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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 godini 2021./2022., Dječji vrtići Dubrovnik obavljali su svoju djelatnost u ukupno 9 

objekata -  2 centralna i  7 izdvojenih, područnih objekata. Radi lakše organizacije rada, podijeljeni 

su u 2 organizacijske cjeline. U nastavku se nalazi tablica s prikazom objekata i adresama. 

1. cjelina 2. Cjelina 

Dječji vrtić PALČICA, Iva Vojnovića 34 Dječji vrtić CICIBAN, Solinska 1 

Dječji vrtić ŠKATULICA, dr. Roka Mišetića 2 Dječji vrtić IZVIĐAČ, Marijana Blažića 5 

Dječji vrtić RADOST, Žrtava sa Dakse 36 Dječji vrtić GRUŽ, Pionirska 5 

Dječji vrtić LOPUD, otok Lopudu 
Dječji vrtić KONO i KONO 1, Zagrebačka 66 i Anice 

Bošković 12 

- Dječji vrtić PILE i PILE 2, Ivana Kukuljevića 12 i 15 

Tablica. Prikaz objekata s pripadajućim adresama 

 

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 jaslički i vrtićki 10.-satni program, primarni 5.-satni program u na otoku 

Lopudu, te kraći popodnevni vrtićki 3.-satni program u Dječjem vrtiću Gruž. 

U pedagoškoj 2021./2022. godini, predškolskim odgojem u Dječjim vrtićima Dubrovnik bilo je 

obuhvaćeno ukupno 1187 djece u 64 odgojne skupine (u prilogu tablice s vrstama programa i 

broju djece po skupinama i vrtićima).    

Tijekom pedagoške godine, 10.-satnim primarnim programom bilo je obuhvaćeno 381 dijete, u 

23 odgojne skupine jaslica i 794 djece, u 39 odgojnih skupina vrtića, 5 djece u 1 odgojnoj skupini, 

5.-satnog vrtićkog programa i 7 djece u 1 odgojnoj  skupini popodnevnog 3.-satnog programa. 
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Zbog jednostavnijeg i efikasnijeg rada Dječji vrtići Dubrovnik organizacijski su podijeljeni u dvije 

cjeline. Prvu cjelinu čine vrtići: Palčica, Škatulica, Radost i Lopud, drugu cjelinu: Pile, 1 i 2, Gruž,  

 

 

Kono 1 i 2, Izviđač i Ciciban. Unutar svake cjeline djeluje po jedan stručno razvojni tim, koji čine: 

pedagog, psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator/defektolog i zdravstveni voditelj. 

Osim redovnih programa, u Dječjim vrtićima Dubrovnik provodi se Program katoličkog vjerskog 

odgoja za djecu predškolske dobi koji se provodi u skupinama dječjeg vrtića Radost. Dječji vrtići 

Dubrovnik imaju verificiran Program predškole, za desetero djece koja nisu upisana u redovite 

programe Vrtića, a školski su obveznici. Program se odvijao u popodnevnim satima u dječjem 

vrtiću Palčica. Također, provodi se i Program za darovitu djecu, odnosno Igraonica za darovite, 

integrirana u redovan program. Svi programi su verificirani od strane Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, a provode ga odgojiteljice koje su posebno educirane. Tijekom ljeta 2022. godine, 

ravnateljica i stručno-razvojni tim pripremali su uvjete za otvaranje dviju Montessori odgojnih 

skupina u dječjem vrtiću Palčica i jedne Posebne skupine za djecu s teškoćama u razvoju u dječjem 

vrtiću Izviđač, koje počinju s radom od 1. rujna 2022. godine. 

 

 

 

I ove pedagoške godine, zbog velikog broja djece prijavljene za pohađanje vrtića i jaslica tijekom 

ljeta (srpanj/kolovoz) bila su dežurna tri objekta: Palčica, Škatulica i Pile 2. Prema unaprijed 

ispitanim potrebama roditelja, organiziran je rad subotom, od 6:30 do 16:30 sati. Tijekom cijele 

pedagoške godine, u dječjim vrtićima Palčica i Škatulica bio je organiziran popodnevni rad od 

16:30 do 19:30. 
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PRIMARNI JASLIČNI PROGRAM 10.–SATNI 

Vrtić 

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 9 18 153 7 - 17 

Škatulica 5 10 78 3 - 16 

Ciciban 3 6 54 5 1 18 

Izviđač 3 6 51 3 1 17 

Pile 2 2 4 26 3 1 13 

Kono 2 1 3 19 2 - 19 

Ukupno 23 47 381 23 3 17 
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PRIMARNI VRTIĆKI PROGRAM 10.–SATNI 

Vrtić 

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 26 278 29 6 21 

Škatulica 6 12 122 10 2 20 

Radost 3 6 58 5 2 19 

Gruž 3 6 52 5 2 17 

Ciciban 5 10 115 8 2 23 

Izviđač 4 8 82 8 4 21 

Kono 2 4 33 3 - 17 

Pile 3 6 54 8 2 18 

Ukupno 39 78 794 76 20 20 

 

 

 

VRTIĆKI, 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 

Ukupno 1 1 5 0 0 5 
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VRTIĆKI, 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  1 1 7 - - 7 

Ukupno 1 1 7 0 0 7 

 

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 jaslički 23 47 381 23 3 17 

10-satni vrtićki 39 78 794 76 20 20 

5-satni vrtićki 1 1 5 - - 5 

3-satni vrtićki 1 1 7 - - 7 

Ukupno 64 127 1187 99 23 19 

 

Prosječan ukupan broj djece u jasličkim skupinama je 17 djece, dok je za vrtićke skupine prosjek 

20 djece. U nekim skupinama je broj djece nešto veći od onog propisanog Državnim pedagoškim 

standardom predškolskog odgoja i naobrazbe iz 2008. godine, a zbog velikog broja zahtjeva 

roditelja za smještaj djece u vrtiće i jaslice. Obzirom na navedeno, nastojali smo osigurati dovoljan 

broj odgojitelja, stručnih suradnika i osobnih pomagača za djecu s teškoćama u razvoju, kako bi 

se zadovoljila kvaliteta rada po svim segmentima procesa rada u Vrtiću. 

Tijekom pedagoške godine su kontinuirano zaprimani nove zahtjevi za upis, a na svako 

oslobođeno mjesto upisivala su se nova djeca te je broj djece u skupinama i ukupan broj 
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novoupisane djece iz gornje tablice ostao isti. Naknadni upisi su se vršili svakog 1. i 15. u mjesecu. 

Od 99 djece s teškoćama u razvoju uključene u redovne programe, njih 23 je imalo osobnog 

pomagača. Dječji vrtići Dubrovnik zapošljavaju ukupno zaposleno 233 zaposlenika. Broj i 

kvalifikacijska struktura zaposlenika prikazana u tablici u nastavku. 

