škatulica te često roditelji 

naknadno traže prebačaj djece jer nisu dobili željeni vrtić što  otežava jer adaptacija stalno traje. 

Na glavnom upisu  zaprimljeno je ukupno  411 zahtjeva za upis, 292 djece za jaslice, 119 djece  

za vrtić. Upisano je ukupno 336 djece, 206 djece  za jaslice i 98  djece za vrtić. 
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Graf 1. Upisi tijekom godine po cjelinama 

 

 

U Cjelinu 1  upisano je ukupno   129 djece =  38%; 78 djece za jaslice =  38%; 51  dijete za 

vrtić  =  52%. 

Na inicijalni intervju pozvali smo  svu prijavljenu djecu za Cjelinu 1. – 138 djece. 

Roditelji su prilikom e - upisa  ispunjavali inicijalni upitnik koji je sadržavao opće  informacije 

o obitelji, podatke o zdravstvenom i razvojnom statusu: postojanje zdravstvenih teškoća, 

potrebe i navike djeteta, motorički i senzorički razvoj, komunikacijski i jezično govorni razvoj, 

podatke  o socijalnom i emocionalnom razvoju djeteta te obilježja djetetove igre, pažnja i 

spoznaje.   

Prije razgovora s roditeljima pregledala sam inicijalne upitnike u suradnji s defektologinjom , 

posebno priloženu dokumentaciju djece s razvojnim teškoćama kako bismo prikupili  važne 

podatke o zdravstvenom i razvojnom statusu, za koja područja razvoja posebno dodatno pitati 

roditelje.  S djetetom je napravljena kratka procjena  načina kako dijete uspostavlja kontakt, 

pokazuje li interes za ponuđene materijale,  razvoj govora,  te je prikupljena zdravstvena 

dokumentacija. 

Cilj nam je ostvariti od početka plodonosnu suradnju s roditeljima kako bi pravovremeno 

procijenili potrebu za podrškom osobnog pomagača, planirali primjerenu odgojnu skupinu za 

dijete s razvojnim teškoćama, utjecali na raspored  i izbor odgojitelja , te odgojitelje pripremili 

na uključivanje djeteta.  S djetetom 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 šest djece  ima razvojne teškoće: 

1.cjelina
62%

2.cjelina
25%

3.cjelina
13%

Upis djece tijekom pedagoške godine 
2020/2021 po cjelinama
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poremećajem iz autističnog spektra, ima vještačenje vrste i stupnja oštećenja 

Sy Down, ima vještačenje  

Paralysis  Cerebralis, usporen psihomotorni razvoj 

2  djece s teškoćama socijalne komunikacije i interakcije 

motoričke smetnje, deformacija stopala 

Procijenili smo da će za pet novoupisane djece biti potreban osobni pomagač, roditelji su izrazili 

pristanak, također su izrazili privolu  za  skraćeni  boravak u vrtiću,  potrebu suradnje sa 

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

Za svako novoupisano dijete s teškoćama  zajedno s defektologinjom napisala sam kratko 

mišljenje uz preporuke roditeljima i odgojiteljima. 

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

u koje su uključena djeca s razvojnim  ili emocionalnim teškoćama. 

 

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 96 djece  s teškoćama u Cjelini 1. 

Tablica  djeca s teškoćama u razvoju u pedagoškoj godini 2020./21. 

Redni 

broj 
Vrsta teškoće u razvoju 

Prvostupanjska 

komisija 
Stručni tim vrtića Ukupno 

1.   Oštećenje vida 1 3 4 

2.   Oštećenje sluha 1 - 1 

      3.  Poremećaji govorno-jezične 

komunikacije 
3 53 56 

      4. Promjene u osobnosti 

uvjetovane organskim 

čimbenicima ili psihozom 

ADHD 

- - 0 

      5.  Poremećaji u ponašanju 1 10 11 

      6.  Motorička oštećenja                1 - 1 

     7. Snižene intelektualne 

sposobnosti 
1 - 1 

     8.   Autizam                6 -  6 
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     9.   Višestruka oštećenja 3 -  3 

     10.    Zdravstvene teškoće               2           11          13 

   Ukupno             19            77         96 

    

Graf 3. Djeca s teškoćama u razvoju  Cjelina 1., za ped. god. 2020. /2021.  

 

Za 11 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  izrađeni   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 6  novih IOOP –a :  

1  dijete s poremećajima iz autističnog spektra  

3 djece s komunikacijskim teškoćama 

1  dijete s poremećajem u ponašanju  

1 dijete s poremećajem prehrane i emocionalnim teškoćama 

oštećenja vida
5% oštećenja sluha

1%

poremećaji govorno-
jezične komunikacije

55%

promjene u 
osobnosti 

uvjetovane 
organskim 

čimbenicima ili 
psihozom ADHD

poremećaji u 
ponašanju

16%

motorička 
oštećenja

2%

snižene 
intelektualne 
sposobnosti

1%

autizam
5%

višestruka oštećenja
1%

zdravstvena 
oštećenja

14%
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Sa izrađenim  IOOP ima upoznati su i savjetovani o njihovoj primjeni  odgojitelji i  osobni 

pomagači. Roditelji su pozvani na individualni razgovor, te su im članovi stručnog tima 

objasnili ciljeve i zadatke za ostvarivanje ciljeva.  Nakon nekoliko mjeseci provjeravali smo 

ostvarene ciljeve i po potrebi mijenjali iste. Kod troje djece primijećen  je izraziti napredak u 

razvoju, osobito u komunikaciji i socijalizaciji, tako da planiramo za dvoje djece ukinuti 

podršku osobnog pomagača. 

Ove pedagoške godine bile su tri  krizne situacije  -  dvoje djece  doživjelo je smrt  oca,  a jedno 

dijete smrt majke.  Djeci je pružena emocionalna podrška i praćenje  uz suradnju s 

odgojiteljima, roditeljima  je ponuđeno  savjetovanje i psihološka pomoć. 

Jedna majka se zahvalila na podršci, budući da je sama radila od kuće , a djevojčica je i prije 

bila izrazito vezana za majku zbog  teške bolesti oca, ispisala je  vrtića  i upisala u igraonicu na 

kraći boravak,  ima podršku obitelji. 

Pratila sam razvoj i napredovanje troje  djece  s motoričkim teškoćama, pet s komunikacijskim 

teškoćama, troje  djece  koja su imala  poteškoće s usvajanjem higijenskih navika,  dvoje   djece 

sa izrazitim strahovima. 

Surađivala s stručnjacima CZSS I  ZZJZ za četvero djece koja su imala izrazite  emocionalne 

probleme zbog sukoba u obitelji,  te dvoje djece  koja su  s majkom bila smještena u Sigurnoj 

kući.  

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 u skupini,  

te individualne  provjere zrelosti, odredili smo  koja  djeca  zahtijevaju intenzivniji individualni 

rad.  Radila sam  s grupom djece  na vježbama percepcije i pažnje, grafomotorike, te  

individualno  s emocionalno nezrelom  djecom, problem nesigurnosti i niskog samopouzdanja 

ili nedostatak kontrole emocija posebno bijesa. 

Na  zahtjev  roditelja  individualno radila provjeru zrelosti za školu  za  devet djece. 

Četvero  roditelja prihvatilo je savjet o odgodi upisa u školu, na osnovu moje procjene 

emocionalnoj nezrelosti ili nedovoljno razvijene pažnje , grafomotorike  ili ne usvojene analize 

i sinteze riječi. 

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

1.4 Identifikacija i rad s darovitom djecom 

Radim na  identifikaciji potencijalno darovite djece, pružam podršku i pomoć odgojiteljima u 

prepoznavanju osobina i područja potencijalno darovitih, te potičem odgojitelje na izbor tema, 
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sklopova aktivnosti za  rad na projektima. Darovitost potičemo  putem obogaćenih sadržaja i 

aktivnosti, a  potencijalno darovita djeca  su najčešće  najaktivniji u radu na projektima.  

Krajem rujna i početkom listopada  odgojitelji prijavljuju potencijalno darovitu djecu, ukupno 

prijavljeno je 62 djece u  Cjelini 1. 

Tablica 5: Potencijalno darovita djeca u Cjelini 1 

Vrsta darovitosti Broj djece 

Verbalno - lingvistička            16 

Logičko – matematička              9 

Vizualno – spacijalna             3 

Glazbeno – ritmička             5 

Tjelesno – kinestetička             8 

Intrapersonalna             0 

Interpersonalna             6 

Likovna           15 

 

Graf 3. Prikaz broja potencijalno darovite djece u 1. cjelini 

 

 

Ove pedagoške godine nisam ostvarila planirane aktivnosti s darovitom djecom jer sam prioritet 

dala drugim posebnim potrebama djece. 
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2. Suradnja s 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 

                           -  upućivanju osobnih pomagača za djecu s teškoćama u razvoju 

 Surađujem s članovima stručnog tima oko opservacije djece, sastanka s roditeljima vezano za 

dodjelu osobnih pomagača te  individualiziran pristup i praćenje.  

U suradnji s defektologinjom izradila sam  11  IOOP- a za djecu s teškoćama koja imaju podršku 

osobnog pomagača. Surađujemo često oko izbora, praćenja rada  i savjetovanja osobnih 

pomagača , te njihove preraspodjele prema potrebama djece i pomoći odgojiteljima u skupini. 

Sastanci  Povjerenstva održavaju se kako bi se  donijele 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 11 timskih sastanaka s roditeljima djece s 

posebnim potrebama koji imaju podršku osobnog pomagača, te 5 sastanaka s roditeljima čija 

su djeca u opservaciji.  S ravnateljicom i stručnim timom odradila sam nekoliko sastanaka s 

odgojiteljima i osobnim pomagačima  zbog neadekvatne komunikacije međusobno i 

neprofesionalne komunikacije s roditeljima. Vodila sam sa stručnim timom radionicu za 

odgojitelje  početnike – Stručne kompetencije 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 

Odradile  sam u suradnji s stručnim timom dvije CAP Radionice u DV Palčica u skupinama 

gdje su bili prisutni sukobi među djecom. 
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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 s zdravstvenim voditeljicama prilikom upisa i dokumentacije o cijepnom statusu. 

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

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

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

Bila sam mentor  pripravnici  psihologinja Tia Kate Divizić, prošle pedagoške godine  uspješno 

je  položila stručni ispit.  Zbog situaciji s COVID- om  prvi put je stručni ispit organiziran  

putem ZOOM platforme. U suradnji sa savjetnicom iz AZOO  i ispitnim povjerenstvom  

mentorirala sam pismeni dio ispita pripravnice i članovima povjerenstva poslala pismeni rad. 

Pripravnica je prihvatila moj prijedlog za istraživanje i stručni rad  na aktualnu temu:„ 

Odrednice strategije suočavanja sa stresom vezanim za COVID – 19.“ Ispitna komisija je 

pohvalila izbor teme, iako se u istraživanju odazvao mali broj odgojiteljica    iz vrtića, što smo 

protumačili otporom odgovaranju on line, te pribjegavanju korištenja izbjegavajućih strategija 

suočavanja sa stresom. U povjerenstvu sam za provođenje pripravničkog staža  pripravnici 

Tihani Oreč, edukacijskom rehabilitatoru i  pripravnici Ivani Matana, pedagoginji. 

 

3.Suradnja s odgojiteljima i osobnim pomagačima 

U prošloj pedagoškoj godini imali smo uključenih 11 osobnih pomagača za 11 djece s 

teškoćama, svaki je pružao podršku djetetu četiri sata, što je bilo značajno bolje organizirano 

nego prethodnih godina, kad su pojedina djeca imala podršku samo dva sata.  Osobni pomagači  

upoznati su  sa vrstom teškoće u razvoju i posebnostima djeteta za koje je angažiran. Svi osobni 

pomagači i odgojitelji u čije su skupine uključena djeca s teškoćama pohađali su edukacije koje 

je organizirao stručni tim vrtića. Na kraju pedagoške godine provedena je  evaluacija u 

skupinama gdje su uključeni osobni pomagači.  

Analiza upitnika za odgojiteljice: N= 22 

Koliko ste zadovoljni svojim radom s djetetom s teškoćama? 

3- jako zadovoljnih   14- zadovoljnih    5 – djelomično zadovoljnih     0 – nezadovoljnih 

U kojim područjima rada se osjećate najkompetentnijim? 

             -      kreativan rad, likovne aktivnosti, čitalačke – 3 

             -       glazbene aktivnosti - 2 

-  poticanje  komunikacije  i upornosti pri izvršavanju zadataka 

-  socio – emocionalnom razvoju , poticanju samopouzdanja, empatije -2 
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-  poticanje kognitivnih vještina 

- poticanje životno praktičnih i radnih vještina 

- poticanje senzomotoričkih aktivnosti 

-  području socijalizacije 

-  u svim aktivnostima podjednako 

-  Stvaranje pozitivne atmosfere u skupini, dosljednost i pristup djeci  

Na kojem području rada se ne osjećate dovoljno kompetentnim? 

              Rad s djecom s posebnim potrebama -5 

- Neznanje o vrsti teškoće i i poremećaja – 2  

- Uvođenje Pecs – a 

- Situacije kad dijete vrišti, baca se po podu i bježi – neprilagođena ponašanja 

- Nitko od nas nije dovoljno educiran za rad s djecom s teškoćama, 

- Potreba za dodatnim edukacijama  - 3 

-  Posebna teškoća u radu s djecom  kad nedostaju mišljenja liječnika i drugih  

stručnjaka  

- neredovitost povratne informacije 

- nedostatak praktičnog iskustva 

-  

Koliko ste zadovoljni održanim edukacijama za osobne pomagače ?  

1- jako zadovoljnih     6 -  zadovoljnih  10  – djelomično zadovoljnih   5 – nezadovoljnih 

Koliko često i na koji način komunicirate s roditeljima djeteta ? 

svakodnevno, pri dolasku ili odlasku, telefonom, društvenim mrežama - 15 

prilikom dovođenja djeteta u vrtić 

 kad osjetim potrebu ukazati na problem 

 ukoliko postoji potreba  - individualni sastanci jednom tjedno. roditeljski sastanci, kutić za 

roditelje 

majci je žao što ne može više komunicirati s osobnim pomagačem 

komunikacija je kontinuirana i kvalitetna 

 

Koliko ste zadovoljni radom osobnog pomagača u vašoj skupini? 

2- jako zadovoljnih    16 – zadovoljnih     4 – djelomično zadovoljnih    0- nezadovoljnih 

Koliko ste zadovoljni suradnjom sa stručnim timom? 

2- jako zadovoljnih     16- zadovoljnih      4- djelomično zadovoljnih    0 – nezadovoljnih 
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Prijedlozi i sugestije: 

više edukacije za odgojitelje i osobne pomagača  za rad s djecom s teškoćama u razvoju -4 

osobni pomagači koji nisu pedagoške struke trebaju više edukacija - 2 

više edukacija za roditelje, djeca dolaze u vrtić bez osnovnih vještina, nesamostalna 

češće praćenje djece 

nastavak  nove pedagoške godine s istom skupinom zbog iznimne obostrane prihvaćenosti  

skraćeni boravak djece u vrtiću , do 4 sata, individualan rad sa stručnjacima au specijaliziranim 

ustanovama 

svodi se sve na “čisto čuvanje” zbog nestručnosti jer nismo ni defektolozi niti logopedi 

više interaktivnih sastanaka između odgojitelja , osobnih pomagača i stručnog tima  

 

Stručni time je pregledao dokumentaciju mogućih kandidata za osobne pomagače koji su se 

prijavili na natječaj. Proveden je  selekcijski postupak koji se  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 11  osobnih pomagača za Cjelinu 1 . U suradnji s 

defektologinjom svaki osobni pomagač individualno je  upoznat je sa 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 motorički nemir i 

neprilagođeno ponašanje. Savjetovane su da  se pored konzultacija sa stručnim timom za sve 

nedoumice i teškoće obraćaju odgojiteljima koji su nosioci odgojno obrazovnog procesa. U 

odnosu na dijete s teškoćama okvir za rad je IOOP, ciljevi i zadaci , ali i njihova kreativnost i 

suradnja s  naglaskom na razvojnu i individualnu primjerenost sadržaja i aktivnosti.  Ciljevi su 

realni, mjerljivi i kratkoročni, napredak je  često dugotrajan proces i ne treba nikako stoga biti 

demotivirajući , upravo suprotno, veselimo se malim ali  za dijete značajnim  pomacima.  

Surađujem s odgojiteljicama oko roditeljskih sastanaka, edukacija, uključivanja osobnih 

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

razvojnim posebnim potrebama te savjetovanja roditelja.  Istaknula bi jako dobru suradnju s 

odgojiteljicama u čijim su se skupinama dogodile krizne situacije smrti roditelja i djedova, 

pravovremeno su  djelovale kako bismo ponudili psihološku pomoć. Isto mogu reći za suradnju 
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oko djece iz socijalno ugroženih obitelji, ili obitelji sa izrazitim sukobima.  Nekoliko 

odgojiteljica upozorilo je stručni tim na izražavanje nezadovoljstva roditelja oko rasporeda 

djece i odgojiteljica, čime smo mogli prevenirati sukobe. 