RADNO MJESTO BROJ IZVRŠITELJA 

Ravnatelj 1 

Tajnica 1 

Psiholog 2 

Pedagog 2 

Defektolog 1 

Edukacijski rehabilitator 1 

Logoped 2 

Zdravstveni voditelj 2 

Odgojitelji 132 

Samostalni referent za planiranje i nabavu 1 

Voditelj računovodstva 1 

Računovodstveni referent 5 

Administrativni referent 1 

Voditelj kuhinje 2 

Kuharica 6 

Pomoćna radnica u kuhinji 9 

Kućni majstor, vozač, ložač 4 

Radnica u praoni 2 

Spremačica 29 

Švelja 1 

Osobni pomagači 28 

Ukupno 233 
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Tablica. Broj i kvalifikacijska struktura zaposlenika za realizaciju plana u pedagoškoj 2021./2022.  

godini 

 

 

1.1. Cijena programa 

Od 1. rujna 2015., cijena programa predškolskog odgoja Dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada 

Dubrovnika, za programe u vrtićima i jaslicama na užem području grada Dubrovnika znatno su 

umanjene za sve programe vrtića i jaslica, a određene su Zaključkom Gradskog vijeća  o načinu i 

uvjetima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa Dječjih vrtića i jaslica u 

vlasništvu Grada Dubrovnika KLASA: 601–01/15–01/08, URBROJ: 2117/01–09–15–6 od 26. 

kolovoza 2015. godine s početkom primjene od 1. rujna 2015. („Službeni glasnik Grada 

Dubrovnika“ broj 11/2015) i iznosile kako slijedi: 

- za primarni jaslički i vrtićki 10.–satni program   od 250,00 do 550,00 

(ovisno o mjesečnim primanjima po članu obitelji) 

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

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

(Lopud) 

 

 

 

1.2. 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 2021./2022. socijalni program koristilo je 275 korisnika usluga vrtića 

u svim programima (u nastavku tablica s detaljnim prikazom). 
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Socijalni program za 2020./2021. godinu 

 

Red. br. Primarni program – vrsta olakšice Broj djece (prosjek 12 mj.) Ukupno pedagoške godine 

1.  Djeca HRVI Domovinskog rata 90% i više 7 45.100,00 

2.  Djeca HRVI i CI Domovinskog rata s invalidnošću od 
50% do 80% 

5 2.715,00 

3.  Djeca s teškoćama  u razvoju 10 18.735,00 

4.  Djeca s teškoćama u razvoju ( ne koriste puni 
program) 

27 105.810,00 

5.  Djeca samohranih roditelja 17 9.215,00 

6.  Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću: 
- za drugo dijete 50% umanjenje cijene 
- za treće dijete - besplatno 

170 
10 

527.875,00 
61.050,00 

7.  Djeca štićenici dječjeg doma "Maslina" 1 5.005,00 

8.  Dijete iz obitelji s 4 i više djece 26 46.905,00 

 UKUPNO ZA PRIMARNI PROGRAM 273 821.310,00 

Red. br. KRAĆI 5-SATNI PROGRAM – VRSTA OLAKŠICE 
Lopud 

BROJ DJECE (prosjek 10 
mj.) 

UKUPNO 
PED. GODINE 

1.  Lopud – samohrani roditelj 1 190,00 

 UKUPNO ZA KRAĆI 5-SATNI PROGRAM 1 190,00 

Red. br. KRAĆI POPODNEVNI 3-SATNI PROGRAM   

1.  Roditelji s dvoje i više djece u vrtiću 
- za drugo dijete 50% umanjenje cijene 

1 1.250,00 

 UKUPNO KRAĆI POPODNEVNI 3-SATNI PROGRAM 1 1.250,00 

 UKUPNO SOCIJALNI PROGRAM 275 823.850,00 
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1.3. Upisi 

Tijekom pedagoške godine 2021./2022., na naknadnim upisima je upisano 87 djece. Broj upisane 

djece po vrtićima se nalazi u tablici u nastavku.  

Cjelina 1. 

Palčica 39 

Škatulica 8 

Radost 7 

Cjelina 2.  

Pile 2 26 

Izviđač 2 

Kono 3 

Ciciban 2 

Ukupno: 87 

Tablica. Broj upisane djece na naknadnim upisima u pedagoškoj godini 2021./2022. 

Glavni upisi u Dječje vrtiće Dubrovnik, za pedagošku godinu 2022./2023. trajali su od 12. do 22. 

svibnja 2022. godine i zaprimali su se putem aplikacije e-upisi. Ukupno je zaprimljen 291 zahtjev, 

od čega 212 za jaslice i 79 za vrtić. Nakon evaluacije zaprimljene dokumentacije, pristupilo se 

sustavu bodovanja, izradi rang liste te inicijalnim razgovorima i opservaciji djece, koji su se 

obavljali u razdoblju od 1. do 14. lipnja 2022. godine. Na inicijalima razgovorima evidentirano je 

ukupno 15 djece s razvojnim odstupanjima, koji su pozvani na dodatnu individualnu procjenu.   

Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik, na sjednici održanoj 15. srpnja 2022. godine je, na 

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

jaslice Dječjih vrtića Dubrovnik za pedagošku 2022./2023. godinu.  

Zbog neispunjavanja osnovnih uvjeta za upis odbijeno je 37 djece. Od upisa je odustalo 23 djece. 

Ukupno je primljeno 231 dijete, od čega 167 za jaslice i 64 za vrtić. 

Tijekom intervjua s roditeljima i opservacija djece, stručno-razvojni timovi su radili probir 

razvojnih teškoća pomoću CSBS probirne ljestvice, za djecu do 2 godine starosti. Roditelji su 

ispunjavali upisni upitnik, koji je sadržavao anamnestičke podatke o razvoju djeteta i obiteljskom 

statusu. Ukoliko je primijećeno razvojno odstupanje, roditeljima je podijeljen dodatni razvojni 

upitnik, u svrhu detaljnije procjene odstupanja. To predstavlja priliku da se od samog uključivanja 



- 12 - 

 

djeteta ostvari pozitivan kontakt te  potakne  roditelje na suradnju i pravovremeno otkrivanje 

eventualnih zdravstvenih, razvojnih i emocionalnih teškoća djeteta. 

2. Poboljšanje materijalnih uvjeta i opremljenosti vrtića  

2.1. Opremanje vrtića 

Red.Broj  Vrtić Namještaj i oprema Iznos 

1.  Palčica, Izviđač, Gruž, Izviđač, Pile. Pile II Namještaj, zavjese, vaga za djecu, usisavač  59.774,08 

2.  Gruž, Pile, Pile II Ugradnja klima uređaja  31.628,25  

3.  Palčica, Izviđač Računalna oprema  37.932,50 

UKUPNO : 129.334,83 

2.2. Radovi po vrtićima 

Red.Broj Vrtić Radovi Iznos 

1.  Izviđač Adaptacija sanitarnih čvorova  450.042,20 

2. Palčica, Izviđač, Pile, Pile II.  Građevinski radovi i sanacija vlage  146.396,25 

UKUPNO : 596.438,45 

2.3. Didaktika, likovni materijal i literatura 

Red. broj  Vrtić  Didaktika, likovni materijal i literatura  Iznos  

1.  Svi vrtići  Didaktika  97.479,33 

2.  Svi vrtići  Likovni materijal  77.250,46 

3.  Palčica, Pile  Dopuna knjiga u biblioteci  15.665,12 

UKUPNO : 190.394,91 

2.4. Ukupno radovi i oprema 

RED BR.  IZNOS 

1.  Opremanje vrtića 129.334,83 

2.  Radovi po vrtićima 596.438,45 

3.  Didaktika, literatura, likovni materijal  190.394,91 

UKUPNO :  916.168,19 
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3. Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece 

U protekloj godini planirani su i realizirani zadaci koji se odnose na: 

− Odabir pravilnog režima prehrane i njezin utjecaj na rast i razvoj djece 

− Osiguranje odgovarajućih higijenskih uvjeta 

− Organizacija i provođenje preventivne zdravstvene zaštite djece 

− Suradnja s roditeljima 

 

3.1. Pravilna prehrana i unapređenje zdravlja 

U prehrambenom standardu navedene su preporučene dnevne količine energije i prehrambenih                    

tvari za dojenčad i djecu, a objavljen je u izmjenama i dopunama Programa zdravstvene zaštite           

djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 121/07). Prema tom standardu  i 

normativima osigurava se pravilna prehrana djece u dječjim vrtićima odnosno redoviti broj  

obroka s preporučenim količinama energije i prehrambenih tvari potrebnih za rast i razvoj 

djeteta.  

Jelovnici su planirani u skladu s prehrambenim standardima za planiranje prehrane djece u    

dječjem vrtiću, a dostupni su na uvid roditeljima na oglasnim pločama vrtića, oglasnim pločama 

ispred odgojnih skupina te na web stranici www.vrtici-du.hr. Pri sastavljanju jelovnika vodilo se 

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. 

Potrebno je naglasiti da svakom djetetu pristupamo individualno, ovisno o njegovim 

zdravstvenim poteškoćama (dijabetes, fenilketonurija, alergije, intolerancije na pojedinu 

namirnicu i drugo) te prehrambenim potrebama (količini obroka i vrsti namirnice). Planiranje i 

realizacija obroka (jelovnika)  je multidisciplinaran (timski rad) rad u kojemu sudjeluju 

zdravstvene voditeljice, voditeljica kuhinje i roditelji djeteta, a izrađuju se za svaki tjedan.  

 

 

http://www.vrtici-du.hr/
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Kuhinja Vrtići u koje se dostavljaju obroci Prosječni broj obroka dnevno 

Palčica Palčica, Škatulica,   Radost  700-750 

Ciciban Pile, Pile1, Gruž, Kono, Kono 1 450 - 500 

 

Jelovnik se posebno prilagođavao za 81 dijete s alergijama na određene sastojke i/ili namirnice 

te za 39 djece zbog vjerskih razloga (nekonzumiranje svinjetine).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. 

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

pripremali u DV Palčica. Svaki dan se čuvaju uzorci hrane koja se nalazi na jelovniku u slučaju 

izbijanja moguće epidemije (trovanja hranom), prilikom čega je moguće ispitivanje u Higijensko - 

analitičkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Dubrovnik. 

Kontinuirano se provodi HACCP sustav. 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 2022. godine: 

- DB KANTUN d.o.o.-  razni prehrambeni proizvodi 

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

- LEDO plus d.o.o. Zagreb - smrznuti proizvodi 

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

- ŠIMUN D.O.O – svježe meso 

- FILIP D.O.O-  voće i povrće 
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3.2. Osiguranje odgovarajućih higijensko - sanitarnih uvjeta 

 

U skladu s Pravilnikom, pravovremeno su provedene mjere dezinfekcije, dezinsekcije i 

deratizacije (dva puta godišnje) te po potrebi u svim odgojnim skupinama koje su bile zatvorene 

zbog Covid infekcije.  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. 

Analiza vode za ljudsku potrošnju rađena je u svim objektima, a analizirani uzorci su sukladni 

uvjetima koji su propisani Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 

115/18, 16720) 

 

 

 

3.3. Rad Vrtića za vrijeme pandemije koronavirusom 

 

Kako je i ova pedagoška godina bila u znaku Covid-19 epidemije, kontinuirano su se provodile 

protuepidemijske mjere po uputama HZZJZ i ZZJZ DNŽ, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. 

Dječji vrtići su se prilagođavali novonastaloj situaciji, zatvarali su se objekti i odgojne skupine 

prema procjeni i oboljenju od COVID-19. 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  
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uključen u proces rada, miješanje odgojnih skupina te odgojitelja. Izrađeni su „Protokoli 

ponašanja“ roditelja i djece. 

U svim objektima su se provodile i poštovale opće mjere sprječavanja i širenja zaraze: 

- Redovito prozračivanje prostorija 

- Što češći boravak na svježem zraku 

- Redovito pranje i dezinfekcija igračaka 

- Informiranje o razlozima izostanka djeteta iz jaslica i vrtića 

- Kontinuirana suradnja s dispanzerom 

- Obavezno donošenje liječničkih potvrda nakon preboljenja bolesti djeteta 

- U svaki vrtić postavljeni su dozatori sa dezinfekcijom i pisane upute roditeljima 

i  djelatnicima o korištenju istih 

- Dezbarijere na ulaz svakog vrtića 

- Pojačana higijena i čišćenje odgojnih skupina 

- Na ulaznim vratima vrtića, putem pisanih obavijesti u vidu letaka roditelj 

su obavještavani o njihovim obvezama u svrhu suzbijanja i sprječavanja 

epidemije 

Do dana 28.02.2022. kada je donesena Odluka prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne 

sigurnosne mjere testiranja na virus SARS CoV-2, testirano je dva put tjedno oko 30 zaposlenika, 

a broj se učestalo smanjivao s obzirom na prebolijevanje ili cijepljenje. Svi testirani zaposlenici su 

imali negativan nalaz testa. 
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3.4. Preventivna zdravstvena zaštita 

Provodilo se pravovremeno suzbijanje zaraznih bolesti,  kontinuirano praćenje pobola i vođenje 

evidencije  kretanja bolesti među djecom – prikazano u tablici. 

VRSTA BOLESTI 1 cjelina 2 cjelina 

Varicellae 123 42 

Covid -19 81 43 

Scarlatina 10 6 

Enterobius vermicularis 9 - 

Konjuktivitis  7 5 

Pediculosis 6 14 

Mononucleosis 1 - 

Gastroenteritis 14 12 

Adenovirosis  1 - 

Campylobacteriosis - 1 

Ukupno 252 126 

 

Rezultati praćenja izostanaka 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. 