Međutim  bilo je isto tako nekoliko kriznih intervencija stručnog tima i ravnateljice zbog sukoba 

odgojitelja i osobnog pomagača, te neprofesionalnog ponašanja odgojitelja prema djeci i 

roditeljima koje smo rješavali u suradnji s ravnateljicom. Odgojitelje pripravnike  savjetujem 

prilikom adaptacije djece i  prilikom uključivanja djece s razvojnim i emocionalnim teškoćama, 

suradnje s roditeljima, otvoren sam za sva njihova  pitanja posebno za krizne situacije i  

protokole sigurnosti.  

 

4. Suradnja s roditeljima: 

Temelj psihološke intervencije i stručne pomoći djeci  je kvalitetna suradnja s roditeljima , 

stoga je ona jedan od mojih prioriteta u vrtiću, posebno putem individualnog savjetovanja.  

Počinje već prilikom upisa djece i  inicijalnih razgovora. Ako stručni tim smatra da je potrebno 

pružiti  djetetu podršku  osobnog pomagača , najčešće pozivamo roditelja i dijete na ponovnu 

procjenu , gdje prikupimo potrebnu dokumentaciju i važne podatke o vrsti i stupnju razvojnih 

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

roditeljske sastanke  na temu: Adaptacija na jaslice -  za sve jaslične skupine  

Prije upisa u školu održani su sastanci za sve predškolce : Zrelost za školu  

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  kako 

bi ih potaknuli na veću suradnju   potrebu za vještačenjem djeteta i individualne terapijske 

intervencije. 

Nekoliko roditelja obratilo se stručnom timu zbog  neprimjerene komunikacije i nezadovoljstva 

radom odgojitelja, ne nakon čega su odgojitelji upozoreni, u nekoliko situacija interveniralo se 

na način da su se napravile promjene u rasporedu djece i odgojitelja. 

Broj  individualnih savjetodavnih razgovora ovu pedagošku godinu je reduciran zbog 

epidemiološke situacije.  Obavila sam 35 savjetodavnih  razgovora s roditeljima u svezi 

poteškoća adaptacije, zrelosti za školu, razvojnih i  emocionalnih poteškoća, nezadovoljstva i 

pritužbi na rad odgajatelja, problema u odgoju, sukoba u obitelji ili razvoda braka.  Najveći broj 

roditelja obraća se na  savjetovanja kod psihologa na preporuku odgojitelja ili drugih roditelja, 

iako se povećava broj onih koji samoinicijativno dolaze , najviše zbog odgojnih problema, 

zatim sukoba u obitelji, a tek onda zbog emocionalnih i razvojnih problema djeteta.  
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Na kraju ped. god. roditelji djece koja su imala podršku osobnih pomagača ispunili su  

evaluacijski upitnik: 

 

Analiza upitnika  za roditelje: N= 11 

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

8- jako zadovoljnih    1- zadovoljnih   2- djelomično zadovoljnih, 0 – nezadovoljnih 

2.  Koje aspekte rada osobnog pomagača najviše cijenite? 

susretljivost, veliki trud i mirnoću 

emocionalnu povezanost , nježnost, prisnost prema djetetu, strpljenje 

svakodnevno obavještavanje koliko dijete i u čemu napreduje 

koordinacija s edukacijskim rehabilitatorom iz Baseline 

poticanje na jelo i igru i komunikaciju s drugom djecom 

rad na samostalnosti djeteta 

predanost i vidljivu želju i volju da djetetovo vrijeme u vrtiću bude dobro iskorišteno, odanost, 

snalažljivost,  kreativnost , potpora u svakom smislu, savjeti 

kompatibilnost pomagača i djeteta 

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

na području rada s djetetom da se ispune aspekti programa koji su dogovoreni 

osobni pomagač je angažiran na svim područjima 

osobni pomagač pomogao je nama roditeljima , napravio ogroman napredak u svemu, učenju, 

govoru, hranjenju 

prihvaća sugestije roditelja tako da smo zadovoljni 

radi u skladu s odgojem predškolske djece 

zadovoljni smo angažmanom osobnog pomagača 

napredak se vidi, to su komentirali i drugi rehabilitator ii da je to velikim dijelom zbog rada 

osobnog pomagača 

treba se prilagodit djetetu, njegovim potrebama i mogućnostima, da se dijete  što više uključuje 

u interakciju s drugom djecom  

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

svakodnevno , usmena komunikacija ili poruke – 8 

razmijenimo informaciju što su taj dan događalo u vrtiću,  kako se dijete ponašalo, u čemu je 

sudjelovalo, kakvo mu je raspoloženje nisam mnogo razgovarala, ali sve u svezi mog djeteta 

mi je pomogla i mislim da radi za pohvalu 
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5. Koliko ste zadovoljni radom odgojiteljica u odnosu na vaše dijete? 

    11- jako zadovoljnih   0- zadovoljan  0 – djelomično zadovoljnih  0 – nezadovoljnih 

6. Koliko ste zadovoljni suradnjom sa  stručnim timom vrtića? 

       9- jako zadovoljnih  1- zadovoljan   1- djelomično zadovoljnih  0 – nezadovoljnih 

7.  Prijedlozi i sugestije: 

nastaviti suradnju između roditelja i osobnih pomagača jer se tako olakšava roditeljima i djeci  

dogovoreno uvođenja Pecs – a u vrtić  

uključiti rad logopeda i edukacijskog rehabilitatora u vrtiću 

proširenje stručnog tima za još logopeda 

osobni pomagač bi trebao biti više obrazovan 

više vanjskih sadržaja, izleti, kino, kazalište 

ne bismo ništa mijenjali, vrlo smo zadovoljni 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5. Stručno  usavršavanje: 

Pripremila sam,  vodila  ili sudjelovala na  slijedeće radionicama u vrtiću:  

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

suradnji s stručnim timom -  4 radionice  

Inkluzija i uloge njenih sudionika u dječjem vrtiću  - stručni tim 

Nepoželjna ponašanja kod djece – stručni tim 

Građanski odgoj - Projekti u vrtiću  - 2 radionice / ZOOM/ 

 

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

edukacija iz Realitetne terapije i teorije izbora: 

8 cjelodnevnih  praktikuma – supervizorice: Asja Palinić Cvitanović ,        Josipa Vučica i Iva 

Mikulić 

Bled,  trodnevna konferencija – Europski susret realitetnih terapeuta – /ZOOM/ 

Psihosocijalna podrška  u kriznim situacijama – Agencija za odgoj i obrazovanje / ZOOM/ 

Potres i djeca u krizi, trebaju li svi isto – Hrvatski crveni križ i Agencija za odgoj i obrazovanje 

/ZOOM/ 

Projekti u području Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko 

građanstvo, regionalna smotra – Agencija za odgoj i obrazovanje / ZOOM/ 

Funkcija metakognicije u emocionalno- socijalnom učenju, Agencija za odgoj i obrazovanje , 

Sekcija dječji vrtići / ZOOM/ 
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Priča koja pomaže u odgojno –obrazovnom radu _ agencija za odgoj i obrazovanje , Sekcija 

dječji vrtići / ZOOM/ 

Post covid sindrom, Hrvatska liječnička komora i Hrvatska psihološka komora  - ZOOM 

 

6.Suradnja  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                                                                 

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 
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 

20000 Dubrovnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU PSIHOLOGINJE 
Za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

 

 

 
 

Psihologinja: 

Severina Hađija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubrovnik, rujan, 2021. 
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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. 

1. Rad s djecom 

1.1. Upisi djece u vrtić 

Tijekom svibnja i lipnja 2021. godine provedeni su e-upisi u jaslice i vrtić djece s područja 

grada Dubrovnika za pedagošku godinu 2021./2022. Za DV Pčelica zaprimljeno je 102 zahtjeva 

za upis. Zahtjevi su zaprimani od 25. svibnja do 4. lipnja 2021. godine putem online aplikacije. 

Inicijalni razgovori su se provodili tijekom lipnja i srpnja. U nastavku slijedi grafički prikaz 

upisane djece po vrtićima. 
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Psiholog je u suradnji s ostalim članovima stručnog tima (pedagoginjom, edukacijskim 

rehabilitatorom i zdravstvenom voditeljicom) provodio inicijalne razgovore s djecom 

kandidatima za upis i njihovim roditeljima. Tijekom inicijalnog razgovora stručni suradnici su 

pregledali upisne upitnike koji sadržavaju razvojne podatke o djetetu, te po potrebi tražili 

detaljnije informacije ukoliko su uočene specifičnosti u razvoju djeteta. U kontaktu s djetetom 

stručni suradnici su opservirali obilježja djetetove igre, način komunikacije i uspostavljanja 

interakcije, govor te ponašanje 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 42 ispunjene ljestvice, 

kod 15-ero djece (36%) je utvrđeno da postoji kašnjenje u jednom ili više područja 

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. Poslano je 25 upitnika roditeljima djece 

kod kojih su uočeni određeni rizični faktori. Od ispunjenih upitnika, rezultati 18-ero djece 

89%

11%

Omjer upisane djece u jaslice i vrtić

JASLICE

VRTIĆ

64%

36%

Probir djece u dobi do 24. mjeseca na upisima -
CSBS

UREDNO

RIZIČNO
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(72%) su se pokazali rizičnima barem u jednom području razvoja. Djeca koja su na upitniku 

postigla značajno ispodprosječne rezultate, koji mogu ukazivati na moguće kašnjenje u 

pojedinim aspektima razvoja, pozvana su na razvojnu procjenu. Edukacijski rehabilitator i 

psiholog su obavili 8 takvih procjena, na temelju kojih su napisana mišljenja i preporuke o 

uključivanju djeteta u određenu vrstu programa te u određenu vrstu rehabilitacijskog tretmana, 

ovisno o njegovim potrebama. Djeca koja su se na razvojnim upitnicima pokazala rizičnima, 

bit će početkom nove pedagoške godine opservirana u odgojnim skupinama te će se, ukoliko 

se pokaže potreba, napraviti razvojna procjena. 

 

1.2. Djeca s teškoćama u razvoju 

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

razvoju: 

― 6 djece s oštećenjem vida 

― 1 dijete s  oštećenjem sluha 

― 30 djece s poremećajima govorno-glasovne komunikacije 

― 7 djece s poremećajem u ponašanju 

― 2 djece s motoričkim smetnjama 

― 3 djece sniženih intelektualnih sposobnosti 

― 4 djece s autizmom 

― 2 djece s višestrukim teškoćama 

― 16 djece sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima 

 
Na razini ustanove ove godine je Ministarstvu znanosti i obrazovanja prijavljeno 224 djece s 

teškoćama u razvoju, od kojih 16 ima rješenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu 

rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Od ukupnog broja djece s teškoćama u 

razvoju, njih 71 pohađa vrtiće 3. cjeline, što iznosi 31,7%. 

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 2 puta. Tijekom 

ove pedagoške godine 13-ero djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju vrtiće unutar DV 

Pčelica su imali podršku osobnog pomagača ili je u skupini osiguran treći odgojitelj. 

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

i djece s teškoćama u razvoju. Psiholog je sudjelovao u održavanju predavanja Nepoželjna 

ponašanja. 
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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. 12-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 

Za 9 predškolaca je odrađena procjena zrelosti za školu, te su o rezultatima iste obaviješteni 

roditelji, odnosno odgojitelji. Za navedenu djecu su napisana Mišljenja psihologa na zahtjev 

roditelja, odnosno škole koju dijete upisuje. Ostvarena je suradnja s Osnovnom školom 

Mokošica, u vezi razmjene informacija o djeci koja se upisuju u školu. 

1.4. Psihološka procjena i Mišljenja psihologa 

Psiholog je tijekom ove pedagoške godine obavio 28 psiholoških procjena na temelju kojih je 

napisano Mišljenje psihologa za svako dijete pojedinačno. U suradnji s edukacijskim 

rehabilitatorom obavljeno je još 5 timskih procjena te su napisana Mišljenja stručnog tima.  

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. 

 

1.5. Darovita djeca 

Odgojiteljice treće cjeline su na početku pedagoške godine prijavile 40 potencijalno darovite 

djece, od čega 35% obuhvaća verbalno-lingvističku, a 17,5% vizualno-prostornu. Za djecu s 

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. 

 

64%

36%

Omjer broja djece s teškoćama u razvoju i darovite djece

Djeca s teškoćama u razvoju Darovita djeca
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2. Suradnja s roditeljima 

Suradnja psihologa s roditeljima ostvarena je putem individualnih razgovora, odnosno 

konzultacija, timskih razgovora s ostalim članovima stručne službe, putem roditeljskih 

sastanaka i radionica za roditelje, kao i putem edukativnih materijala. 

Održano je 5 predavanja namijenjenih roditeljima sa sljedećim temama: 

― Spremnost djeteta za polazak u osnovnu školu (2 roditeljska sastanka u suradnji s 

pedagoginjom Vidojević) 

― Djeca i mediji – zašto i na koji način ograničiti njihovo korištenje? (3 predavanja 

putem Zoom platforme, u suradnji s dr. M. Čale Mratović, u organizaciji Dubrovačkih 

knjižnica)  

― Strah u predškolskoj dobi – kako pomoći djetetu? (predavanje za roditelje u sklopu 

Tjedna psihologije) 

Individualni razgovori odrađeni su s roditeljima djece za koju su urađene psihologijske 

procjene, kao i s roditeljima koji su se samoinicijativno javili psihologu. Roditelji su se 

psihologu najčešće javljali u vezi problema u ponašanju njihove djece, emocionalnih poteškoća 

ili vještina spremnosti za školu. 

 

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: 

― Kako sačuvati djetinjstvo u digitalnom svijetu? (4 edukacije za odgojitelje u suradnji 

sa psihologinjom Leom Burić) 

― Nepoželjna ponašanja – predavanje za odgojitelje i pomagače djece s teškoćama u 

razvoju 

Psiholog je sudjelovao na sastancima odgojiteljskih vijeća, 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. 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 Vrtića, zajedno s vanjskim suradnicima, činili su 

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. 
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5. Ostali poslovi 

 

Na početku pedagoške godine psiholog je sudjelovao u izradi Godišnjeg izvješća iz prethodne 

pedagoške godine te 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.  

6. Suradnja s vanjskim ustanovama i institucijama 

Ostvarena je suradnja sa sljedećim ustanovama: 

― Agencija za odgoj i obrazovanje – sudjelovanje u različitim oblicima stručnog 

usavršavanja 

― 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 

7. Stručno usavršavanje psihologa 

• Tema: Online pedagoška akademija 2020./2021.: Emocionalna inteligencija: Kako 

(pre)živjeti stresu unatoč; Izazovi suradnje u doba modernog roditeljstva; Svako dijete 

ima skrivene talente 

Organizator: Mliječni zub 

Mjesto i datum: online, rujan 2020. – svibanj 2021. 

 

• 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, Fakultet elektrotehnike i računarstva 

Sveučilišta u Zagrebu 

Mjesto i datum: online, 10. i 11.9.2020. 

• Tema: Uvod u rad s asocijativnim kartama 

Organizator: Centar Madrugada 

Mjesto i datum: Dubrovnik, 12.9.2020. 

• Tema: XXII. Dani psihologije u Zadru 

Organizator: Sveučilište u Zadru 

Mjesto i datum: online, 1.-.3.10.2020. 

 

• Tema: Stres i mobbing na radnom mjestu 

Organizator: Centar za kognitivno bihevioralnu terapiju 

Mjesto i datum: online, 10.10.2020. 

• Tema: Uvod u Primijenjenu analizu ponašanja  (ABA-u) 

Organizator: Centar stabilne podrške 

Mjesto i datum: online, 14.11.2020. 

 

• Tema: Praktikum 2 KBT-a. 1. radionica: Bihevioralno-kognitivni tretman fobija; 

Tretman socijalne fobije 
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Organizator: HUBIKOT 

Mjesto i datum: online, 17.10.2020. 

• Tema: Praktikum 2 KBT-a. 2. radionica: Struktura prve terapijske seanse; 

Bihevioralno-kognitivni tretman paničnog poremećaja 

Organizator: HUBIKOT 

Mjesto i datum: online, 21.11.2020. 

• Tema: Praktikum 2 KBT-a. 3. radionica: Struktura druge i ostalih seansi; Problemi 

u strukturiranju seanse; Bihevioralno-kognitivni tretman opsesivno-kompulzivnog 

poremećaja 

Organizator: HUBIKOT 

Mjesto i datum: online, 19.12.2020. 

• Tema: Praktikum 2 KBT-a. 4. radionica: Domaće zadaće; Bihevioralno-kognitivni 

modeli i tretman generaliziranog anksioznog poremećaja 

Organizator: HUBIKOT 

Mjesto i datum: online, 23.1.2021. 

• Tema: Kako pružiti podršku nakon traumatskih događaja? 

Organizator: PsiHelp 

Mjesto i datum: online, 1.2.2021. 

• Tema: Tečaj mindfulnessa zasnovan na programu kognitivne terapije temeljene na 

mindfulnessu 

Organizator: HUBIKOT 

Mjesto i datum: online, 4.2.2021.-25.3.2021. 

• Tema: Psihološka prva pomoć u vremenu krize 

Organizator: Klub studenata psihologije Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u 

Zagrebu "Feniks" 

Mjesto i datum: online, 5.2.2021. 

• Tema: Praktikum 2 KBT-a. 5. radionica: Specifičnosti bihevioralno-kognitivnog 

tretmana anksioznosti u djece; Uvježbavanje bihevioralno-kognitivnih tehnika u 

tretmanu anksioznosti 

Organizator: HUBIKOT 

Mjesto i datum: online, 20.2.2021. 

• Tema: Praktikum 2 KBT-a. 6. radionica: Identifikacija automatskih misli; 

Bihevioralno-kognitivni tretman depresije 

Organizator: HUBIKOT 

Mjesto i datum: online, 20.3.2021. 

• Tema: Praktikum 2 KBT-a. 7. radionica: Identificiranje emocija; Bihevioralno-

kognitivni tretman dječje i adolescentne depresije 

Organizator: HUBIKOT 

Mjesto i datum: online, 17.4.2021. 

• Tema: Formativno praćenje - podrška u razvoju osobnosti 

Organizator: AZOO 

Mjesto i datum: online, 29.4.2021. 

• Tema: Agresivno dijete – što činiti? 

Organizator: Centar za djecu, adolescente i roditelje – Centar DAR 
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Mjesto i datum: online, 12.5.2021. 

 

• Tema: Praktikum 2 KBT-a. 8. radionica: Bihevioralna aktivacija; Procjena 

suicidalnog rizika; Uvježbavanje bihevioralno-kognitivnih tehnika u tretmanu 

depresije 

Organizator: HUBIKOT 

Mjesto i datum: online, 15.5.2021. 

• Tema: Okrugli stol "Ekrani i djeca predškolske dobi" 

Organizator: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu 

Mjesto i datum: online, 18.5.2021. 

 

• Tema: Izabrane tehnike iz dječje kliničke psihologije i psihoterapije s naglaskom na 

analizu crteža i tehnike iz terapije kreativnom umjetnošću 

Organizator: Naklada Slap 

Mjesto i datum: online, 29.5.2021. 

 

• Tema: ULOGA PSIHOLOGA U DIJAGNOSTICIRANJU I TRETMANU DJECE I 

ODRASLIH S DEFICITOM  PAŽNJE / HIPERAKTIVNIM POREMEĆAJEM 

(ADHD-om) 

Organizator: Hrvatsko psihološko društvo 

Mjesto i datum: online, 12.6.2021. 

 

• Tema: Praktikum 2 KBT-a. 9. radionica: Kognitivne intervencije: Evaluacija 

automatskih misli i Reagiranje na automatske misli 

Organizator: HUBIKOT 

Mjesto i datum: online, 19.6.2021. 

• Tema: Podrška edukacijskim rehabilitatorima u DV 

Organizator: AZOO 

Mjesto i datum: online, 30.6.2021. 
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Područja rada stručnog suradnika psihologa u DV Dubrovnik, za pedagošku godinu 

2020./2021.: 

1. Rad s djecom 

2. Suradnja s roditeljima 

3. Suradnja s odgojiteljima i osobnim pomagačima 

4. Suradnja sa stručno-razvojnim timom Vrtića 

5. Suradnja s vanjskim ustanovama  

6. Pripremanje, planiranje i programiranje rada te stručno usavršavanje psihologa 

 

1. Rad s djecom 

1.1. Adaptacija na vrtić 

Početak pedagoške godine bio je usmjeren na adaptaciju novoupisane djece na jaslice i vrtić. 

Psiholog je po potrebi provodio individualne razgovore i savjetovanje roditelja djece čija je 

prilagodba trajala dulje i uključivala intenzivnije reakcije. Obzirom na mjere donesene radi 

sprječavanja širenja epidemije virusa Covid-19, svaka odgojiteljica je unutar svoje odgojne 

skupine podijelila roditeljima najvažnije informacije vezane za početak pohađanja jaslica i 

vrtića.  

1.2. Upisi  

Zahtjevi za upis u Dječje vrtiće Dubrovnik zaprimali su se putem Carnet-a, u razdoblju od 25. 

svibnja do 4. lipnja 2021. godine.  Obzirom na novi sustav prijavljivanja, na službenim 

stranicama Vrtića su objavljene Upute za E-upis, gdje je na 35 stranica objašnjena procedura 

podnošenja zahtjeva za upis djeteta. Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, Komisija za 

upis je pregledala sve podnesene zahtjeve nakon čega su stručno-razvojni timovi pozivali 

roditelje i djecu na inicijalnu procjenu.  Inicijalne procjene za upis u vrtiće druge cjeline DV 

Dubrovnik (Pile, Izviđač, Ciciban, Kono i Gruž) su se provodile u razdoblju od 14. lipnja do 5. 

srpnja 2021. godine, tijekom ukupno šest radnih dana. Roditelji su pozivani na inicijalnu 

procjenu putem e-maila. Stručni tim, koji je provodio inicijalne procjene se sastojao od 

pedagoginje pripravnice, zdravstvene voditeljice, edukacijske rehabilitatorice i psihologinje. 

Tijekom procjene su se pregledavali upisni upitnici djece i priložena medicinska 

dokumentacija. Osim upisnog upitnika, roditelji djece do 2. godine života su ispunjavali 

probirnu ljestvicu CSBS, koja procjenjuje rani komunikacijski i simbolički razvoj. Ukoliko je 

iz probirne ljestvice, opservacije djeteta, razgovora s roditeljima ili priložene medicinske 

dokumentacije, uočeno odstupanje u nekom području razvoja, roditelji su pozvani na opsežniju 
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timsku procjenu. Od ukupnog broja inicijalno procijenjene djece (113), kod petnaestero djece 

je uočeno odstupanje u razvoju, a od toga je devetero djece pozvano na opsežniju timsku 

procjenu. Službeno Rješenje o vrsti i stupnju teškoća u razvoju ima šestero novoupisane djece.  

 

Teškoća u razvoju Broj djece 

Bulozna epidermoliza 1 

Sindrom Down 2 

Hemihipertrofija 1 

Metaboličke teškoće 1 

Di Georgeov sindrom 1 

Neurorizik 3 

Poremećaj iz spektra autizma 3 

Razvojno kašnjenje 3 

Ukupno 15 

Tablica 1. Prikaz probira djece s teškoćama u razvoju na upisu za pedagošku godinu 

2021./2022. – cjelina 2. 

 

Nakon ponovljene procjene djece, stručni tim je napisao Mišljenje nakon provedene inicijalne 

procjene povodom upisa u pedagošku godinu 2021./2022. te pozvao roditelje na sastanak, na 

kojemu je predano Mišljenje i gdje su dogovoreni uvjeti i duljina boravka djeteta s teškoćama 

u razvoju. U suradnji s pedagoginjom je dogovorena optimalna odgojna skupina za dijete te 

predloženo skraćeno vrijeme boravka i po potrebi podrška osobnog pomagača. Prilikom podjele 

Mišljenja, roditeljima su savjetovani oblici terapijskog rada adekvatnog za dijete, unutar i izvan 

Ustanove. Pojedini roditelji su upućeni napraviti cjelokupnu razvojnu procjenu djeteta kao i 

podnijeti Zahtjev za službeno vještačenje vrste i stupnja teškoća.  
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Graf  1. Prikaz rezultata probira djece s teškoćama u razvoju u DV Dubrovnik – cjelina 2. 

 

1.3. Djeca s teškoćama u razvoju 

Na početku pedagoške godine 2020./2021., odgojiteljice su dostavile popis djece s teškoćama 

u razvoju, za vrtiće 2. cjeline. Ukupno je prijavljeno 64 djece. U nastavku je navedeni popis 

djece, prema Državnom pedagoškom standardu (2008): 

― 3 djece s oštećenjem vida 

― 2 djece s oštećenjem sluha 

― 22 djece s poremećajima govorno-glasovne komunikacije 

― 3 djece s poremećajem u ponašanju  

― 1 dijete sa sniženim intelektualnim sposobnostima 

― 12 djece s poremećajem iz spektra autizma 

― 1 dijete s višestrukim teškoćama 

― 20 djece sa zdravstvenim teškoćama  

 

 

74%

18%

8%

Probir djece s razvojnim odstupanjima - Upisi 2021.

Uredan razvoj

Blago odstupanje u razvoju

Teškoće u razvoju
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Graf 2. Prikaz djece s teškoćama u razvoju, u pedagoškoj godini 2020./2021., Cjelina 2. 

 

Stručni suradnik psiholog je sudjelovao u probiru i identificiranju djece s teškoćama u razvoju 

prilikom upisa u jaslice ili vrtić, opservaciji u odgojnoj skupini, individualnoj procjeni djeteta, 

izradi individualiziranih odgojno-obrazovnih programa (IOOP-a), praćenju ostvarivanja 

navedenih programa unutar odgojne skupine, uključivanju osobnih pomagača u rad s djetetom, 

skraćivanju vremena boravka djece s teškoćama u razvoju te savjetovanju roditelja i odgojitelja. 

U izradu IOOP-a, uz psihologa su bili uključeni i ostali članovi stručnog tima (edukacijski 

rehabilitator, pedagog i zdravstveni voditelj), odgojitelji i osobni pomagači. Tijekom prethodne 

pedagoške godine, u individualni tretman psihologa je bilo uključeno troje djece s poremećajem 

hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD).  

Stručni suradnik psiholog, kao član Povjerenstva za procjenu potrebe angažiranja osobnih 

pomagača za djecu s teškoćama u razvoju u DV Dubrovnik, sudjelovao je u dodjeljivanju 

osobnih pomagača za ukupno 33 djece, za prethodnu pedagošku godinu.  

 

1.4. Djeca s poremećajima u ponašanju i emocionalnim teškoćama 

Osim probira djece s odstupanjima u razvoju i uključivanja u odgojne skupine i po potrebi 

individualni rad, u redovito praćenje i individualni rad su bila uključena i djeca s poteškoćama 

u emocionalnom razvoju i problemima u regulaciji ponašanja. Tijekom pedagoške godine, bilo 

je uključeno dvoje djece s  poteškoćama regulacije ponašanja i agresivnošću, dvoje djece čiji 

su roditelji bili u procesu razvoda braka, jedno dijete koje je dobilo odgodu od škole, jedno 

dijete s emocionalnim poteškoćama uslijed ozbiljne, primarne zdravstvene dijagnoze, jedno 

dijete sa složenom obiteljskom dinamikom (nasilje u obitelji, psihijatrijska dijagnoza roditelja) 
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te potencijalno darovito dijete s emocionalnim poteškoćama. Razlozi zbog kojih su se roditelji 

uglavnom obraćali za savjet psihologa su bili: problemi u adaptaciji na jaslice/vrtić, poteškoće 

regulacije emocija i ponašanja, procjena spremnosti za polazak u osnovnu školu te stresne 

životne okolnosti (smrt člana obitelji, razvod roditelja, rođenje brata ili sestre). Nakon 

inicijalnog razgovora s roditeljima, opservacije djeteta u skupini te individualne procjene 

djeteta, roditelji su savjetovani o adekvatnom načinu odgoja i poticanja djeteta, uvažavajući 

njegovu osobnost, ali i postavljajući potrebne granice. Također, u suradnji s Centrom za 

socijalnu skrb, psiholog je opservirao u skupini i individualno pratio ukupno šestero djece, čija 

je obitelj pod nadzorom Centra. Razlozi praćenja su bili konfliktni obiteljski odnosi, 

zanemarivanje djece i nasilje u obitelji. Psiholog je Centru dostavljao službena pisanja izvješća 

o funkcioniranju djece u odgojno-obrazovnoj ustanovi.  

 

1.5. Predškolci i liste zrelosti 

Nakon razgovora sa stručno-razvojnim timovima osnovnih škola, a uz informiranje roditelja, 

dogovoreno je da se za osamnaest djece ispune Liste zrelosti za školu, a troje djece se naruči na 

individualnu procjenu psihologa i/ili edukacijskog rehabilitatora.  Kod navedene djece se 

prilikom inicijalnog testiranja za upis u prvi razred osnovne škole uočilo razvojno odstupanje 

(u području govorno-jezičnog razvoja, komunikacije, kognitivnih sposobnosti, grafomotoričkih 

vještina, socio-emocionalne zrelosti i/ili cjelokupno razvojno kašnjenje).  

Nakon što su odgojiteljice ispunile Liste zrelosti za navedenu djecu, stručno-razvojni timovi 

vrtića i škola su razmijenili informacije. Od troje djece koji su bili pozvani na razvojnu 

procjenu, jedno dijete je ostvarivalo značajno niske rezultate na inicijalnom testiranju za školu, 

jedno dijete je od ranije imalo utvrđene poteškoće socijalne komunikacije i interakcije te je u 

vrtiću imalo podršku osobnog pomagača i jedno dijete sa značajnim poteškoćama regulacije 

ponašanja (agresivnost prema djeci i odraslima), koje je također imalo podršku osobnog 

pomagača u odgojnoj skupini. Navedeno troje djece su nakon procjene u vrtiću i ponovljenog 

testiranja u školi dobila prijedlog individualizacije programa i po potrebi uvođenje podrške 

osobnog pomagača.   

Početkom ožujka 2021. godine, u suradnji s pedagoginjom, održani su roditeljski sastanci za 

približno 130 roditelja predškolaca. Sastanci su održani u dva termina putem online aplikacije. 

Najprije je predstavljen teorijski okvir različitih vrsta zrelosti, zatim zakonski okvir koji regulira 

upis djece u osnovnu školu, potom savjeti o načinima poticanja razvoja te dio o štetnom utjecaju 

prekomjerne izloženosti djece digitalnim medijima. Naposljetku su slijedila pitanja, komentari 

i kratka rasprava.  Roditelji su online anketom dali povratne informacije o predavanju.  
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1.6. Darovita djeca 

U prethodnoj pedagoškoj godini, putem Listi za potencijalno darovitu djecu (Cvetković-Lay), 

izdvojeno je 42 djece koji pokazuju visoke sposobnosti u nekom od područja darovitosti. 

Najviše djece se isticalo u verbalno-lingvističkoj, glazbeno-ritmičkoj i likovnoj darovitosti.   

Broj djece po vrtićima prikazan je na Grafu 3.  

 

 

Graf 3. 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 vidljiv omjer broja potencijalno darovite djece i djece s teškoćama u razvoju. 

Primjetan je veći postotak djece s teškoćama u razvoju, u odnosu na potencijalno darovitu djecu.   
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Graf 4. Djeca s posebnim potrebama – Potencijalno darovita djeca i djeca s teškoćama u 

razvoju – Cjelina 2. 

 

2. Suradnja s roditeljima 

Suradnja s roditeljima se odvijala kroz cijelu pedagošku godinu, prilikom inicijalnih razgovora 

za upis djeteta u vrtić, adaptacije, testiranja zrelosti za upis u osnovnu školu, razvojne procjene 

djeteta pri sumnji na odstupanja, procjeni potencijalne darovitosti te u svrhu inhibiranja 

različitih oblika nepoželjnog ponašanja kod djeteta. Suradnja se ostvarivala putem roditeljskih 

sastanaka, tematskih predavanja, radionica, individualnih razgovora te putem pisanih 

edukativnih materijala (letci, brošure i plakati). U suradnji s pedagogom, psiholog je održao 

dva roditeljska sastanka na temu: „Spremnost djeteta za polazak u osnovnu školu“, gdje je 

sudjelovalo ukupno 92 roditelja.  

Suradnja s roditeljima djece s teškoćama u razvoju odvijala se kroz individualne sastanke 

(prilikom procjene, tretmana, savjetovanja i redovitog praćenja), zajedno s ostalim članovima 

stručnog tima (edukacijski rehabilitator i pedagog). Tijekom sastanka bi se roditelje upoznalo s 

ciljevima i sadržajem IOOP-a. U svrhu unaprjeđivanja rada s djecom s teškoćama u razvoju i 

njihovim roditeljima, formiran je online upitnik: „Uključenost djece s teškoćama u razvoju u 

različite oblike stručne pomoći“. Upitnikom je ispitano je li dijete ima službeno Rješenje o 

stupnju i vrsti oštećenja, zatim u koje vrste terapija i koliko često je uključeno, koji su trenutni 

ciljevi za dijete i koja očekivanja imaju od Vrtića. Uvidom u rezultate Upitnika, može se 

zaključiti da je sve više djece s teškoćama u razvoju dobilo službeno Rješenje o vrsti i stupnju 

teškoće. Također, uočava se da su sva djeca uključena u neki od oblika terapije, unutar ili izvan 

djeca s teškoćama 
u razvoju
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Ustanove. Naposljetku, roditelji izražavaju želju za učestalijim uključivanjem u individualni 

rad u Vrtiću.  

Osim navedenog upitnika, u svrhu poboljšanja kvalitete rada, Upitnikom je ispitano 

zadovoljstvo roditelja radom osobnog pomagača. Roditelji izvještavaju da su vrlo zadovoljni 

do u potpunosti zadovoljni radom osobnog pomagača. Na pitanje o zadovoljstvu odnosom 

osobnog pomagača prema djetetu, roditelji također izvještavaju od vrlo zadovoljni do u 

potpunosti zadovoljni. Većina roditelja na pitanje o zadovoljstvu ulogom osobnog pomagača u 

uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju među vršnjake, odgovara u potpunosti zadovoljan, 

dok jedan roditelj odgovara djelomično zadovoljan, a jedan roditelj vrlo zadovoljan.  Na pitanje 

o zadovoljstvu u postizanju razvojnih ciljeva za dijete, roditelji odgovaraju od vrlo zadovoljni 

do u potpunosti zadovoljni. Većina roditelja osobnog pomagača vidi odgovornim i pouzdanim 

u svom radu. Roditelji u radu osobnog pomagača pohvaljuju toplinu u odnosu s djetetom, 

susretljivost, osobni pristup, želju za usavršavanjem, prihvaćanje i pažljivost. U prijedlozima o 

tome što bi trebalo unaprijediti, roditelji navode više edukacija za rad, intenzivniju 

komunikaciju roditelj-osobni pomagač te osiguravanje zadržavanja osobnih pomagača 

poboljšanjem uvjeta za rad.   