Zdravstveni odgoj djece, roditelja i odgojitelja provodio se kroz   letke, roditeljske sastanke i 

edukacije odgojitelja.  

U vrtićima je dostupna pravovremena i stručna pomoć pri ozljedama, kao i koordinacija s 

roditeljima u svezi bilo kakvog problema vezanog za zdravlje djeteta. Svi objekti su opremljeni 

ormarićima Prve pomoći s nužnim sanitetskim materijalom koji se tijekom cijele godine 

kontroliraju i nadopunjavaju. Vođena je evidencija ozljeda djece koja je prikazana u tablici. 
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Udarac u usnu Prva pomoć pružena u vrtiću - 

Ozljeda lica (brada, usna, nos), tupi 

udarac glavom o zid 
Prva pomoć pružena u vrtiću Pregled pedijatra u OB Dubrovnik 

Ozljeda na bradi 2x 

Ozljeda glave – posjekotina 2x 

Ozljeda vrata - ostrugotina 

Prva pomoć pružena u vrtiću 

Prva pomoć pružena u vrtiću  

Prva pomoć pružena u vrtiću 

Prva pomoć pružena u OB. Dubrovnik 

Pad na ruku Prva pomoć pružena u vrtiću 
Pregled pedijatra u OB Dubrovnik- lom 

lijeve podlaktice 

Posjekotina na bradi Prva pomoć pružena u vrtiću 
Pregled pedijatra u OB Dubrovnik- stavljena 

3 šava 

Gušenje stranim tijelom Prva pomoć pružena u vrtiću - 

Posjekotina gornje usne,  

lom zuba 
Prva pomoć pružena u vrtiću Pregled stomatologa 

Ozljeda ruke - lom 

Ozljeda ruke 

Prva pomoć pružena u vrtiću - 

imobilizacija 

OB.Dubrovnik , stavljen gips 

OB.Dubrovnik,stavljena longeta 

Tablica. Evidencija ozljeda 

U okviru zdravstvenog odgoja naglasak je stavljen i na pravilno održavanje oralne higijene djece 

te redovito pranje ruku. 

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 Iskaznicu imunizacije svog 

djeteta kako bi se provjerio cjepni 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. Ukoliko dijete nije redovito cijepljeno, a ima zdravstvenih poteškoća, roditelji su bili 

dužni dostaviti medicinsku i drugu dokumentaciju. Sva djeca koja nisu bila uredno cijepljenja u 

trenutku upisa, to su mogli učiniti do 1. rujna i tek tada pohađati jaslice/vrtić. 
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Sistematski pregledi djece rađeni su tijekom srpnja i kolovoza, a  novoupisana djeca su obvezna  

prvi dan dolaska u jaslice/vrtić donijeti Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom 

pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić i predati je odgojiteljima. 

4. Odgojno-obrazovni rad 

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

koncepciji koji polaze od potreba, interesa i mogućnosti djece kako bi se postigao cjeloviti razvoj 

djeteta. Timskim radom i suradnjom stručno-razvojnog tima i odgojitelja te roditelja osiguravali 

su se uvjeti za zadovoljavanje dječjih potreba i ostvarivanje dječjih prava u Vrtiću. Tijekom 

pedagoške godine razvijali su se partnerski odnosi s roditeljima, poticala se otvorena 

komunikacija, rješavale su se organizacijske poteškoće (premještanje djece, spajanje braće i 

sestara u isti vrtić, zamjene odgojitelja i sl.). Roditelje se uključivalo u aktivnosti u vrtiću putem 

radionica za roditelje, roditeljskih sastanaka, druženja, organizacije izleta, posjeta i sl. Nastojalo 

se 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. 

4.1. Usklađenost rada s Državnim pedagoškim standardom (2008) 

Dječji vrtići Dubrovnik sa svakom pedagoškom godinom pokušavaju zadovoljiti standarde 

propisane DPS-om (2008). Broj djece u skupinama, osobito jasličkim, još uvijek je veći od onog 

propisanog Standardom, no nastoje se osigurati optimalni uvjeti za sigurnost, kvalitetnije 

zadovoljavanje potreba djece te da se broj djece u skupinama uskladi sa Standardom.  

U odgojnim skupinama, u koje su uključena djeca s teškoćama u razvoju, smanjivao se ukupan 

broj djece te su angažirani i osobni pomagači za djecu s težim teškoćama u razvoju. Za svako 

dijete s težim teškoćama u razvoju, stručno-razvojni tim je upućivao roditelje na obavljanje 

cjelokupne razvojne procjene i dobivanje službenog Rješenja o stupnju i vrsti teškoća u razvoju, 

na temelju kojeg djeca mogu ostvariti pripadajuća prava. Za ukupno 23 djece s težim teškoćama 
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u razvoju, kojima je dodijeljen osobni pomagač, izrađen je Individualizirani odgojno-obrazovni 

program (IOOP), koji se revidirao svakih 6 mjeseci.  

4.2. Djeca u godini pred polazak u osnovnu školu 

U pedagoškoj godini 2021./2022., Vrtić je pohađalo 238 predškolaca, od kojih je 19 dobilo odgodu 

od upisa u prvi razred osnovne škole. Stručno-razvojni tim je pratio djecu predškolskih skupina, 

po potrebi putem individualnih savjetovanja i roditeljskih sastanaka te edukativnih materijala. 

Roditelji su informirani o načinima pripreme djeteta za školu te se na zahtjev roditelja obavljala 

individualna provjera zrelosti i pripremljenosti za školu. U iznimnim slučajevima, djeca koja nisu 

bila školski obveznici, a pokazali su iznimnu zrelost i spremnost za školu, testirani su od strane 

stručnog-razvojnog tima, nakon čega je uslijedila preporuka za upis u školu ili ostanak u vrtiću. 

Predškolci, za koje su odgojitelji procijenili da im je potrebno dodatno poticanje usvajanja 

predškolskih vještina, testirani su PredČIP testom, za testiranje vještina čitanja i pisanja. Roditelji, 

čija su djeca ostvarila niži rezultat na navedenom testu, savjetovani su o prikladnim načinima 

poticanja, s ciljem poboljšanja predškolskih vještina. Naposljetku se savjetovalo roditelje i 

odgojitelje vezano za aktivnosti kojima mogu poticati i razvijati predškolske vještine kod djece. 

Vrtić Broj predškolaca Broj odgoda 

Palčica 96 6 

Škatulica 25 2 

Radost 22 3 

Izviđač 30 3 

Ciciban 26 1 

Kono 11 - 

Gruž 15 2 

Pile 13 2 

Ukupno 238 19 

             Tablica. Broj djece školskih obveznika i broj odgoda u pedagoškoj godini 2021./2022.  
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4.3. Djeca s teškoćama u razvoju  

Psihofizički razvoj i zdravlje djece pratili su se od upisa u vrtić, kada su roditelji ispunjavali inicijalni 

upitnik s podacima o cjelokupnom razvoju djeteta – motoričkom, spoznajnom, emocionalno-

socijalnom, razvoju govora i zdravstvenim poteškoćama. Uspostavljala se kvalitetna suradnja  kao 

preduvjet partnerskog odnosa s roditeljima kako bi stručno-razvojni tim  dobio važne  podatke o 

svakom djetetu, koji su bitni za dobru prilagodbu, napredovanje djeteta i prevenciju mogućih 

poteškoća.   

Pravodobno uočavanje poteškoća ili odstupanja u razvoju djeteta ostvaruje se putem: 

– inicijalnih intervjua na upisima (gdje od roditelja dobivamo prve i važne podatke o djetetovom 

razvoju ili odstupanju te o eventualnim rizicima u njegovom razvoju)  

– informacija dobivenih uvidom u zdravstvene kartone djece  

– informacija dobivenih od vanjskih ustanova, gdje su djeca uključena u rehabilitaciju 

– informacija dobivenih od odgojiteljica, koje u skupini uoče odstupanja u razvoju djeteta  

Rad s djecom sa značajnim odstupanjima u razvoju odvijao se putem individualnog, 

individualiziranog ili grupnog rada od strane stručno-razvojnog tima u suradnji s odgojiteljima, 

osobnim pomagačima i roditeljima. Nakon opservacije ponašanja djeteta u skupini, ispunjavao se 

obrazac za praćenje ponašanja djeteta tijekom dnevnih rutina, koje bilježe odgojitelji te se po 

potrebi obavljala razvojna procjena članova stručnog tima, (psiholog, edukacijski rehabilitator i 

logoped). 

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

odgojitelji 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. pedagoškom standardu. Ukupno je izdvojeno 

272 djece s određenim lakšim ili težim teškoćama u razvoju. U nastavku se nalazi tablični i grafički 

prikaz broja djece s teškoćama u razvoju, prema različitim vrstama teškoća. 
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Kategorija teškoća u razvoju  Ukupno 

Poremećaji govorno-glasovne komunikacije 139 

Poremećaji u ponašanju (uključujući i emocionalne teškoće) 27 

Motorička oštećenja 1 

Snižene intelektualne sposobnosti 15 

Poremećaj iz spektra autizma 25 

Višestruke teškoće 19 

Zdravstvene  teškoće i neurološka oštećenja 46 

UKUPNO 272 

               Tablica. Prikaz broja djece s teškoćama u razvoju prema vrstama teškoće 

 

 

 

           Graf. Prikaz broja djece s teškoćama u razvoju prema vrstama teškoće 
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4.4. Rad osobnih pomagača za djecu s teškoćama u razvoju 

U pedagoškoj godini 2021./2022., u Dječjim vrtićima Dubrovnik, djeci s teškoćama u razvoju 

podršku je pružalo 23 osobnih pomagača, financiranih iz proračuna Grada Dubrovnika. Svaki 

osobni pomagač radio je s jednim ili dva djeteta svaki dan, od ponedjeljka do petka, po dva ili 

četiri sata. Uključivanje pomagača poboljšalo je:  

- sigurnost djece  

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

- individualni pristup djeci s teškoćama u razvoju - praćenje razvoja i napredovanja djece  

- intenziviralo suradnju s roditeljima. 

Izbor osobnih pomagača obavljao je stručno-razvojni tim 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. 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 2022. 

godine provedena je evaluacija rada osobnih pomagača putem anketa za odgojitelje i roditelje 

djece s teškoćama koja su imala osobnog pomagača. Roditeljima djece koja imaju podršku 

pomagača u skupini poslan je evaluacijski upitnik o zadovoljstvu roditelja kvalitetom rada osobnih 

pomagača. Jedanaest roditelja DV Dubrovnik ispunilo je upitnik. Svi roditelji ocijenili su odnos 

pomagača prema djetetu i uključivanje djeteta među vršnjake najvišom ocjenom (5).  Većina 

roditelja izuzetno je zadovoljna radom osobnog pomagača na postizanju razvojnih ciljeva za 

dijete, razmjenom informacija o djetetu i odgovornosti prema radu. Dvoje roditelja ocijenilo je 

odgovornost prema radu najnižim ocjenama (1 i 2). Roditelji su anketnom upitniku iznijeli i  svoje 
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sugestije vezano za unapređenje kvalitete rada pomagača. Smatraju da su pomagačima potrebne 

dodatne edukacije, povećanje naknade za rad te produljenje radnog vremena pomagača.  

4.5. Posebna skupina za djecu s teškoćama u razvoju 

Dječji vrtići Dubrovnik su se tijekom srpnja i kolovoza pripremali za otvorenje novog programa u 

vrtiću – Posebne skupine za djecu s teškoćama u razvoju, čije je otvorenje planirano za rujan 

2022. godine. U navedenu skupinu bi bilo uključeno petero djece s teškoćama u razvoju, 

izdvojenih na temelju mišljenja stručno-razvojnog tima, medicinske dokumentacije i rješenja 

nadležnih tijela. Program posebne skupine odvijat će se u prostorijama Dječjeg vrtića Izviđač u 

trajanju od 8 sati dnevno. Djeca mogu biti uključena u program posebne skupine do dvije godine 

jer je skupina tranzicijskog karaktera. Odgojno-obrazovni rad u manjoj skupini vodit će edukacijski 

rehabilitator, odgojitelj i njegovatelj, pod koordinacijom stručnog tima. Stručno-razvojni tim 

Vrtića je obavio individualne razvojne procjene djece koja bi bila uključena u navedeni program, 

kao i razgovore s roditeljima i odgojiteljima te rehabilitatorom. Roditeljima je prezentiran 

detaljan program posebne skupine i način na koji će se ostvarivati razvojni ciljevi. 

4.6. Povjerenstvo za dodjelu osobnih pomagača za djecu s teškoćama u razvoju 

Tijekom pedagoške godine 2021./2022., djelovalo je Povjerenstvo za dodjelu osobnih pomagača 

za djecu s teškoćama u razvoju. Povjerenstvo su činili članovi stručno-razvojne službe i vanjski 

suradnici (pedijatar, edukacijski rehabilitator i pravnik). Povjerenstvo je imalo ulogu razmatranja 

individualnih potreba i zahtjeva svakog djeteta te određivanje načina pohađanja vrtića s ciljem 

ostvarivanja maksimalnih potencijala djeteta. Ovim putem su se dodjeljivali osobni pomagači te 

je određena duljina boravka djece u odgojnoj skupini. Obzirom na razdvajanje Dječjih vrtića 

Dubrovnik na dvije odvojene ustanove, stručni djelatnici Vrtića su za sljedeću pedagošku godinu 

2022./2023. planirali dodjeljivanje osobnih pomagača na temelju Timskog mišljenja stručno-

razvojnog tima, bez djelovanja Povjerenstva.   