 

3. Suradnja s odgojiteljima i osobnim pomagačima 

Suradnja s odgojiteljima  se ostvarivala putem redovitih planiranih aktivnosti (roditeljski 

sastanci, radionice, predavanja), kao i kontinuirano, po potrebi, tijekom pedagoške godine. 

Najčešći motiv individualnih sastanaka  bio je vezan uz opserviranje i praćenje obrazaca 

ponašanja djece koja iskazuju neki od  ili više oblika nepoželjnog ponašanja, uočavanje trigera 

koji dovode ili pojačavaju navedeno ponašanje te u skladu s time poduzimanje koraka koji 

dovode do inhibicije ili potpunog ukidanja navedenog ponašanja. Osim za probleme u 

ponašanju, odgojitelj i psiholog su ostvarivali suradnju prilikom opserviranja i procjene djece s 

teškoćama u razvoju, probira darovite djece te prilikom izrade IOOP-a. Suradnja se odvijala i 

kroz odgojiteljska vijeća te sastanke voditelja. U suradnji s psihologom, održana su četiri 3-

satna predavanja za odgojitelje na temu: „Kako sačuvati djetinjstvo u digitalnom svijetu?“. 

Nakon održanih predavanja, odgojiteljima su poslani edukativni materijali, s ciljem da stečena 

znanja odgojitelji dalje prenesu roditeljima iz svoje odgojne skupine.  

U suradnji s ostalim članovima stručnog tima, kao i prethodnih godina, održan je Ciklus 

radionica za osobne pomagače djece s teškoćama u razoju, od ukupno 7 radionica. Jedna od 

provedenih radionica je bila pod nazivom „Nepoželjna ponašanja“, gdje su prikazane vrste 
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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 IOOP-a, praćenje razvoja i napretka djece.  

U svrhu ispitivanja izazova i potreba u radu osobnih pomagača za djecu s teškoćama u razvoju, 

anketom je dobiveno da su najveći izazovi u radu otklanjanje različitih oblika nepoželjnog 

ponašanja i uključivanje djece s teškoćama u razvoju u interakciju i igru s vršnjacima. Osobni 

pomagači ističu da su u radu najviše zadovoljni ostvarivanjem odnosa s djetetom i motiviranjem 

djeteta na sudjelovanje u dnevnim zadatcima i aktivnostima. Većina pomagača navodi da je 

dijete najviše napredovalo u samostalnosti u brizi o sebi, slijeđenju dnevnih rutina, smanjenju 

nepoželjnih ponašanja i većem uključivanju u aktivnosti s vršnjacima. Tri od četiri pomagača 

su u potpunosti zadovoljna komunikacijom s roditeljima, dok ostali smatraju da bi ona mogla 

biti kvalitetnija. Gotovo svi pomagači su u potpunosti zadovoljni komunikacijom s 

odgojiteljima. Većina pomagača svoj posao u nekoj mjeri smatra stresnim i prepoznaje potrebu 

za podrškom.  

 

4. Suradnja sa stručno-razvojnim timom Vrtića 

Stručno-razvojni tim Dječjih vrtića Dubrovnik čini 14 stručnjaka i to: 3 pedagoga, 3 psihologa, 

2 logopeda, 1 defektolog, 2 edukacijska rehabilitatora te 3 zdravstvena voditelja.  

Suradnja s članovima stručnog tima odnosila se na postupak upisa djece u vrtić, praćenje i rad 

s djecom s posebnim potrebama, procjenu zrelosti prije upisa u školu, izradu edukativnih letaka, 

predavanja i radionica, izradu Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada te 

Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada. Psiholog je surađivao s kolegicom 

psihologinjom vezano za predavanja na teme: Kako sačuvati djetinjstvo u digitalnom svijetu. U 

suradnji s kolegicom edukacijskom rehabilitatoricom je izrađen letak: Ostvarivanje prava 

roditelja djece s teškoćama u razvoju. Članovi stručno razvojnog tima su održali Ciklus od 7 

radionica za osobne pomagače djece s teškoćama u razvoju.  

Članovi stručno razvojnog tima Vrtića, zajedno s vanjskim suradnicima, činili su 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.  
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5. Suradnja s vanjskim ustanovama i institucijama 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Verifikacija posebnih programa; Godišnja 

statistika 

Državni zavod za statistiku Godišnja statistika 

Agencija za odgoj i obrazovanje Stručno usavršavanje 

Hrvatsko psihološko društvo Stručno usavršavanje  

Hrvatska psihološka komora Stručno usavršavanje  

Društvo psihologa Dubrovnik Stručno usavršavanje  

Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika 

psihologa i nastavnika psihologije 
Sastanci; predavanja; radionice 

Udruga Vjetar u leđa Stručno usavršavanje  

Centar Proventus Stručno usavršavanje  

Hrvatska udruga za realitetnu terapiju Stručno usavršavanje  

Gradski ured za obrazovanje Djeca s posebnim potrebama 

Centar za socijalnu skrb Izvješća o djeci pod nadzorom 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo 

Suradnja u sklopu projekta: Prevencija 

bolesti ovisnosti u lokalnoj zajednici; 

prijelaz djece iz vrtića u školu 

Opća bolnica Dubrovnik – jedinica za 

mentalno zdravlje 
Djeca s teškoćama u razvoju 

Poliklinika za zaštitu mentalnog zdravlja djece 

i mladih 
Djeca s teškoćama u razvoju 

Osnovne škole na području grada Dubrovnika Prijelaz djece iz vrtića u školu 

Škola s posebnim programom Marin Držić Djeca s teškoćama u razvoju 

Crveni križ Edukacija o ponašanju pri potresu 

Tablica 2. Popis vanjskih ustanova i institucija s kojima je ostvarena suradnja 
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6. Pripremanje, planiranje i programiranje te stručno usavršavanje psihologa 

Usavršavanje stručnog suradnika psihologa u ovoj pedagoškoj godini: 

- Edukacija: „Terapija igrom u vrtićkom okruženju“ (Centar Proventus, Zagreb, 

11.9.2020.-12.6.2021. – 10 modula) 

- Edukacija: Realitetna terapija (HURT, online, 26.9.2020.-1.9.2021. – 9 praktikuma, 

intenzivni tjedan i Dani Leona Lojka) 

- Edukacija za rad s darovitom djecom (Udruga Vjetar u leđa, online, 22.1.2021.-

1.9.2021.– 8 modula) 

- Edukacija WISC-IV-HR – 3. dan (Naklada Slap, online, 28.9.2020.) 

- Edukacija: Uvod u primijenjenu analizu ponašanja (MURID, online, 30.9.2020.) 

- Dani psihologije u Zadru (Hrvatsko psihološko društvo, online, 1.-3.10.2020.) 

- Predavanje: Nepoželjna ponašanja (Udruga MAGNI, online, 9.1.2021.) 

- Predavanje: Potres i djeca u krizi: Trebaju li svi isto? (AZOO, online, 20.1.2021.) 

- Stručni skup: Formativno praćenje (AZOO, online, 29.-30.4.2021.) 

- Radionica: Krizne intervencije (Crveni križ, DV Pile, 6.5.2021.) 

- Predavanje: Agresivno dijete (Centar DAR, online, 12.5.2021.) 

- Stručni skup: Podrška edukacijskim rehabilitatorima u vrtiću (AZOO, online, 

30.6.2021.) 
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 

20000 Dubrovnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DEFEKTOLOGINJE 

Za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

 

 

 
 

Defektologinja: 
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Dubrovnik, rujan, 2021. 
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Pedagošku godinu 2020./2021. obilježile su blagodati EU projekta i nastavak pandemijske krize 

uvjetovane Covidom 19. Osobnih pomagača je bilo u velikom broju. Prvi put otkako smo 

uveli osobne pomagače vršili smo izbor i nismo imali problema u pronalaženju novih. 

 

        

ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD 

Provodila sam prvenstveno u : 

- radu s djecom s TUR 

- radu  i suradnji s odgojiteljicama i osobnim pomagačima  

- suradnji s roditeljima  

- suradnji sa 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 POSEBNIM POTREBAMA 

TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 

 

Vođena zadaćama iz Godišnjeg plana i programa, koje se odnose na rad s djecom s 

teškoćama u razvoju, djelovala sam u suradnji sa SRS na 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, te o eventualnim rizicima u njegovom razvoju)  

*   Putem informacija dobivenih uvidom u zdravstvene kartone djece  

*   Putem informacija dobivenih od srodnih ustanova, gdje su djeca uključena u  

     rehabilitaciju 

*   Putem informacija dobivenih od odgojiteljica, koje u skupini uoče odstupanja u  

     razvoju djeteta 

 

           Tijekom pedagoške 2020/2021 godine u DV Dubrovnik – vrtiće Palčica, Škatulica i 

Radost uključeno je 96 djece s teškoćama. Od toga 19 djece je s razvojnim teškoćama koja 

većim dijelom imaju rješenja prvostupanjskog tijela vještačenja ili rješenja drugih zdravstvenih 

ustanova. Teškoće u govorno – jezičnom razvoju ima 56 djece.  

 

 

 

Tablica 1. Djeca s teškoćama u razvoju evidentirana u pedagoškoj godini 2020/2021 

Cjelina 1 
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Redni 

broj 

Vrsta teškoće u 

razvoju 

Prvostupanjska 

komisija 

Stručni tim 

vrtića 
Ukupno 

1. Oštećenja vida 1 3 4 

2. Oštećenja sluha 1 - 1 

3. 
Poremećaji govorno-

jezične komunikacije 
3 53 56 

4. 

Promjene u osobnosti 

uvjetovane organskim 

čimbenicima ili 

psihozom ADHD 

- - 0 

5. 
Poremećaji u 

ponašanju 
1 10 11 

6. Motorička oštećenja 1 - 1 

7. 
Snižene intelektualne 

sposobnosti 
1 - 1 

8. Autizam 6 - 6 

9. Višestruka oštećenja 3 - 3 

10. Zdravstvena 2 11 13 

 Ukupno 19 77 96 

   

 

       Iz tablice je vidljivo da 19 djece s razvojnim teškoćama  ima nalaz prvostupanjskog tijela 

vještačenja 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 2020/2021 – cjelina 1 

 

 
 

     Jedanaest djece s teškoćama u razvoju je imalo osobnog pomagača tijekom boravka u vrtiću. 

Osobni pomagač boravio je u skupini s djetetom 4 sata svaki dan u tjednu. U prvoj polovici 

pedagoške godine izradila sam zajedno s psihologinjom N. Kličan IOOP - e za svakog od njih. 

Za petero prošlogodišnje djece, četvero s dijagnozom iz autističnog  spektra, jedno sniženog  

intelektualnog funkcioniranja, se vršila ponovna procjena, odnosno provjera usvojenih vještina, 

znanja  i određivali novi ciljevi s obzirom  na to, pri izradi novog  IOOP- a. Za njih šestero, 

jedno s dijagnozom iz autističnog spektra, troje s komunikacijskim teškoćama, jedno s 

poremećajem u ponašanju, jedno s poremećajem u prehrani i emocionalnim 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, osobnim pomagačima i roditeljima, koji su s 

istim upoznati i svojim potpisom dali privolu za njegovo provođenje, sastavni je dio svakog 

djetetovog dosjea.      

      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, osobnim pomagačima vezano za  
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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, 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.        

      I ove godine glavni upis se odradio na tri lokacije tijekom dva tjedna mjeseca srpnja. 

Roditelji su prilikom e - upisa  ispunjavali inicijalni upitnik koji je sadržavao opće  informacije 

o obitelji, podatke o zdravstvenom i razvojnom statusu: postojanje zdravstvenih teškoća, 

potrebe i navike djeteta, motorički i senzorički razvoj, komunikacijski i jezično govorni razvoj, 

podatke  o socijalnom i emocionalnom razvoju djeteta te obilježja djetetove igre, pažnja i 

spoznaje.   

    Prije razgovora s roditeljima pregledala sam inicijalne upitnike u suradnji sa psihologinjom, 

posebno priloženu dokumentaciju djece s razvojnim teškoćama kako bismo prikupili važne 

podatke o zdravstvenom i razvojnom statusu djeteta. Dobra priprema omogućila nam je što 

kvalitetniju odradu svog dijela inicijalnog intervju s roditeljima i djetetom kroz igru, razgovor 

ili kratke preporuke.  

    Na inicijalnom intervjuu je bilo 138 djece s roditeljima. Od toga dvoje djece je vještačeno, 

jedno s postavljenom dijagnozom iz autističnog spektra, osmogodišnjak, a drugo s Down 

sindromom, jedno dijete je s dijagnozom Paralysis cerebralis, dvoje djece imaju teškoće   

socijalne komunikacije i interakcije, a jedno je s motoričkim 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, 

koje su njih pet i prihvatilo. 

   Za svako novoupisano dijete s teškoćama zajedno sa psihologinjom napisala sam kratko 

mišljenje uz preporuke roditeljima i odgojiteljima. 

 

2. RAD I SURADNJA S ODGOJITELJICAMA I OSOBNIM POMAGAČIMA 

 

            Tijekom ove pedagoške godine uključeno je11 osobnih pomagača koji su radili s 11 

djece s 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. 

           Zajedno s ravnateljicom B. M. Mustać, psihologinjom N. Kličan i pedagoginjom V. 

Jauković održane su radionice za odgojiteljice prve cjeline jaslica na tremu „Krizne situacije“ 

početkom studenog i odgojiteljice vrtića s istom temom polovicom studenog pedagoške godine. 

Na radionicama se raspravljalo o aktualnim situacijama iz kojih svake godine naučimo nešto 

novo. 
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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 

početkom travnja.  

 

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

 

       jako sam zadovoljna 3, zadovoljna sam 14, djelomično sam zadovoljna 5,  

       nisam zadovoljna 0 

 

2. Na kojem području rada se osjećate najkompetentnijim ?   

 

-     poticanje komunikacije i upornosti pri traženju izvršavanja radnih zadataka 

-     govor i emocionalno područje, likovne aktivnosti, čitalačke i repetativne aktivnosti*3 

-     poticanje samopouzdanja, samostalnosti i discipline kod djeteta, empatija 

-     glazbene aktivnosti *2, kreativan rad*3, senzomotornih aktivnosti 

-     na svim podjednako, socijalizacije 

-     poticanje kognitivnih vještina 

-     izboru poticaja za dijete 

-     na području osobne i emocionalne dobrobiti, životno – praktično i radno područje 

-     stvaranje pozitivne atmosfere u skupini, dosljednost u postupcima, reakcijama i pristupu       

      prema djetetu 

  

3. Na kojem području rada se ne osjećate dovoljno kompetentnim ? 

 

-     umjetničke dobrobiti - likovnost 

-     za rad s djecom s posebnim potrebama*5 

-     u situaciji kad dijete vrišti, baca se po podu i bježi pod stol 

-     neznanje o vrsti teškoće i poremećaja *2 

-     neredovitost povratne informacije 

- uvođenje PECS – a, nedostatak praktičnog iskustva 

-     mislim da nitko od nas nije dovoljno školovan niti educiran za rad s takvom djecom, a još  

      je teže kad nemamo mišljenje od liječnika i drugih stručnjaka koji su jako važni za   

      napredak i razvoj ovakve djece 

- nisam uvijek sigurna da li dobro postupam u određenim situacijama, zato mislim da nas 

dodatno treba educirati za rad s djecom s teškoćama u razvoju 

- na ostalim područjima rada osjećam da moram poraditi puno više jer se još uvijek tražim 

kroz rad sa istom 

 

4. Koliko ste zadovoljni održanim edukacijama za pomoćnika u vrtiću? 

 

       jako sam zadovoljna 1, zadovoljna sam 6, djelomično sam zadovoljna 10,  

       nisam zadovoljna  5 

 

5. Koliko često i na koji način komunicirate s roditeljima djeteta ? 
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-     svakodnevno pri dovođenju i odvođenju djeteta, putem poruka telefonom*15  

      (viber, sms) 

-     prilikom dovođenja djeteta u vrtić, pomagač često komunicira s roditeljima*2  

-     ponekad, kada osjetim da je potrebno ukazati na probleme 

-     na tjednoj bazi 1 – 2 puta posebno s ovim roditeljima na vanjskom dvorištu   

      iskomuniciram prijedloge koje imam i napredak koji dijete postiže 

- majci je žao što ne može više komunicirati sa osobnim pomagačem 

- ukoliko postoji potreba – individualni sastanci, jednom tjedno, roditeljski sastanci, kutić za 

roditelje 

 

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

 

       jako sam zadovoljna 11, zadovoljna sam 8, djelomično sam zadovoljna 3  

       nisam zadovoljna 0 

 

7. Koliko ste zadovoljni suradnjom sa stručnim timom vrtića? 

 

       jako sam zadovoljna 2, zadovoljna sam 16, djelomično sam zadovoljna 4, 

       nisam zadovoljna  0 

 

Prijedlozi i sugestije : 

 

- treba biti više edukacija namijenjenih odgajateljima i osobnim pomagačima za rad s djecom 

s teškoćama u razvoju*4 

- malo više edukativnih radionica za sve roditelje usmjerenih na odgojne sadržaje, djeca  jako 

nesamostalna, dolaze u vrtić bez osnovnih vještina*2 

- pojedini osobni pomagači, koji nisu pedagoške struke, trebaju bolju edukaciju *2 

- više interakcije između odgojitelja, osobnog pomagača, stručne službe i roditelja, da roditelj 

ima uvid koliko dijete napreduje 

- češći obilazak djeteta, nastavak nove pedagoške godine s istom skupinom zbog iznimne 

prihvaćenosti s obje strane *2 

- PECS metoda, skraćeni boravak u vrtiću ( do 4 sata), individualni rad sa stručnjacima u 

specijaliziranim ustanovama 

- žao mi je što se to sve svodi na „čisto čuvanje“, što dijete nije dovoljno usmjereno, gdje bi 

trebalo, a sve radi nestručnosti jer mi nismo ni defektolozi niti logopedi 

 

           Prema podatcima dobivenim na osnovu ankete provedene između  22 odgojiteljice  koje 

su imale osobnog pomagača u skupini tijekom pedagoške godine, odgojiteljice su samim 

projektom zadovoljne, ali traže još više edukacija za sebe, osobne pomagače i pogotovo za  

roditelje. 
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3. SURADNJA S RODITELJIMA 

 

       Samostalno sam odradila 20 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 (četiri), kao i razmjenu informacija vezano za probleme, otpore, nerazumijevanja, ali i 

podrške, neke nove inicijative i  metode rada. 

       Kao član SRS sudjelovala sam na 25 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, informiranjem o i 

odobravanjem  IOOP- a, 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 travnja. 

 

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

 

jako smo zadovoljni 8, zadovoljni smo 1, djelomično smo zadovoljni 2, 

nismo zadovoljni  0 

 

2. Koje aspekte rada osobnog pomagača najviše cijenite? 

 

-  susretljivost, mirnoću i veliki trud 

-  najviše cijenimo što nas je svakodnevno obavještavala koliko dijete i u čemu napreduje 

-  prisnost prema djetetu, nježnost 

-  odnos prema djetetu i koordinacija sa edukacijskim rehabilitatorom iz Baseline –a   

-  trud, koji se jako trudi oko djeteta 

-  poticanje na jelo (izuzetna pomoć), poticanje na komunikaciju i igru s djecom 

-  najviše cijenimo predanost, vidljivu želju i volju da djetetovo vrijeme u vrtiću bude dobro    

   iskorišteno, kroz igru, kreativni rad i potporu u svakom smislu 

-  strpljenje, odanost, snalažljivost, prijedlozi i savjeti 

-  mislimo da je u ovom segmentu ipak bitna kompatibilnost pomagača i djeteta, mi smo   

   samo dodatna komunikacija za boljitak obje strane 

- najvažnije mi je da su se emocionalno povezale i najviše cijenim što ima strpljenja s   

  djetetom 

- rad na samostalnosti djeteta i rad kroz igru s drugom djecom 

 

3. Na kojem području rada bi se po Vašem mišljenu osobni pomagač trebao više 

angažirati? 

 

-  na području rada s djetetom, da se ispune aspekti „programa“ koji su dogovoreni na početku 

-  naš osobni pomagač je angažiran na svim područjima 

-  po mom mišljenju osobni pomagač je zbilja pomogao nama roditeljima i uveliko napravio  

   ogroman napredak u svemu (učenju, govoru, hranjenju) 

-  naš osobni pomagač prihvaća sugestije roditelja za rad s djetetom tako da smo zadovoljni  
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   angažmanom  

-  mislim da sve radi u skladu i odgoju vrtićke i predškolske dobi i ne bih nadodala ništa više 

-  zadovoljni smo dosadašnjim, angažmanom osobnog pomagača 

-  napredak se vidi, što su komentirali i drugi rehabilitatori koji rade s djetetom, mišljenja sam     

  da je to velikim dijelom zbog rada osobnog pomagača  

-  da se prilagodi djetetu, njegovim potrebama i mogućnostima i da se dijete što više uključuje  

   u interakciju s drugom djecom 

 

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

  

-  svakodnevno porukama ili telefonski *2 

-  svakodnevno se čujemo i vidimo, te razgovaramo o djetetu, uz pomoć naše drage asistentice   

   moje dijete jako brzo uči i napreduje 

-  svakodnevno o svemu što se događalo u vrtiću, što je radio, u čemu je sudjelovao, kakvo mu 

je raspoloženje, na čemu bi trebalo raditi 

-  nisam mnogo razgovarala, ali sve u svezi mog djeteta mi je pomogla i mislim da svoj posao   

   radi za pohvalu 

-  svakodnevno, usmena komunikacija*3 

 

5. Koliko ste zadovoljni stručnim radom odgojiteljica u odnosu na Vaše dijete? 

 

       jako smo zadovoljni 11, zadovoljni smo 0, djelomično smo zadovoljni 0, 

       nismo zadovoljni 0 

 

6. Koliko ste zadovoljni suradnjom sa stručnim timom vrtića ? 

 

       jako smo zadovoljni 9, zadovoljni smo 1, djelomično smo zadovoljni 1, 

       nismo zadovoljni   0  

 

Vaši prijedlozi i sugestije: 

 

-   naš je prijedlog da i dalje nastavite suradnju između djece, roditelja i osobnog pomagača,  

    jer zbilja uvelike olakšate nama roditeljima, a posebno djeci, jer im je potrebna pažnja i  

   dodatni poticaj  u raznim razvojnim fazama jer nisu sva djeca ista, neka uče brže, a neka   

   malo sporije 

-  sljedeće što planiramo jest uvođenje PECS komunikacije u vrtić, što je već i dogovoreno sa  

   stručnim timom, odgojiteljicama i osobnim pomagačem, a što je dijete usvojilo u radu s    

   defektologom i koristi u kućnoj komunikaciji 

-  proširenje stručnog tima vrtića pod kojim mislimo na logopeda. znamo da je potražnja     

   velika, ali isto tako smatram da je ogroman minus za državni vrtić da puno vremena bude  

   bez stručne osobe koja nam je svima od velike važnosti 

-  obzirom da dijete ima usporen razvoj komunikacije i govora prijedlog je da bude uključeno  

   u rad s logopedom unutar vrtića kad to bude moguće 

-  mislim da bi osobni pomagač trebao biti ipak malo više obrazovan za rad s djecom, ipak za  
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   neke stvari koje su potrebne svaki dan zahtijeva se po meni veći nivo stručnosti rada s   

   djecom   

-  više vanjskog sadržaja tj. kino, kazalište, izleti.... 

-  ne bismo ništa mijenjali, veoma smo zadovoljni 

 

   Prema podatcima dobivenim na osnovu ankete provedene između 11 roditelja čija su djeca 

imala osobnog pomagača u skupini tijekom pedagoške godine, vidljivo je zadovoljstvo ovim 

projektom. Roditelji nam daju podršku i žele daljnju uspješnu suradnju s nama. 

 

4. SURADNJA S ČLANOVIMA SRS 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 intervjue s osobnim pomagačima  

- Upisivanje djece tijekom cijele pedagoške godine -  DTUR 

- Rješavanje molbi za premještaj djece – DTUR 

- Radionice „Krizne situacije“ - četiri 

- Pisanje IOOP- a  

- Sastanke s roditeljima djece s TUR - tijekom godine 

- Sastanke ravnateljice i SRS  

- Sastanke ravnateljice, SRS, ZV i voditelja vrtića 

- 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 2021/2022  

- Dodatne intervjue s roditeljima  i djecom s TUR koja su bila na glavnom upisu  

- Stručnom usavršavanju 

- Suradnji s roditeljima         

 

      

5. RAD U KOMISIJI ZA UPIS 

 

       Drugu pedagošku godinu sam zajedno s kolegicom  Nikicom Kličan, psihologinjom, kao 

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 

zatvorila i ponovno aktivirala  početkom pedagoške godine u rujnu.  

 

       Tijekom upisa od rujna do svibnja tekuće pedagoške godine 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.  
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Tablica 2. Izvješće o upisu tijekom 2020/2021 godine 

 

 

Mjesec Broj zahtjeva Broj upisanih Jaslice Vrtić 

Rujan 18 18 13 
5 

 

Listopad 16 12 8 
4 

 

Studeni 15 14 11 
3 

 

Prosinac 16 13 8 
5 

 

Siječanj 5 5 5 
0 

 

Veljača 30 7 3 
4 

 

Ožujak 48 22 14 
8 

 

Travanj 40 27 26 
1 

 

Svibanj 13 2 2 
0 

 

ukupno  120 90 30 

   

 

     Iz tablice je vidljivo da je tijekom godine upisano je 120 djece jasličke i vrtićke dobi. Kao i 

prethodnih godina, tako i ove najviše upisa tijekom godine ima u cjelini 1, koja u odnosu na 

cjelinu 2 i cjelinu 3 ima od 100 do 150 više upisane djece. 

 

    Zbog velikog pritiska roditelja došlo je do otvaranja nove jaslične skupine u neadekvatnom 

prostoru dvorane DV Palčica i povećanja broja djece po jasličnim skupinama tijekom ožujka i 

travnja. Sve to je predstavljalo dodatni pritisak na članove SRS ove cjeline i dodatni rad na 

upisu koji nam je oduzimao dobar dio radnog vremena.  

 

 

Graf 2: Upis djece tijekom pedagoške godine 2020/2021  
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Tablica 3.  Upisi tijekom godine po cjelinama 

 

 

 CJELINA  1. CJELINA 2.  CJELINA 3. 

JASLICE 
PALČICA 

29 
IZVIĐAČ 

2 
PČELICA 

9 

VRTIĆ 3 1 2 

JASLICE 
ŠKATULICA 

35 
CICIBAN 

4 
TRSTENO 

2 

VRTIĆ 4 1 / 

JASLICE 
RADOST 

/ 
KONO 

7 
OSOJNIK 

1 

VRTIĆ 4 3 / 

JASLICE  
PILE 

/ 
GROMAČA 

1 

VRTIĆ 8 / 

JASLICE 
GRUŽ 

/  

VRTIĆ 4 

UKUPNO 

JASLICE 
64 13 13  

UKUPNO 

VRTIĆ 
11 17 2 

UKUPNO 75 30 15 

 

Graf 3: Upis djece tijekom pedagoške godine 2020/2021 po cjelinama 
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 INDIVIDUALNO I STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

Pripremila sam i vodila sljedeće radionice: 

 

- „Krizne situacije“- jaslice, vrtić - u suradnji s ravnateljicom i članovima stručnog tima prve 

cjeline 

 

Aktivno sam sudjelovala na sljedećim edukacijama, stručnim skupovima izvan ustanove: 

 

- „Priprema za izvanredne situacije s naglaskom na potres“ – više predavača, AZOO, Zoom 

 

- „Podrška edukacijskim rehabilitatorima u DV“ – više predavača, AZOO, Zoom  

 

                 

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  

... stručni skup, edukacija 

1.cjelina
62%

2.cjelina
25%

3.cjelina
13%

Upis djece tijekom pedagoške godine 2020/2021 
po cjelinama
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- Upravnim odjelom za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo  

... Projekt „Uvođenje 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 

... razmjena informacija i usklađivanje programa rada za dijete s teškoćama u razvoju 

integrirano u redovni program DV Dubrovnik 

- 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 

- Jedinicom za poremećaje razvojne dobi 

.... informacije odjeci u njihovom tretmanu  

-   Zavod za javno zdravstvo DNŽ 

... epidemiološke mjere 

-   Centrom za rehabilitaciju Josipovac 

.... prodajne akcije 
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 

20000 Dubrovnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU EDUKACIJSKOG 

REHABILITATORA 
Za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

 

 

 
 

Edukacijski rehabilitator: 

Alma Džanović Mateljan 

 
 

 

 

 

 

Dubrovnik, rujan, 2021. 
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Izvješće se odnosi na period od 19. travnja 2021. tj. od datuma kad sam se vratila s porodiljinog 

dopusta do srpnja 2021.  

 

Područja rada stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora u DV Dubrovnik, za pedagošku 

godinu 2020./2021.: 

7. Rad s djecom 

8. Suradnja s roditeljima 

9. Suradnja s odgojiteljima i osobnim pomagačima 

10. Suradnja sa stručno-razvojnim timom Vrtića 

11. Suradnja s vanjskim ustanovama  

12. Pripremanje, planiranje i programiranje rada te stručno usavršavanje psihologa 

 

1. Rad s djecom 
 

1.1. Upisi  

Zahtjevi za upis u Dječje vrtiće Dubrovnik zaprimali su se putem Carnet-a, u razdoblju od 25. 

svibnja do 4. lipnja 2021. godine. Obzirom na novi sustav prijavljivanja, na službenim 

stranicama Vrtića su objavljene Upute za E-upis, gdje je na 35 stranica objašnjena procedura 

podnošenja zahtjeva za upis djeteta. Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, Komisija za 

upis je pregledala sve podnesene zahtjeve nakon čega su stručno-razvojni timovi pozivali 

roditelje i djecu na inicijalnu procjenu.  Inicijalne procjene za upis u vrtiće druge cjeline DV 

Dubrovnik (Pile, Izviđač, Ciciban, Kono i Gruž) su se provodile u razdoblju od 14. lipnja do 5. 

srpnja 2021. godine, tijekom ukupno šest radnih dana. Roditelji su pozivani na inicijalnu 

procjenu putem e-maila. Stručni tim, koji je provodio inicijalne procjene se sastojao od 

pedagoginje pripravnice, zdravstvene voditeljice, edukacijske rehabilitatorice i psihologinje. 

Tijekom procjene su se pregledavali upisni upitnici djece i priložena medicinska 

dokumentacija. Osim upisnog upitnika, roditelji djece do 2. godine života su ispunjavali 

probirnu ljestvicu CSBS, koja procjenjuje rani komunikacijski i simbolički razvoj. Ukoliko je 

iz probirne ljestvice, opservacije djeteta, razgovora s roditeljima ili priložene medicinske 

dokumentacije, uočeno odstupanje u nekom području razvoja, roditelji su pozvani na opsežniju 

timsku procjenu. Od ukupnog broja inicijalno procijenjene djece (113), kod petnaestero djece 

je uočeno odstupanje u razvoju, a od toga je devetero djece pozvano na opsežniju timsku 

procjenu. Službeno Rješenje o vrsti i stupnju teškoća u razvoju ima šestero novoupisane djece.  
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Teškoća u razvoju Broj djece 

Bulozna epidermoliza 1 

Sindrom Down 2 

Hemihipertrofija 1 

Metaboličke teškoće 1 

Di Georgeov sindrom 1 

Neurorizik 3 

Poremećaj iz spektra autizma 3 

Razvojno kašnjenje 3 

Ukupno 15 

Tablica 1. Prikaz probira djece s teškoćama u razvoju na upisu za pedagošku godinu 

2021./2022. – cjelina 2. 

 

Nakon ponovljene procjene djece, stručni tim je napisao Mišljenje nakon provedene inicijalne 

procjene povodom upisa u pedagošku godinu 2021./2022. te pozvao roditelje na sastanak, na 

kojemu je predano Mišljenje i gdje su dogovoreni uvjeti i duljina boravka djeteta s teškoćama 

u razvoju. U suradnji s pedagoginjom je dogovorena optimalna odgojna skupina za dijete te 

predloženo skraćeno vrijeme boravka i po potrebi podrška osobnog pomagača. Prilikom podjele 

Mišljenja, roditeljima su savjetovani oblici terapijskog rada adekvatnog za dijete, unutar i izvan 

Ustanove. Pojedini roditelji su upućeni napraviti cjelokupnu razvojnu procjenu djeteta kao i 

podnijeti Zahtjev za službeno vještačenje vrste i stupnja teškoća.  

 

Graf  1. Prikaz rezultata probira djece s teškoćama u razvoju u DV Dubrovnik – cjelina 2. 

 

 

74%

18%

8%

Probir djece s razvojnim odstupanjima - Upisi 2021.

Uredan razvoj

Blago odstupanje u razvoju

Teškoće u razvoju
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1.2. Djeca s teškoćama u razvoju 

Tijekom travnja edukacijska rehabilitatorica pripravnica uputila me u individualan rad s djecom 

s teškoćama u razvoju koja su bila uključena u vježbe te djecom koja su bila u praćenju o strane 

stručne službe (ukupno 44 djece s teškoćama u razvoju u Cjelini 2).  U dogovoru s ravnateljicom 

B. Milan Mustać, kolegica pripravnica Tihana Oreč preuzela je rad s djecom s teškoćama u 

razvoju u Cjelini 3.  

Na zahtjev liječnice školske medicine dvoje djece je procijenjeno na ADOS testu zbog sumnje 

na poremećaj iz spektra autizma.  

Na temelju timskih procjena i priložene dokumentacije za sljedeću pedagošku godinu 

2021./2022. planirano je ukupno 14 pomagača za djecu s teškoćama u razvoju. 

 

2. Suradnja s roditeljima 
 

Suradnja s roditeljima djece s teškoćama u razvoju odvijala se kroz individualne sastanke 

(prilikom procjene, tretmana, savjetovanja i redovitog praćenja), zajedno s ostalim članovima 

stručnog tima (psiholog i pedagog).  

U svrhu unaprjeđivanja rada s djecom s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima, formiran 

je online upitnik: „Uključenost djece s teškoćama u razvoju u različite oblike stručne pomoći“. 