4.7. Alternativni odgojno obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori 

Dječji vrtići Dubrovnik su tijekom lipnja putem ankete u DV Palčica ispitali zainteresiranost 

roditelja za alternativni program prema koncepciji M. Montessori. Javio se veliki broj roditelja pa 

se umjesto jedne pristupilo planiranju otvaranja dvije odgojne skupine. Svi zainteresirani roditelji 
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pozvani su na roditeljski sastanak na kojem im je prezentiran način rada te su se upoznali s 

odgojiteljicama koje će provoditi program, objašnjen im je način financiranja programa odnosno 

dodatne naplate. Otvaranje ovih skupina planirano je za rujan 2022. godine u objektu Palčica.  

4.8. Potencijalno darovita djeca 

Za kvalitetan i sveobuhvatan odgojno-obrazovni rad, nužno je identificiranje i rad s potencijalno darovitom 

djecom u vrtiću. Početkom pedagoške godine, odgojitelji su opservirali djecu u odgojnim skupinama i 

navodili djecu za koju smatraju da se ističu u nekom području razvoja ili pokazuju neke iznimne talente. 

Potencijalno darovita djeca su potom procjenjivana, nakon čega im se obogaćivalo prostorno-materijalno 

okruženje te davali dodatni poticaji u radu. Također, odgojitelji su, zajedno s članovima Tima, radili na 

otklanjanju potencijalnih emocionalnih i ponašajnih poteškoća navedene djece i osigurava uvjete za što 

bolje uklapanje među vršnjake. Na temelju tablice, vidljivo je kako su najzastupljenija područja darovitosti 

verbalno-lingvističke.  

Izbor aktivnosti i poticaja ovisi o području darovitosti, birale su se različite metode  u individualnom radu 

s potencijalno darovitom djecom. Kroz individualan 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. Potencijalno darovita djeca su najčešće bila inicijatori aktivnosti i 

najaktivniji sudionici u radu na projektima. U nastavku se nalazi tablični i grafički prikaz, s brojem 

potencijalno darovite djece, prema vrstama darovitosti.  

Vrsta darovitosti Broj djece 

Verbalno-lingvistička 43 

Logičko-matematička 6 

Vizualno-spacijalna 21 

Glazbeno-ritmička 12 

Tjelesno-kinestetička 16 

Intrapersonalna 1 

Interpersonalna 7 

likovna 5 

UKUPNO:  111 

                               Tablica. Broj potencijalno darovite djece, prema vrstama darovitosti 
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      Graf. Broj potencijalno darovite djece, prema vrstama darovitosti 

 

4.9. Ljetni rad Dječjih vrtića Dubrovnik  

Tijekom lipnja ravnateljica i voditeljice objekata izradile su plan ljetne organizacije rada 

uvažavajući potrebe djece za korištenjem programa tijekom ljeta i potrebe stručnih djelatnika za 

godišnjim odmorom. Rad se od početka srpnja odvijao u četiri objekta, centralnom objektu na 

adresi Iva Vojnovića 34 (Palčica) i područnim objektima  na adresi Dr. Roka Mišetića bb (Škatulica), 

Ivana Kukuljevića 15 (Pile 2) i Solinska 1 (Ciciban). Odgojne skupine su formirane prema dobi i 

broju prijavljene djece i to su najčešće dobno mješovite skupine sastavljene od djece iz nekoliko 

skupina. Posebno se vodila briga o sastavu skupine, sličnosti među djecom, navikama u dnevnim 

rutinama, prijašnjim zajedničkim iskustvima, međusobnim poznavanjima i poznavanjima 

odgojitelja. Ljetni rad započeo je s 1096 djece upisane u DV Dubrovnik što je manje za 72 djece 

koja su ispisana s 30. lipnja. 2022. godine.  
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U srpnju i kolovozu svakodnevno se evidentiralo dnevno pohađanje vrtićkih programa, kao i 

dnevna zapažanja, u kojima su odgojitelji bilježili informacije o djeci i detalje o suradnji s ostalim 

djelatnicima Vrtića te roditeljima. Na taj način dokumentiran je proces učenja koji odgojiteljima 

omogućuje bolje razumijevanje djece i osiguravanje kvalitetnije podrške.  

Prosječno dnevno pohađanje bilo je više u srpnju nego u kolovozu u svim objektima što je olakšalo 

organizaciju rada s obzirom da je veći broj odgojitelja bio zaražen covidom.  
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5. Stručno usavršavanje djelatnika 

 

Naobrazba i stručno usavršavanje radnika Vrtića odvijali su se prema Godišnjem planu i programu rada Vrtića. Na početku i na kraju pedagoške godine 

održani su sastanci Odgojiteljskih vijeća s ciljem usvajanja Plana i programa rada za tekuću pedagošku godinu, prijedloga stručnog usavršavanja, 

prihvaćanja izvješća o radu, poboljšanja organizacije rada, upoznavanja rasporeda djelatnika, uvođenja osobnih pomagača, prijedloga za napredovanje, 

prijenosa informacija, definiranja zadaća i vrednovanja postignutog. 

Svakog tjedna članovi stručnog tima sastajali su se radi rješavanja tekuće problematike, vezano za organizaciju rada, edukacije, suradnju s roditeljima, 

djecu s posebnim potrebama, rada sa pripravnicima i dr. 

Redovito su se, jednom mjesečno, održavali sastanci voditelja  i članova stručno-razvojnog tima s ciljem povećanja efikasnosti rada, smanjivanja 

organizacijskih teškoća i poboljšanja 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, kroz individualne konzultacije, savjetovanje, pisanje i vođenje pedagoške dokumentacije, razvojne mape. 
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Mjesec Teme Organizator/nositelj Polaznici Mjesto održavanja 

RUJAN 

Ciklus od 5 radionica za osobne pomagače: 
1.    Inkluzija i komunikacija s roditeljima 
2.    Vrste teškoća u razvoju 
3.    Nepoželjna ponašanja 
4.    Vizualna podrška 
5.    Potpomognuta komunikacija 

Stručno – razvojna služba Osobni pomagači 
Online – zoom 
Dv Palčica 

8. praktikum Realitetne terapije HURT 
Vinka Jauković, pedagoginja; Nikica 
Kličan i Lea Burić, psihologinje 

Online – zoom 

Bulozna epidermioliza Edukacijski-rehabilitator  Dv Dubrovnik Odgojiteljice i osobni pomagači Dv Pile Dv Pile 

Certifikacijski tjedan Realitetna terapija HURT 
Vinka Jauković, pedagoginja; Nikica 
Kličan i Lea Burić, psihologinje 

Dv Palčica 

Bulozna epidermioliza DEBRA udruga 
SRS, odgojitelji i osobni pomagači Dv 
Pile 

Online 

Dani Zorana i Ramira Bujasa 
Hrvatska psihološka komora i Hrvatsko društvo 
psihologa 