Upitnikom je ispitano je li dijete ima službeno Rješenje o stupnju i vrsti oštećenja, zatim u koje 

vrste terapija i koliko često je uključeno, koji su trenutni ciljevi za dijete i koja očekivanja imaju 

od Vrtića. Uvidom u rezultate Upitnika, može se zaključiti da je sve više djece s teškoćama u 

razvoju dobilo službeno Rješenje o vrsti i stupnju teškoće. Također, uočava se da su sva djeca 

uključena u neki od oblika terapije, unutar ili izvan Ustanove. Naposljetku, roditelji izražavaju 

želju za učestalijim uključivanjem u individualni rad u Vrtiću.  

Osim navedenog upitnika, u svrhu poboljšanja kvalitete rada, Upitnikom je ispitano 

zadovoljstvo roditelja radom osobnog pomagača. Roditelji izvještavaju da su vrlo zadovoljni 

do u potpunosti zadovoljni radom osobnog pomagača. Na pitanje o zadovoljstvu odnosom 

osobnog pomagača prema djetetu, roditelji također izvještavaju od vrlo zadovoljni do u 

potpunosti zadovoljni. Većina roditelja na pitanje o zadovoljstvu ulogom osobnog pomagača u 

uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju među vršnjake, odgovara u potpunosti zadovoljan, 

dok jedan roditelj odgovara djelomično zadovoljan, a jedan roditelj vrlo zadovoljan.  Na pitanje 

o zadovoljstvu u postizanju razvojnih ciljeva za dijete, roditelji odgovaraju od vrlo zadovoljni 

do u potpunosti zadovoljni. Većina roditelja osobnog pomagača vidi odgovornim i pouzdanim 

u svom radu. Roditelji u radu osobnog pomagača pohvaljuju toplinu u odnosu s djetetom, 
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susretljivost, osobni pristup, želju za usavršavanjem, prihvaćanje i pažljivost. U prijedlozima o 

tome što bi trebalo unaprijediti, roditelji navode više edukacija za rad, intenzivniju 

komunikaciju roditelj-osobni pomagač te osiguravanje zadržavanja osobnih pomagača 

poboljšanjem uvjeta za rad.   

 

3. Suradnja s odgojiteljima i osobnim pomagačima 
 

 

Paralelno s individualnim procjenama i vježbama djece s teškoćama u razvoju  savjetovani su 

njihovi odgojitelji vezano za daljnje poticanje i rad. 

U svrhu ispitivanja izazova i potreba u radu osobnih pomagača za djecu s teškoćama u razvoju, 

anketom je dobiveno da su najveći izazovi u radu otklanjanje različitih oblika nepoželjnog 

ponašanja i uključivanje djece s teškoćama u razvoju u interakciju i igru s vršnjacima. Osobni 

pomagači ističu da su u radu najviše zadovoljni ostvarivanjem odnosa s djetetom i motiviranjem 

djeteta na sudjelovanje u dnevnim zadatcima i aktivnostima. Većina pomagača navodi da je 

dijete najviše napredovalo u samostalnosti u brizi o sebi, slijeđenju dnevnih rutina, smanjenju 

nepoželjnih ponašanja i većem uključivanju u aktivnosti s vršnjacima. Tri od četiri pomagača 

su u potpunosti zadovoljna komunikacijom s roditeljima, dok ostali smatraju da bi ona mogla 

biti kvalitetnija. Gotovo svi pomagači su u potpunosti zadovoljni komunikacijom s 

odgojiteljima. Većina pomagača svoj posao u nekoj mjeri smatra stresnim i prepoznaje potrebu 

za podrškom.  

 

4. Suradnja sa stručno-razvojnim timom Vrtića 
 

Stručno-razvojni tim Dječjih vrtića Dubrovnik čini 14 stručnjaka i to: 3 pedagoga, 3 psihologa, 

2 logopeda, 1 defektolog, 2 edukacijska rehabilitatora te 3 zdravstvena voditelja.  

Suradnja s članovima stručnog tima odnosila se na postupak upisa djece u vrtić, praćenje i rad 

s djecom s teškoćama u razvoju.  

Na sjednici Odgojiteljskog vijeća 27. travnja 2021. usvojen je Program stažiranja edukacijskog 

rehabilitatora pripravnika Tihane Oreč i odluka da joj budem mentorica.  
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5. Suradnja s vanjskim ustanovama i institucijama 
 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Verifikacija posebnih programa; Godišnja 
statistika 

Agencija za odgoj i obrazovanje Stručno usavršavanje 

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora Stručno usavršavanje  

Gradski ured za obrazovanje Djeca s posebnim potrebama 

Centar za socijalnu skrb Izvješća o djeci pod nadzorom 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo Djeca s teškoćama u razvoju 

Opća bolnica Dubrovnik – jedinica za 
mentalno zdravlje 

Djeca s teškoćama u razvoju 

Poliklinika za zaštitu mentalnog zdravlja djece 
i mladih 

Djeca s teškoćama u razvoju 

Osnovne škole na području grada Dubrovnika Prijelaz djece iz vrtića u školu 

Škola s posebnim programom Marin Držić Djeca s teškoćama u razvoju 

Crveni križ Edukacija o ponašanju pri potresu 

Tablica 2. Popis vanjskih ustanova i institucija s kojima je ostvarena suradnja 

 

 

6. Pripremanje, planiranje i programiranje te stručno usavršavanje 

edukacijskog rehabilitatora 
 

Usavršavanje stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora u ovoj pedagoškoj godini: 

- Komunikacija za svako dijete; 24. i 25. rujna 2020.; Edukacijsko-rehabilitacijski 

fakultet 

- Ciklus radionica za odgojitelje, (tijekom pedagoške godine 2020/2021); MURID 

- Supervizijski sati (ukupno 18h)  iz primjenjene analize ponašanja ABA-Rea Vuksan 

„ABA edukacija“ (tijekom travnja, svibnja i lipnja) 

- Stručni skup: Podrška edukacijskim rehabilitatorima u vrtiću (AZOO, online, 

30.6.2021.) 
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 

20000 Dubrovnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU EDUKACIJSKOG 

REHABILITATORA 

Za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

 

 
 

Edukacijski rehabilitator: 

Tihana Oreč 
 

 

 

 

 

 

 

Dubrovnik, rujan, 2021. 
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Godišnje izvješće o radu edukacijskog rehabilitatora u pedagoškoj godini 2020./2021. odnosi 

se na razdoblje od 1. rujna 2020. do 15.srpnja 2021. te su ostvareni sljedeći poslovi stručnog 

suradnika edukacijskog rehabilitatora u dječjem vrtiću: 

● Priprema materijala za rad (materijali za procjenu i edukacijsko rehabilitacijske vježbe, 

priprema slika za primjenu potpomognute komunikacije i vizualne rasporede) 

● Uključivanje djece u edukacijsko rehabilitacijske vježbe, timske procjene, ostvarivanje 

suradnje s roditeljima te savjetovanje 

● Suradnja s odgajateljima, stručnim suradnicima u Vrtiću i izvan njega te s 

ravnateljicama Vrtića, informativni i savjetodavni razgovori s osobnim pomagačima 

● Stručno usavršavanje i sudjelovanje na stručnim skupovima i edukacijama, praćenje  

stručne literature 

● Vođenje dokumentacije 

● Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti vrtića 

Od rujna do sredine travnja 2021. godine bila sam dio stručno razvojne službe zadužene za 

vrtiće Cjeline 2  (Ciciban, Izviđač, Gruž, Pile, Kono 1 i 2). Povratkom edukacijske 

rehabilitatorice Džanović Mateljan s porodiljnog dopusta postajem dijelom stručno razvojne 

službe zadužene za vrtiće Cjeline 3  (Pčelica 1,2 i 3, Mala kuća, Gromača, Osojnik, Trsteno, 

Zaton i Šipan).  

 

Probir djece s teškoćama u razvoju pri upisu u vrtić 

Upisi za pedagošku godinu 2021./2022. održali su se krajem lipnja i početkom srpnja 2021. 

godine. Prilikom inicijalnog intervjua za upis djece u vrtić, roditelji su ispunjali probirnu 

ljestvicu CSBS-DP za djecu dobi do 24 mjeseca (ispunjena 44 upitnika u Cjelini 3). Na temelju 

ljestvice CSBS-DP  izdvojeno je 15 rizične djece. Roditeljima djece koja su kasnila na 

prethodno navedenoj ljestvici ili kod kojih je na inicijalnom intervjuu uočeno odstupanje u 

razvoju na mail adresu poslana je dodatna probirna ljestvica Ages and Stages (obuhvaća 

starosnu dob do 60 mjeseci). Djeca koja su pokazala odstupanje na dodatnoj probirnoj ljestvici 

pozvana su na ponovnu procjenu. Sva djeca koja su pokazala odstupanje na probirnim 

ljestvicama ostat će u praćenju stručno-razvojnog tima tijekom pedagoške godine 2021./2022. 
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U Cjelini 3 9 djece je pozvano na dodatnu procjenu stručnog tima. Roditelji su savjetovani za 

poticanje razvoja djece i po potrebi upućeni kod drugih stručnjaka i na daljnju dijagnostiku. 

Svim roditeljima koji su pozvani na ponovnu procjenu izdano je Mišljenje i preporuka stručnog 

tima nakon provedene inicijalne procjene povodom upisa u pedagošku godinu 2021./2022. u 

kojem je uključena i preporuka stručnog tima o mogućim postupcima prilagodbe i 

individualizacije unutar odgojne skupine. 

 

Tablica 1 - tablica upisa u vrtić za Cjelinu 3 

Upisi u vrtić Cjelina 3 

Ukupno 

inicijalnih 

intervjua 

Odstupanje na 

CSBS-DP 

probirnoj 

ljestvici 

Odstupanje na 

Ages and 

Stages 

probirnoj 

ljestvici 

Dodatna procjena 

107 15 14 9 

 

Edukacijsko rehabilitacijske vježbe,  savjetovanje roditelja i timske procjene 

Rad s djecom s teškoćama u razvoju obuhvaćao je vrtiće: Pile, Izviđač, Gruž, Kono, Kono 2, 

Ciciban, Pčelica, Pčelica 1,2 i 3, Mala kuća, Gromača, Osojnik, Trsteno, Zaton i Šipan. U ovoj 

pedagoškoj godini u prosjeku je 16 djece s teškoćama u razvoju bilo uključeno u redovite 

individualne vježbe edukacijskog rehabilitatora. Vježbe su se odvijale jedan put tjedno za 

pojedino dijete u  trajanju 45-60 minuta. Roditelji su većinom bili prisutni za vrijeme vježbi s 

djetetom te su ujedno savjetovani na koji način poticati razvoj djeteta kroz svakodnevne rutine. 

Timski (psiholog i edukacijski rehabilitator) je procijenjeno 31 djece te su za istu djecu izdana 

mišljenja i savjetovani su njihovi odgojitelji i roditelji o daljnjem poticanju. Djeca s teškoćama 

u razvoju koja nisu obuhvaćena individualnim vježbama, opservirana su u grupi i praćena su 

kroz suradnju s odgojiteljima i roditeljima. Zbog povećanog opsega posla (Tablica 2) i velikog 

broja objekta sva djeca nisu u mogućnosti dobiti sveobuhvatnu podršku edukacijskog 

rehabilitatora. 
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Tablica 2 - Broj identificirane djece s teškoćama u razvoju uključene u redovne programe 

Vrtića 

Naziv kategorije teškoća po 

Državnom pedagoškom 

standardu 

Cjelina 2 Cjelina 3 UKUPNO 

Oštećenje vida 3 6 9 

Oštećenje sluha 2 1 3 

Poremećaji govorno-glasovne 

komunikacije 
22 30 52 

Poremećaj u ponašanju 3 7 10 

Motorička oštećenja / 2 2 

Snižene intelektualne sposobnosti 1 3 4 

Autizam 12 4 16 

Višestruke teškoće 1 2 3 

Zdravstvene teškoće i neurološka 

oštećenja 
20 16 36 

UKUPNO 64 71 135 

 

Suradnja sa stručnim timom i ravnateljicom 

U suradnji sa članovima stručno-razvojne službe i ravnateljicama unutar Vrtića, sudjelovala 

sam na mnogobrojnim sastancima vezanim za uključenu djecu s teškoćama u razvoju u redovne 

skupine i organizaciju rada tokom godine.   

Sudjelovala sam na dva sastanka  Povjerenstva za procjenu potrebe angažiranja osobnih 

pomagača za djecu s teškoćama u razvoju (kolovoz i siječanj). 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.  

Tokom godine surađivala sam sa svim članovima stručno-razvojne službe, u vidu što 

kvalitetnijeg uključivanja djece s teškoćama u razvoju u Vrtić.  

U suradnji sa psihologinjom osmišljen je letak „Kako roditelji djece s teškoćama mogu ostvariti 

svoja prava?“ koji je u siječnju podijeljen po svim vrtićkim skupinama i postavljen na 
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internetsku stranicu vrtića. Također je podijeljen roditeljima djece s teškoćama u razvoju koji 

nisu ostvarili ili su u procesu ostvarivanja prava koja im pripadaju.  

U suradnji s ostalim članovima stručnog tima održan je Ciklus  radionica i predavanja za 

odgojitelje i pomagače. 

Suradnja s odgojiteljima 

Suradnja s odgojiteljima ostvarena je putem individualnih razgovora s pojedinim odgojiteljima 

djece uključene u edukacijsko rehabilitacijske vježbe, ali i druge djece s teškoćama u razvoju u 

svrhu boljeg razumijevanja teškoća pojedinog djeteta (odgojitelji) i boljeg razumijevanja 

funkcioniranja djeteta u skupini, kao i njegovih potreba. Suradnja je također ostvarena tijekom 

izrade Individualiziranog odgojno – obrazovnog programa (IOOP) za svako dijete uključeno u 

edukacijsko rehabilitacijske vježbe, te kod uvođenja pomagača u rad i praćenja  rada pomagača.  

Suradnja je ostvarena i putem sudjelovanja na Odgojiteljskim vijećima i sastancima voditelja. 

Suradnja s osobnim pomagačima 

Suradnja s osobnim pomagačima u pedagoškoj godini 2019./2020. ostvarena je putem 

refleksije, individualnih ili grupnih konzultacija, praćenjem u skupinama - razmjeni iskustava 

- pomoći u proširivanju stručnih spoznaja - stjecanja kompetencija - pomoći i podrške u radu s 

djecom - pomoći i podrške u radu s roditeljima. Pomagače se, također, podučavalo kako s 

djecom s teškoćama u razvoju u skupini primjenjivati njihov individualizirani odgojno-

obrazovni plan te se aktivno radilo na prevenciji nepoželjnih ponašanja djece. Isto tako održane 

su prethodno navedene radionice za pomagače i odgojitelje. 

Unutar svih cjelina ukupno je 33 djece dodijeljen osobni pomagač. U Cjelini 2 17 djece je imalo 

osobne pomagače (13 pomagača), s tim da je pojedini pomagač bio zadužen za dvoje , ponekad 

i troje djece. U Cjelini 3 10 djece je imalo osobnog pomagača s  tim da je pojedini pomagač bio 

zadužen za dvoje djece, u ovoj cjelini 3 djece imalo je i trećeg odgojitelja (2 treća odgojitelja), 

s tim da je treći odgajatelj bio u skupini s dvoje djece s teškoćama.  Pomagači su većinom bili  

financirani iz sredstava Europskih fondova.  
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Suradnja s roditeljima 

Suradnja s roditeljima je ostvarena putem ciljanog savjetovanja roditelja (dogovoreni 

individualni sastanci), komunikacijom preko telefona ili elektroničkom poštom te 

prisustvovanjem roditelja satu edukacijsko rehabilitacijskih vježbi. Rad s roditeljima je imao 

savjetodavni karakter te su roditeljima davane upute za odgovarajući pristup radu kod kuće. 

Upute/mišljenja o djetetu roditeljima su davana pisanim (timska mišljenja, savjeti, letci) i 

usmenim putem (individualno, roditeljski sastanci). 

Izrada letka za roditelje Kako roditelji djece s teškoćama u razvoju mogu ostvariti svoja prava 

u svrhu informiranja roditelja. 

 

Suradnja s drugim ustanovama i organizacijama 

Suradnja s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu: u razdoblju od 21.6. -

24.6.2021 bila sam mentor studentici Romani Dominković na obveznoj godišnjoj Praksi 

Suradnja s osnovnim školama u Dubrovniku: izdavanje mišljenja za djecu s teškoćama u 

razvoju koja upisuju osnovnu školu 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja: verifikacija posebnih programa, godišnja statistika 

Državni zavod za statistiku: godišnja statistika 

Agencija za odgoj i obrazovanje: Stručno usavršavanje, savjetovanje za dijete s TUR unutar 

ustanove 

Gradski ured za obrazovanje: djeca s teškoćama u razvoju 

Poliklinika za mentalno zdravlje: djeca s teškoćama u razvoju 

Osnovna škola Marin Držić – posebni program: djeca s teškoćama u razvoju 

Crveni križ: edukacija o ponašanju pri potresu 

Radni prostor edukacijskog rehabilitatora i oprema za rad                                     

Od sredine travnja 2021. godine prelazim iz prostora u DV Pile u prostore u DV Palčica, gdje 

se nalazi i psihologinja Cjeline 3. Unutar DV Palčica nalazi se senzorna soba koja je opremljena 

igračkama i u njoj se mogu provoditi edukacijsko-rehabilitacijske vježbe i procjena.  Teškoću 

predstavlja udaljenost ureda edukacijskog rehabilitatora i psihologa od ostalih vrtića u Cjelini 
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3, kao i odvojenost od ostatka stručno-razvojne službe (pedagog, zdravstveni voditelj). Zbog 

geografske udaljenosti roditelji nerijetko otkazuju edukacijsko-rehabilitacijske vježbe što može 

dovesti do diskontinuiteta u radu s djecom teškoćama, a posljedično tome, sporijeg usvajanja 

razvojnih vještina.  