Psihologinje Online 

Trodnevni skup Tjedan podrške odgojno-obrazovnim 
djelatnicima, roditeljima i djeci “Podrška dječjem 
razvoju u ranoj i predškolskoj dobi”  

Udrugom odgajatelja predškolske djece 
“Verižice” 

Odgojiteljice, stručni suradnici, 
ravnateljica  

Dubrovačke knjižnice, 
Narodna knjižnica Grad 

Razvojni profil djece predškolske dobi: opažanje i 
analiza 

Centar za cjeloživotno učenje Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

Dragica Barlek, defektolog 
Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu 

LISTOPAD 

Teorija izbora – realitetna terapija u vrtiću SRS – Maja Vodopić, odgojitelj savjetnik Odgojiteljice Dv Ciciban 

Prva pomoć Dv Dubrovnik Odgojiteljice Dv Dubrovnik 

Specifičnosti i strategije u radu s oboljelima od rijetkih 
dermatoloških bolesti 

DEBRA 
SRS, odgojitelji i osobni pomagači Dv 
Pile 

Online 

Dani Leona Lojka HURT Psihologinje Online 
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Mindfulness za djecu i adolescente Centar DAR Lea Burić, psihologinja Online 

Predavanje povodom obilježavanja međunarodnog 
dana svjesnosti o razvojnom jezičnom poremećaju 

Hrvatsko logopedsko društvo (HLD) i 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

Marta Jovanović, logoped online 

Krizne intervencije Lea Burić i Severina Hađija, psihologinje Odgojiteljice Online 

Stručni skup „Stručno-metodička podrška u procesu 
uvođenja odgojitelja i stručnih suradnika pedagoga 
pripravnika u proces stažiranja u dječjem vrtiću“ 

AZOO Odgojiteljice mentorice MS Teams platforma 

10. godišnja konferencija voditeljica i voditelja 
programa podrške roditeljstvu "Rastimo zajedno“ 

Centar za podršku roditeljstvu “Rastimo 
zajedno” i AZOO 

Ravnateljica, pedagoginja i odgojiteljice Rovinj 

STUDENI 

Zajednica odgajatelja koja uči Korak po korak Odgojiteljice Online 

Kontinuitet u odgoju i obrazovanju Dječjeg vrtića 
Škatulica 

Anamarija Plenković i Marija Zvono, odgojitelji 
mentori 

Odgojiteljice i pedagoginja Online 

Predavanja povodom obilježavanja mjeseca svjesnosti 
o potpomognutoj komunikaciji 

Hrvatsko logopedsko društvo (HLD) i 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

Marta Jovanović, logoped online 

Krizne situacije 
Dragica Barlek, defektologinja, Nikica Kličan, 
psihologinja i Vinka Jauković, pedagoginja 

Odgojiteljice Dv Palčica 

40-satni tečaj – RBT Readiness 40 Hour Training TL2 
(Behaviour Development Solutions) 

Behavior Development Solutions Marta Jovanović, logoped online 

Godišnja konferencija hrvatskih psihologa 
Hrvatska psihološka komora i Hrvatsko društvo 
psihologa 

Psihologinje Online 

Klub očeva Centar Rastimo zajedno Voditeljice RZ  

Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika psihologa 
i nastavnika psihologije DNŽ 

Društvo psihologa Dubrovnik Psihologinje Online 

Dobrobit djeteta ALFA edukacije Pedagoginja i odgojiteljice Online 

Dvodnevni znanstveno-stručni skup “Promjene u 
RPOO-u kao promjena -odgoj i obrazovanje kao 
odgovor na "novo normalno" 

OMEP Hrvatska i AZOO Evgenija Matović, Franica Lasić Opatija, 

Odgoj za humanost od malih nogu/sigurne škole i 
vrtići; Klimatske promjene i prezentacija obrazovne 
platforme sigurnija-djeca.hck.hr 

Hrvatski crveni križ I AZOO Odgojiteljice Zoom 
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Simpozij: Koncept otuđenja djeteta SOS Rijeka-centar za nenasilje i ljudska prava Lea Burić. psihologinja Online 

PROSINAC 

Digitalne kompetencije i zaštita djece na internetu AZOO Odgojiteljice i stručni suradnici Zoom 

Suradnja akademske I lokalne zajednice u jačanju 
inkluzivnih kapaciteta društva 

Fakultet za odgojne I obrazovne znanosti, Osijek Odgojiteljice Zoom 

Večer matematike- matematičke slikovnice iz cijeloga 
svijeta 

Učiteljski fakultet Zagreb Odgojiteljice Zoom 

Utjecaj ekrana na rani dječji razvoj – što podučiti 
roditelje vrtićke djece?", 

Alma Džanović Mateljan Odgojiteljice Zoom 

4-dnevni seminar Realitetne terapije HURT Lea Burić, psihologinja 
Zagreb 
 

SIJEČANJ 

"Je li važnije putovati ili stići?" - razvojna mapa u 
odgojno-obrazovnoj praksi  

Alfa d.d. Odgojiteljice Online 

"Poremećaji uzrokovani stresom i traumom"  Udruga CroMSIC Odgojiteljice Zoom 

Uvodno predavanje za izobrazbu budućih voditelja 
psiholoških kriznih intervencija 

MZO Lea Burić, psihologinja 
online 
 

Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu HURID Lea Burić, psihologinja 
online 
 

Priprema za izvanredne situacije s naglaskom na 
zaštitu od potresa 

AZOO Lea Burić, psihologinja 
Online 
 

VELJAČA 

„Iza i ispred ekrana – djeca i mladi u virtualnom 
prostoru“ 

tjedan psihologije ERF psihologinje Zoom 

Utjecaj stereotipa na proces odgoja i obrazovanja u 
dječjem vrtiću 

AZOO Odgojiteljice Zoom 

Pridobivanje povjerenja i pružanje kvalitetne pomoći 
djeci i mladima s poremećajem u ponašanju 

Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce Lea Burić, psihologinja 
online 
 

„Samostalnost u jaslicama“ 
Anamarija Plenković i 
Marija Zvono, odgojitelji 
Mentori 

Odgojiteljice DV Škatulica 

Kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje: 
ključni čimbenik prevencije nepovoljnih razvojnih 
ishoda djece - skup  

AZOO u suorganizaciji s Hrvatskom zakladom za 
znanost 

Lea Burić, psihologinja 
online 
 

1. praktikum 3. Godine Realitetne terapije 
 

HURT Lea Burić, psihologinja 
Metković 
 

Komunikacijska inicijativa HURID Lea Burić, psihologinja 
Online 
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Suvremeni pristupi učenju 
Evgenija Matović odg. savjetnik, Renata Lazar, 
Marija Butigan, Ivana Špero, Deša Čižek odg. 
mentor i Amra Džanković odg. Mentor 