 

Stručno usavršavanje  

Razvoj kroz igru (Procjena razvoja kroz igru, Razvoj komunikacije kroz igru, Igra kao način 

razvoja socijalnih vještina), Edukativni kabinet Pitajte defektologa, 28.studenog.2020. i 12. 

prosinca 2020., Zoom platforma 

Poticanje komunikacije djece s teškoćama u razvoju, Udruga socijalno marginaliziranih 

MAGNI Osijek, 9.siječnja 2021., Zoom platforma 

Jezik koji čini razliku, Udruga Amazonas, 16. travnja, 2021., Zoom platforma 

Predškolski CAP program prevencija zlostavljanja djece, Udruga roditelja Korak po korak, 14.-

15. svibnja 2021., Cavtat 

Terapijsko hranjenje kod djece s razvojnim teškoćama, Mali dom, 8. lipnja 2021., Zoom 

platforma 

Rano otkrivanje i neurorehabilitacija djece s odstupanjem od normalnog motoričkog razvoja, 

CONVENTUS Credo, 11. lipnja 2021., online 

Podrška edukacijskim rehabilitatorima u DV, Agencija za odgoj i obrazovanje, 30. lipnja 2021., 

Zoom platforma 

Stručno usavršavanje unutar ustanove: 

Kako sačuvati djetinjstvo u digitalnom svijetu, 9. prosinca 2020. 

Strah u predškolskoj dobi – kako pomoći djetetu?, 19. veljače 2021. 

Krizne intervencije: ponašanje pri potresu, Crveni križ, 6. svibnja 2021. 

 

COVID 19, prevencija i rad 

Kako bi se preveniralo širenje zaraze COVID 19, nosila se maska prilikom ulaska u skupine i 

na hodnicima, kao i prilikom edukacijsko-rehabilitacijskih vježbi ako se nije radilo o djetetu s 
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poremećajima komunikacije. Prostor edukacijsko-rehabilitacijskih vježbi redovito se 

prozračivao, površine i igračke su se dezinficirale, a ruke su se prale i dezinficirale prilikom 

ulaska u skupine i na hodnicima vrtića. U slučaju zaraze unutar vrtića roditelje djece s 

teškoćama se savjetovalo telefonskim pozivom, putem mail adrese i po potrebi preko drugih 

online platforma.  Sastanci sa više sudionika su se također održavali putem online platformi.  
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Dječji vrtići Dubrovnik 

Iva Vojnovića 34 

20000 Dubrovnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZDRAVSTVENE 

VODITELJICE 
Za pedagošku godinu 2020./2021. 

 

 

 

 
 

Zdravstvena voditeljica: 

Ana Kralj 
 

 

 

 

 

 

Dubrovnik, rujan, 2021. 
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• Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece 

 Tijekom pedagoške godine 2020./2021., poslove zdravstvene voditeljice obavljala sam 

u dječjim vrtićima: Ciciban, Izviđač, Pile, 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 

• Osiguravanje 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. 
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Odabir pravilnog režima prehrane i njezin utjecaj na rast i razvoj djece 

 Jelovnici su planirani u skladu sa prehrambenim standardima za planiranje prehrane 

djece u dječjem vrtiću, a uvijek dostupni na uvid svim roditeljima na mjestima koja su za to 

predviđena kao i na web stranici www.vrtici-du.hr. Pri sastavljanju jelovnika vodili smo računa 

da svi potrebni sastojci budu ravnomjerno zastupljeni u izboru hrane tijekom cijele godine. 

Također, na zahtjeve pojedinih roditelja, a iz vjerskih razloga, izrađeni su posebni jelovnici za 

njihovu djecu (nekonzumiranje svinjetine). 

• Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07;94/13), 

prehrana djece u Dječjim vrtićima Dubrovnik planira se prema Programu zdravstvene 

zaštite, djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 121/2007), 

kojim su utvrđene mjere zdravstvene zaštite, mjere higijene, mjere pravilne prehrane 

djece predškolske dobi u dječjim vrtićima, te ostalim važećim propisima i normativima 

• Suvremena prehrana u dječjim vrtićima prepoznaje značaj preporuka koje proizlaze iz 

novih znanstvenih spoznaja na području prehrane, a odnose se na sastav i vrstu 

namirnica, način pripreme i kombiniranje namirnica, te obuhvaća zdravstvene, 

kulturološke i obrazovne elemente na temelju kojih se planira dnevni raspored obroka, 

kvalitetu i kvantitetu obroka 

• Nove smjernice uključuju preporuke o udjelu zasićenih masti, jednostavnih šećera, te 

prehrambenih vlakana u prehrani (NN 121/2007) 

• Tjekom boravka u dječjem vrtiću zajamčena su četiri obroka (doručak, voće, ručak i 

užina), za djecu koja pohađaju produženi boravak priprema se večernji obrok, čime je 

zadovoljeno 75% dnevnih potreba za energijom, makronutritijentima (bjelančevine, 

masti, i ugljikohidrati) i mikronutrtijentima (vitamini, mineralne tvari), dok preostalih 

25% preporučenog dnevnog unosa energije i hranjivih tvari djetetu, treba osigurati kroz 

obroke kod kuće. 

• Jelovnici za djecu s posebnim potrebama u prehrani i za djecu s poteškoćama u razvoju 

planiraju se u suradnji s roditeljima. 

• Brojna istraživanja pokazala su da je kontrola unosa kritičnih nutrijenata ključna za 

prevenciju mnogih bolesti u dječjoj dobi, kao i tijekom života 

http://www.vrtici-du.hr/
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• Prekomjeran unos rafinirane hrane  i hrane s visokim udjelom zasićenih masti i 

jednostavnih šećera tijekom djetinjstva povećava rizik od niza kroničnih bolesti 

uvjetovanih nepravilnom prehranom (kardiovaskularnih, hipertenzije, karijesa, 

debljine, dijabetesa...) 

• Hrana koju djeci poslužujemo je ukusna i privlačnog izgleda s obzirom da djeca teže 

prihvaćaju nova jela 

• U svim vrtićima Dubrovnik osigurani su uvjeti za pripremu obroka za djecu, a 

zaposlenici koji rade na pripremanju i distribuciji hrane se redovito stručno usavršavaju 

(o zdravstvenoj ispravnosti hrane, osobnoj higijeni, higijeni prostora u kojima se 

priprema hrana i sl.) 

 

 PRIPREMA HRANE 

Pripremi hrane posvećujemo posebnu pozornost. Hrana se priprema raznovrsnim postupcima 

mehaničke i toplinske obrade, a samim načinom pripreme  spriječavamo gubitak bioaktivnih i 

hranjivih tvari. Voće pretjeranom termičkom obradom gubi vitamine i hranjive tvari stoga ga 

najčešće nudimo sirovo ili kao voćne salate. Hrana se priprema u parno - konvekcijskoj pećnici, 

uz smanjen unos soli i biljnog ulja. 

Ne koriste se postupci toplinske obrade na visokim temperaturama zbog mogućeg izazivanja 

štetnih spojeva. Sva jela se nude odmah nakon pripreme kako bi se izbjegao daljnji gubitak 

hranjivih tvari. 

 

IMPLEMENTACIJA HACCAP SUSTAVA 

Dječji vrtići Dubrovnik primjenjuju HACCP sustav. Zakonodavstvo u području sigurnosti 

hrane propisuje uspostavu sustava samokontrole temeljenim na načelima  HACCP sustava, tj. 

sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka kao preventivnog sustava koji omogućuje 

prepoznavanje, ocjenu,  mjere i nadzor nad eventualnim prisutnim faktorima rizika u hrani koje 

mogu štetno djelovati na zdravlje djece /engl. Hazard Analyisis Critical Control Point). 

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. 

• Slijedili smo prehrambene preporuke po kojima su izrađivani jelovnici: 
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• Prije pisanja jelovnika izračunavala se energetska i nutritivna vrijednost jela prema 

normativu sukladno prehrambenom standardu. 

• 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. 

• U jelovnike za jasličku djecu uvrstili smo mlijeko i mliječne proizvode s najmanje 3.5% 

mm. prema standardu. 

• Uvrstili smo češće u jelovnik svježi sir za mazanje, kao zamjena za topljive sireve koji 

nisu preporučljivi. 

• Uvrstili smo više fermentiranih mliječnih proizvoda poput jogurta s pro-biotičkim 

bakterijama (2-3x tjedno) 

• 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). 

• U pripremi jela češće smo koristili maslinovo ulje, ribu smo posluživali 1x tjedno. 

• Educirali smo osoblje koje dijeli hranu, da se pridržava navedenih normativa pri podjeli 

obroka. 

Potrebno je pak naglasiti da svakom djetetu pristupamo individualno (dijabetes, metaboličke 

bolesti fenilketonurija, alergije, intolerancije na pojedine namirnice i druge zdravstvene 

poteškoće), 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). 

Djeca su dobivala za jelo i piće samo one prirodne namirnice i u onoj količini koja je propisana 

jelovnikom ili naputkom kojeg su dobili od zdravstvene voditeljice (voditeljice kuhinja, 

odgajateljice). Praćeno je pravilno skladištenje 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 2021. godine: 

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

puretina i svinjetina), razni prehrambeni proizvodi 

• VELPRO d.o.o., - svježe voće, povrće  
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• BABIĆ PEKARA d.o.o., Split - kruh i krušni proizvodi 

• LEDO d.d., Zagreb - smrznuti proizvodi 

• VINDIJA d.d., Varaždin - suhomesnati proizvodi, mlijeko, mliječni 

proizvodi. 

 

Ove godine  nije ostvarena  dobra suradnja sa svim dobavljačima hrane, te je bilo potrebe za 

pokretanjem nove javne nabave. OD 1.3.2021. g. je izabran novi dobavljač za povrće i voće, 

FILIP doo, Metković. 

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

se pripremali u centralno kuhinji  DV Ciciban  koji su se potom  distribuirali  u sljedeće vrtiće: 

Pile, Gruž, Kono, Kono I, DV Izviđač. U centralnoj kuhinji DV Ciciban dnevno se pripremalo 

između 450 i 500 obroka. 

 

 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 9 

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 5 

mlijeko i mliječne proizvode 10h 7 

kikiriki 10h 5 

zobene pahuljice  1 
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riba  2 

orašasti plodovi  2 

riža  1 

breskva  1 

 

KONO  

jaja 10h 2 

lješnjak 

riba 

10 h 
1 

1 

 

PILE  
jaja 10h 2 

mliječne proizvode  1 

GRUŽ 

kravlje mlijeko 10h 3 

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 

 

Jelovnik se posebno prilagođavao za 25 djece s alergijama na određene sastojke i/ili namirnice, 

popisanih u ovoj tablici i podijeljenih s obzirom na vrtić koji pohađaju.  

 Prema podacima, šesnaestero djece je alergično na mlijeko i mliječne proizvode,  

dvanaestero  na kikiriki, petero na ribu, a njih devetnaestero na jaja, dvoje  na lješnjak, petero 

na orahe, jedno na  zobene pahuljice. 

Dvoje djece ima višestruke alergije, propisan im je od pedijatra EPI PEN I AERIUS kao terapija 

kod pojave generalizirane alergijske reakcije. 

 U Dječjim vrtićima Izviđač, Gruž, Ciciban,  Pile - 18 djece  ne konzumira svinjetinu iz 

vjerskih razloga.  
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GRUŽ 
svinjetina (nekonzumiranje iz 

vjerskih razloga) 
10h 7 

CICIBAN 
svinjetina (nekonzumiranje iz 

vjerskih razloga) 
10h 8 

IZVIĐAČ 
svinjetina (nekonzumiranje iz 

vjerskih razloga) 
10h 2 

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. Pile, Kono i Gruž su  zatvoreni za 

djecu tokom  ljeta, a obroci se za njih pripremaju u centralnoj kuhinj  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.  

 

• Osiguranje odgovarajućih higijenskih uvjeta 

 U skladu s pravilnikom, pravovremeno su provođene mjere dezinfekcije, dezinsekcije 

i deratizacije (dva puta godišnje), te po potrebi u svim odgojnim skupinama koje su bile 

zatvorene zbog COVID infekcije, a izvoditelj je bio Sanitat Dubrovnik d.o.o.  

Ovlaštena tvrtka za DDD mjere Sanitat Dubrovnik d.o.o. u rujnu 2020.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 vijeme izbijanja crijevnih ili  respiratornih 

infekcija, odnosno po potrebi za vrijeme COVID-19 infekcije. 

 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 
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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. 

Također Zavod za javno 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.  

 

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. 

Kontinuirano su se provodile protuepidemijske mjere: 

• Redovita dezinfekcija posuđa 

• Redovito pranje i dezinfekcija igračaka 

• Redovito provjetravanje prostora u kojima borave djeca 

• Što češći boravak na svježem zraku 

• Osobna higijena djelatnika  

• Informiranje o razlozima izostanka djeteta iz vrtića i jaslica 

• Kontinuirana suradnja s dječjim dispanzerom 

• Obvezno donošenje liječničkih potvrda nakon bolesti djeteta 
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• Pojačana dezinfekcija na ulazima u objekte  (dezbarijere za dezinfekciju obuće, te 

dozatori s dezinficijensom za ruke, obavezno nošenje maski..) 

 

S obzirom na postojeću pandemiju COVID-19  infekcije, tijekom pedagoške godine imali smo  

180 djece koja su bila u samoizolaciji zbog zatvaranja vrtića ili pojedinih odgojnih skupina. 

 

 

 

VRTIĆ PILE   

Tri odgojne skupine bile su u samoizolaciji kao kontakti zaraženih djelatnika vrtića, ukupno 45 

djece. Dva puta je zatvaran zbog pojave zaraze COVID-19 infekcije, u prosincu 2020.g i ožujku 

2021.g. 

VRTIĆ GRUŽ  

Jedna odgojna skupina je bila u samoizolaciji kao kontakti zaraženih djelatnica vrtića, ukupno  

16 djece. 

VRTIĆ CICIBAN 

Dvije odgojne vrtićke skupine bile su u samoizolaciji u studenom 2021. g. kao kontakti 

zaraženih djelatnica vrtića, ukupno 37  djece.  

Dvije jasličke skupine bile su u samoizolaciji kao kontakti zaraženih djelatnika vrtića, ukupno 

22 djece. 

VRTIĆ KONO  

Jedna odgojna skupina je bila u samoizolaciji, u veljači 2021.g, oboljele su jedna odgajateljica 

i asistentica, ukupno 15 djece. 

VRTIĆ IZVIĐAČ  

Jedna odgojna skupina je bila u samoizolaciji u veljači 2021.g kao kontakti zaražene djelatnice, 

njih ukupno 15. 

VRTIĆ KONO 

Tri odgojne skupine su bile u samoizolaciji zbog kontakta sa zaraženim djelatnicama vrtića, u 

ožujku 2021. g, ukupno 30 djece. 

 

73 DJELATNIKA VRTIĆA II CJELINE 

CIJEPLJENIH njih 28 odnosno 38% 

CIJEPLJENIH S DVIJE DOZE njih 20, odnosno 27% 



159 

 

CIJEPLJENIH S JEDNOM DOZOM njih 8, odnosno 11% 

CIJEPLJENI I PREBOLJELI COVID njih 5, odnosno 7% 

PREBOLJELI COVID- 18 njih 22, odnosno 30% 

PREBOLJELI A DA NISU CIJEPLJENI njih 17, odnosno 23 % 

NECIJEPLJENI njih 45, odnosno 62% 

 

 

 

Održane su dvije radionice u listopadu 2021. g 

„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  za vrtiće: PILE, IZVIĐAČ, 

KONO, KONO1, druga radionica održana je u DV CICIBAN za vrtiće : GRUŽ, CICIBAN. 

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 SVIBNJU I LIPNJU 2021. ostvarena je izvrsna suradnja s Crvenim Križem DBK kroz niz 

radionica za zaposlenike Dječjeg vrtića i praktičnih radionica za djecu na temu: Priprema za 

izvanredne situacije - potres 

CRVENI KRIŽ DBK u svom djelovanju stavlja poseban naglasak na aktivnosti vezane za 

pripremu i djelovanje u kriznim situacijama. Cilj ovih predavanja i radionica bio je razvijati 

važnost pripremljenosti na izvanredne situacije te naučiti pravilno postupati prije, za vrijeme i 

nakon izvanredne situacije s ciljem smanjenja negativnih posljedica. 

Predavanju na temu: PRIPREMA ZA IZVANREDNE SITUACIJE - POTRES , prisustvovali 

su svi zaposlenici DV CICIBAN, IZVIĐAČ, PILE, KONO, KONO JASLICE, GRUŽ, koji su 

prošli edukaciju što učiniti tijekom potresa, kako pomoći djeci u vrtiću za vrijeme potresa i što 

napraviti neposredno nakon potresa. 

Praktične radionice s djecom  vrtićkog uzrasta održane su DV CICIBAN, PILE, IZVIĐAČ, 

GRUŽ jer djeca starija od tri godine mogu razumjeti što je potres i kako se pripremiti, odnosno 

znati sigurnosne postupke u slučaju potresa. 

U SRPNJU 2021.g održano je predavanje na temu: "PREHRANA U DJEČJEM VRTIĆU". 

Predavanje je održala prof. Ana Jana Gashi iz Ugostiteljske škole Dubrovnik. Na predavanju 

su sudjelovale: zdravstvene voditeljice, ravnateljica vrtića, te voditeljice svih centralnih 

kuhinja. Dogovorena je daljnja suradnja sa Ugostiteljskom školom  i prof. Gashi kroz praksu 

učenika Ugostiteljske škole u Dječjim vrtićima kao i zajedničkim radionicama na temu 

prehrane. 

 

 U SVIBNJU - LIPNJU ove godine obavljen je upis djece u vrtiće i jaslice. Podnošenje 

zahtjeva za upis u pedagošku godinu 2020./21.g . podnosio se od 25.5. do 4.6.2020.g. putem e-

upisa (online). 

 

Sa stručnim timom kojeg čini pedagoginja, psihologinja, edukacijski rehabilitator i zdravstvena 

voditeljica obavljeni su inicijalni razgovori s roditeljima, koji su održani od 14.6.- 5.7. 

2021.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 cjepni status novoupisane djece. 

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

pedijatra. Tom prilikom smo ih obavijestili da moraju što prije obaviti cijepljenje (ako dijete 

nije redovito cijepljeno). Ukoliko dijete nije redovito cijepljeno, a ima  zdravstvenih teškoća, 
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bili su dužni dostaviti svu potrebnu dokumentaciju o zdravstvenoj poteškoći ukoliko je dijete 

ima. Prilikom 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 

zdravstvenoj voditeljici najkasnije do 1.9. 2021.g. 

 

Na upisu u drugu cjelinu primljeno je 113 dijete.  Dvoje djece je odustalo od upisa, dvoje djece 

nije ispunjavalo uvjete jer nisu cijepljeni, ostala djeca su iz cijeline I i III. Petnaestero djece je 

pozvano na dodatnu procjenu, trinaestorici su potrebni pomagači. Sva su djeca pregledana i 

roditelji su dostavili svu potrebnu zdravstvenu dokumentaciju. 

Od 113 djece njih  79 je uredno cijepljeno, 34 djece je djelomično cijepljeno (djeca imaju 

zdravstvene poteškoće i potvrdu od nadležnog pedijatra koja govori o trajnoj ili privremenoj 

kontraindikaciji). 

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. 

Tijekom pedagoške godine 2020/2021. provjeravan je cjepni status djece DV Ciciban, 

Izviđač, Kono 1 , Kono, Gruž Pile, ali se nije radila statistika procijepljenosti.  

Za zaštitu naše djece cijepljenje je pravi izbor jer koristi cijepljenja uvelike premašuju njegove 

rizike te se na taj način zatvaraju vrata tim bolestima. Osim individualne zaštite koju postižemo, 

programom cijepljenja i njegovom provedbom postiže se kolektivna imunost. Stoga smo 

podsjetili  roditelje na zakonsku obavezu cijepljenja (NN79/07) putem obavijesti, te ih pozvali 

da se što prije jave pedijatrima i provjere svoj cjepni status, te cijepe dijete koje nije redovito 

cijepljeno. Dječji vrtići Dubrovnik će nastaviti kontinuirano pratiti procijepljenost djece. 

 

3. Suradnja s roditeljima 

    Suradnja s roditeljima odvijala se kroz: 

• individualne razgovore tijekom i prije upisa u vrtić, kao i tijekom cijele pedagoške 

godine 2020/2021.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, Covid - 19 ), u kutiću za roditelje. 
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• 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.  

• 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 

 

 Povjerenstvo za djecu s teškoćama u razvoju kojeg sačinjavaju Stručno – razvojna služba 

vrtića i vanjski suradnici  redovito su održavali sastanke u ovoj pedagoškoj godini, najčešće 

preko ZOOM- a. 

U veljači 2021. g. Upravno vijeće vrtića imenovalo je nove članove Povjerenstva za  djecu s 

teškoćama u razvoju. 

Vanjski suradnici: 

Marija Radonić, pedijatar 

Hana Sinanović, edukacijski rehabilitator 

Suzana Glavočić, savjetnik II upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno 

društvo Grada Dubrovnika 

Djelatnici stručno razvojne službe Vrtića:  

Dragica Barlek, defektolog 

Nikica Kličan, psiholog 
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Alma Džanović Mateljan, edukacijski rehabilitator 

Lea Burić, psiholog 

Severina Hađija, psiholog 

Ana Kralj, zdravstvena voditeljica 

 

• Stručno usavršavanje 

Predavanja: 

webinar u organizaciji HUMS. a 25.11.2020. ( senzorički razvoj djece) 

Webinar u organizaciji Klinike  Dr. Fran Mihaljević - Cijepljenje protiv Covida- 19 

Webinar- ZPD - kako biti podrška djeci nakon traumatičnih događaja 

Webinar - HKMS- HLK -vrhunski hrvatski stručnjaci  o cijepljenju protiv Covid - 19 

Webinar " Što kad mobitel postane dječja igračka"  

SEMINAR za zdravstvene voditeljice u vrtićima. ULOGA ZDRAVSTVENIH VODITELJICA U 

VRTIĆIMA U PROCJENI RAZVOJNIH RIZIKA TIJEKOM COVID - 19 KRIZE. 

Prepoznavanje i procjenjivanje razvojnih rizika i sigurnosti djece; Pretpostavka unapređenja 

međuresorne suradnje u zaštiti dobrobiti djece. Predavač: Prof. dr. sc. Marina Ajduković, 

27.4.2021.g 

 

Ostali zadaci zdravstvene voditeljice 

 

 Pored svega ranije navedenog, ostali zadaci zdravstvene voditeljice tijekom pedagoške 

godine 2020/21g. bili su: 

 

• Organiziranje sastanaka voditelja, u suradnji sa SRS i ravnateljicom 

• Aktivno sudjelovanje na Odgojiteljskim vijećima 

• U suradnji s ravnateljicom, vođenje sastanaka sa kuhinjskim i ostalim tehničkim 

djelatnicima u cilju unaprjeđivanja uvjeta i kvalitete rada 
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• Organizacija rada tehničkog osoblja tijekom godine (raspored radnih mjesta djelatnika 

u kuhinji, organizacija godišnjih odmora i zamjena, evidencija bolovanja) 

 

Zdravstveni pregledi odgojno-obrazovnih djelatnika, djelatnika zaposlenih u kuhinji, 

skladištu, službi nabave i poslovima čišćenja su pravovremeno izvršeni, i to za odgojno-

obrazovne 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 

• Ugostiteljska škola 

 

20.05. 2021.g. u DV  Palčica održan je sastanak o ispravnom odlaganja otpada  na kojem 

su sudjelovale: ravnateljica, zdravstvene voditeljice te Lucija Kusalić i Vikica Bautović iz 
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Čistoće d.o.o, koja je predstavila projekt kroz suradnju s dječjim vrtićima. Objasnile su  nam 

također  kako ispravno razvrstavati  i odlagati otpad. Dogovorili smo daljnju suradnju,  radi 

unaprjeđenja kvalitete življenja i ispravnog odlaganja otpada predloženo je postavljanje 

kanti za razvrstavanje otpada unutar prostora vrtića te način korištenja  

BIORAZGRADIVIH SPREMNIKA. Tu bi djelatnici vrtića odlagali i razvrstavali sav otpad 

koji dječji vrtići proizvedu. Planirali smo i dogovarali se oko projekta te se dogovorili 

sljedeće: 

            -uključiti djecu maksimalno i educirati ih o ispravnom odlaganju  otpada 

            - uključiti roditelje u projekt i educirati ih 

            - napraviti niz edukativnih  radionica  

            - poći u posjet  Reciklažnom dvorištu i odlagalištu Grabovica 

Projekt, odnosno suradnja ČISTOĆE d.o.o. s Vrtićem prekinuta je zbog pojave COVID-19 

virusa, te se nadamo da ćemo u ovoj pedagoškoj godini aktivno sudjelovati u realizaciji svih 

zacrtanih ciljeva. 

 

COVID – 19 

Potrebno je naglasiti da su DV Dubrovnik 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 dezbarijerama tokom 

jutarnjih sati 

• pojačana higijena i čišćenje odgojnih skupina 

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

obavještavali o njihovim dužnostima radi suzbijanja i sprječavanja epidemije. 



166 

 

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 2020./2021. godini, vodila sam evidenciju o ozljedama djece, koja je vidljiva u 

sljedećoj tablici: 

EVIDENCIJA OZLJEDA DJECE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./2021..g 

mjeseci CICIBAN IZVIĐAČ GRUŽ KONO PILE 

RUJAN      

LISTOPAD      

STUDENI  

posjekotina, šav u 

zdravstvenoj 

ustanovi 

   

SRPANJ      

PROSINAC 

ozljeda noge - lom, 

hladni oblozi, u 

zdravstvenoj 

ustanovi stavljena 

longeta 

    

SIJEČANJ      

VELJAČA 
ozljeda koljena, 

hladni oblozi , 

mirovanje 
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OŽUJAK 
posjekotina. steril 

strip u zdravstvenoj 

ustanovi 

    

TRAVANJ      

LIPANJ      

UKUPNO: 4 2 0 0 0 

 

 

U ostalim dječjim vrtićima: Pile, Pile 1, Kono , GRUŽ  nije zabilježena niti jedna ozljeda. 

                          (Razdoblje od rujna 2020. – srpnja 2021.g) 

                KRETANJE ZARAZNIH BOLESTI U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020/2021. 

VRSTA 

BOLESTI 
CICIBAN 

KONO 

1 i 2 
IZVIĐAČ PILE  GRUŽ 

Ukupno 

prijavljenih 

Angina 

streptococcica 
5 2 3 3 2 15 

Scarlatina / 1 / 1 1 3 

Pneumonia 2 / 3 1 / 5 

Enterocolitis 5 3 4 4 3 19 

Gastroenteritis / 1 3 / 3 5 

Varicellae 15 6 2 / 1 24 

Mononucleosis / 1 / / / 1 

Pediculus capitis +4 +1 + + +2 7 

Enterobius 

vermicularis 
10 / 3 2 1 11 

Campylobacteriosis / 1 / / / 1 

 

Iz tablice kretanja zaraznih bolesti vidljivo je da smo ove pedagoške godine imali smanjenje 

obolijevanja od enterobijaze. Imali smo manju epidemiju varičela u DV Pile i 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 obolijevanja djece po skupinama te razloge izostajanja po vrtićima. Kod pojave 
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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 

20000 Dubrovnik 
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Zdravstvena voditeljica: 
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Dubrovnik, rujan, 2021. 
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1. 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, 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: 

Prema pristigloj dokumentaciji za upis  (liječničke potvrde 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 uredno 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 
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Prilikom inicijalnih razgovora s roditeljima po prvi puta se tražilo da novoupisana djeca budu 

prijavljena kod izabranog stomatologa, te da na potvrdi o obavljenom sistematskom pregledu 

to bude evidentirano. 

 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.  

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, obavljeni 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 novoupisanoj djeci za iduću 

pedagošku godinu obavit ćemo početkom rujna, posebno o djeci s posebnim potrebama. 

Ove pedagoške godine zbog specifične epidemiološke situacije (COVID- 19) održan je 

sastanak za novoupisanu djecu isključivo za roditelje kojima je to prvo dijete, preko Zoom 

aplikacije. Održan je 1 sastanak.  

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 su dobili 

početkom pedagoške godine u skladu sa epidemiološkom situacijom. 

Tijekom godine 36 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. Pisane 

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.  
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Tijekom pedagoške godine nisu zabilježene komplikacije kod djece s dijagnozom epilepsije.  

O djeci s poteškoćama u razvoju koji su  uključeni u redovne 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.  Uočeno je 71 dijete s poteškoćama, od toga 16-ero djece sa zdravstvenim 

poteškoćama. 

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.2020/2021 bila potpuno 

procijepljena nisu se tražili kartoni procijepljenosti na uvid.  

 Za upis djece 2020/2021 pedagoške godine roditelje se putem pismene i usmene obavijesti 

podsjetilo na obveze 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. 

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. 
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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 01.09.2021. 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 upoznalo preko roditeljskih sastanaka, individualnih kontakata i 

pisanih obveza roditelja u vezi 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 bilo 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 prvom roditeljskom sastanku koji se održao 

u rujnu za novoupisanu djecu važno je bilo sve roditelje upoznati  o potrebi donošenja 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. 
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Evidencija izostanka zbog bolesti (najučestalije bolesti) 

Vrsta bolesti  Ukupno prijavljenih  

Angina streptococcica  26 

Scarlatina  11 

 Pneumonia   15 

 Enterocolitis   19 

 Gastroenteritis  9 

 Varicellae   89 

 Mononucleosis   2 

 Pediculus capitis  14 

Enterobius vermicularis  7 

Campylobacteriosis 2 

Herpes Zoster 3 

 

U tijeku pedagoške godine prijavljeno je 7 slučajeva Enterobius vermicularis. Kod prijavljenih 

slučajeva oboljenja kontaktiralo se sa epidemiolozima i prema uputama epidemiologa 

poduzimane su potrebne mjere.  Prijavljen je 14 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 11 djece oboljele od Šarlaha. U svim 

slučajevima postupalo se prema uputama, a povratak u kolektiv uvjetovan je donošenjem 

liječničke potvrde. Tijekom godine prijavljeno je 89 slučaja Varičela. Djeca su zadržana kod 

kuće do izlječenja. Tijekom godine bila su 2 slučaja mononukleoze, 3 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 
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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 izostanaka 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. 

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. 
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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: 

Poučiti 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 

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 
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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                   

5 

3 

4 

 

7 

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, 

što nam ukazuje na potrebu pojačanog nadzora djece vani na otvorenom ili možda uklanjanje 

potencijalno opasnih situacija. 

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. 
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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 

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. 
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 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.  

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% 

Nije mjereno 33 -  36,3% 55 – 16,7% 88 – 21% 

 

Ocjena stanja uhranjenosti 
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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 

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. 
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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.  

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 C.kuhinji 4 puta uzimani su uzorci vode, svi analizirani  

uzorci  na mikrobiološke parametre sukladni su uvjetima koji su propisani „Pravilnikom o 
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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 termometr, 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. Dezin. barijere za ulaze u 

vrtić, bezkontaktni  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. 

 

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).  
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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  2020./2021. pedagoškoj  godini 

● Organizacija  rada   preko ljeta 

● Godišnji  odmori 

● Novi planovi čišćenja za sve vrtiće i prostore (Saponia) 

●  Razno 

Plan godišnjih odmora zajedno su izradili privremena ravnateljica  ustanove i zdravstvena 

voditeljica. Sve naputke osoblje je dobilo pismenim putem, a za sve nejasno telefonskim putem 

se dogovorilo. 

 

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.  

Pomoć u organizaciji  javnih događanja za ustanovu ( izlasci i proslave). 

Pomoć oko planiranja potreba za čajne kuhinje i vrtiće 
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Stručno usavršavanje: 

Praćenje nove stručne literature. 

Regionalni online seminar 27.travnja 2021.g., tema: 

„Prepoznavanje i procjenjivanje razvojnih rizika i sigurnosti djece: pretpostavka unapređenja 

međuresorne suradnje u zaštiti dobrobiti djece“ 

Edukacija: 21.travnja 2021.g. „ Korištenje sustava e- upisi- modul Upisi u vrtiće“ 

Radionica „ Zaštita od potresa“, održala Ana Miličić, MUP, civilna zaštita grada Dubrovnika 

 

COVID -19 

Pandemija  Corona virusom obilježila je cijelu  2020/21 pedagošku godinu. 

Rad se odvijao pod posebnim mjerama. 

Dječji vrtići 3. cjeline prilagođavali su se novonastaloj situaciji , zatvarali su se  vrtići i odgojne 

skupine prema procjeni i oboljenju od Covida 19. poduzete su sve epidemijske mjere prema 

preporukama i pravilima Zzjz Dnž, te su omogućeni najbolji uvjeti prilagođeni za ovu situaciju. 

Napravljen je raspored rada svih odgojitelja i tehničkog osoblja, uvažavajući preporuke stožera. 

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, miješanje 

odgojnih skupina te odgajatelja. Rad pod ovim uvjetima odvijao se prema epidemiološkim 

mjera. 

   

HZJZ je donosio „ Preporuke o otvaranju predškolskih ustanova“ 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 date 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“   

bilo je prijavljeno par slučajeva sumnje na zarazu Corona virusom te poboljevanja. 

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

da djeca što više borave vani na dvorištu . 
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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. 

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 održano je preko 

zoom aplikacije 

Izleti i završne svečanosti su održavani, uz poštivanje preporuka. 

Od 01.09.2020 rad je organiziran na uobičajeni način za djecu kao i dosada. 

Zbog pogoršane epidemiološke situacije mjere opreza i dalje su na snazi. Moraju se poštivati 

svi“ Protokoli ponašanja“  izrađeni u tu svrhu. 

Pratila se epidemiološka situacija i postupalo se prema naputcima kriznog stožera RH. 

Situacija oko COVIDA – 19 rezultirala je da se neki planirani zadaci za pedagošku godinu nisu 

u potpunosti realizirani. 

 

Statistika pobola i procijepljenosti djelatnika (po broju 3. cjeline 106 ) : 

⮚ 30 cijepljeno 

⮚ 22 preboljelo 

⮚ 17 samoizolacija 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                

 