Odgojiteljice Zoom  

 „Nove Reynell razvojne jezične ljestvice – NRDLS-HR“
  

Naklada Slap Marta Jovanović, logoped Zagreb, Naklada Slap 

Državni stručni skup - Nove mogućnosti u 
rehabilitaciji, edukaciji i socijalnoj uključenosti osoba s 
oštećenjem vida 

AZOO Lea Burić, psihologinja 
online 
 

Državni stručni skup za stručne suradnike logopede 
„Poremećaji tečnosti govora“  

AZOO Logopedinje online 

RZ Mini- radionice Centar Rastimo zajedno Voditeljice RZ Online 

OŽUJAK 

„ Zaštita djece s teškoćama u razvoju od nestručnih 
pružatelja rehabilitacijskih usluga u  

FZOOZ Osijek, HK edukacijskih rehabilitatora i 
HLD Osječko – baranjske županije 

Stručni suradnici Zoom 

Inkluzivni odgoj i obrazovanje u dječjem vrtiću AZOO Odgojiteljice Zoom 

„Flicanje sapuna” 
 Marija Zvono Anamarija Plenković, odgojitelji 
mentori 

Odgojiteljice Zoom  

Zašto su očevi važni  Centar Rastimo zajedno Voditeljice RZ online 

Zaštita na radu i zaštita od požara Dječji vrtići Dubrovnik 
Odgojiteljice, stručni suradnici, 
ravnateljica, tajnica, administratorica 

DV Palčica 
 

“Izvan okvira”  
(edukacija od šest modula) 

ENNEA- profesionalna interdisciplinarna 
Zajednica učenja sustručnjaka u ranom i 
predškolskom odgoju i obrazovanju 

Evgenija Matović odg. savjetnik, Renata 
Lazar, Marija Butigan, Ivana Špero, Deša 
Čižek odg. mentor i Amra Džanković 
odg. mentor 

online 

Što nas uči Reggio? (edukacija od tri modula) 
ENNEA- profesionalna interdisciplinarna 
Zajednica učenja sustručnjaka u ranom i 
predškolskom odgoju i obrazovanju 

  

„Pedagogija istraživanja  
Ili pedagogija ruku” 

Dolores Aleksić ped. savjetnik, Nikolina Agatić 
odg. mentor 

  

„Simbolički jezici djeteta i  
praksa dokumentiranja” 

Dolores Aleksić ped. savjetnik, Nikolina Agatić 
odg. Mentor 

  

Stručni skup povodom obilježavanja Europskog dana 
logopedije „Logopedija kroz sva životna razdoblja“  

Hrvatsko logopedsko društvo (HLD) i European 
Speech and Language Therapy Association 
(ESLA) 

  

Mentoriranje- napredovanje u zvanje 
Nika Bagarić odg.mentor Franica Lasić 
Ravnateljica 
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Kako i zašto dokumentirati 
Franica Lasić ravnateljica, Amra Džanković, 
Evgenija Matović, Nika Bagarić – odgojitelji 
mentori/savjetnici 

  

Ekspresivni potencijal djeteta 
 

Evgenija Matović odg. savjetnik, Renata Lazar, 
Marija Butigan, Ivana Špero, Deša Čižek odg. 
mentor i Amra Džanković odg. mentor 

  

Slušanje djece i dokumentiranje 
Evgenija Matović odg. savjetnik, Renata Lazar, 
Marija Butigan, Ivana Špero, Deša Čižek odg. 
mentor i Amra Džanković odg. mentor 

  

TRAVANJ  

"Različiti teorijski pristupi u praksi i istraživanjima u 
ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju"  

AZOO i Učiteljski fakultet Zagreb  odgojiteljice Zoom 

"Stvaranje poticajnog okruženja na području odgoja i 
obrazovanja za okoliš i održivi razvoj" 

AZOO odgojiteljice Zoom 

"U kojem si ti filmu? – Perfekcionizam” Udruga CroMSIC odgojiteljice Zoom 

Stvaranje poticajnog okruženja na području odgoja i 
obrazovanja za okoliš i održivi razvoj 

AZOO Odgojiteljice Zoom 

6. kongres hrvatskih logopeda „Izazovi moderne 
logopedije 2022. – perspektiva i iskustva logopeda 
današnjice“  

Hrvatsko logopedsko društvo (HLD) i 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet 

Marta Jovanović, logoped Split 

4-dnevni seminar Realitetne terapije HURT Lea Burić, psihologinja 
Zagreb 
 

Različiti teorijski pristupi u praksi i istraživanjima u 
ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju 

AZOO u suorganizaciji s Centrom za istraživanje 
ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja pri 
Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

Odgojiteljice Zoom 

Rastimo zajedno-mini  CentarRZ Voditeljice RZ Zoom 

Regionalna smotra projekata građanskog odgoja i 
obrazovanja za područje Zadarske, Šibensko-kninske, 
Splitsko Dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske 
županije 

AZOO Odgojiteljice i pedagoginje Zoom 

„ Autizam kod djece rane i predškolske dobi“- 
Dječji vrtići Dubrovnik i ERF –   u sklopu projekta 
„ Za učenje spremni“ 

Odgojiteljice I stručni suradnici DV Palčica 

Korelacija pokreta, glazbe i plesa Nikolina Agatić odg.mentor Biljana Nikić Odgojiteljice DV Pile 

Polazišta za planiranje odgojno obrazovnog rada 
Franica Lasić ravnateljica, Amra Džanković,  
Evgenija Matović, Nika Bagarić – odgojitelji 
mentori/savjetnici    

Odgojiteljice DV Izviđač 
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Socijalne vještine djece pred polazak u školu, u 
kontekstu poremećaja iz spektra autizma - u sklopu 
projekta „Za učenje spremni” 

Dječji vrtići Dubrovnik Lea Burić, psihologinja  
DV Izviđač 
 

Državni stručni skup za stručne suradnike PROJEKT: 
politike, programi, okviri, metodologija i izazovi 
 

AZOO Lea Burić, psihologinja 
online 
 

Predavanje o epilepsiji 
 

Zdravstvene voditeljice Ana Bokarica i Ana Kralj 
Odgojiteljice, stručni suradnici, 
ravnateljica 

DV Pile 
 

Profesionalizam kao uporište kvalitetne suradnje s 
roditeljima 

Franica Lasić ravnateljica, Amra Džanković,  
Evgenija Matović, Nika Bagarić – odgojitelji 
mentori/savjetnici 

Odgojiteljice  DV Izviđač 

"E(RF)duciraj se, upoznaj spektar"    Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zg Odgojiteljice I stručni suradnici MS Teams 

"Abakus tehnika i Montessori metoda u dječjem 
vrtiću"  

AZOO  Zoom 

„Autizam danas“ 
Hrvatsko logopedsko društvo i Dječji vrtići 
Dubrovnik- Alma DŽ. Mateljan, Zorana Dedić, 
Lea Burić 

Odgojiteljice i stručni suradnici 

La Croma, Dubrovnik 
 
 
 

SVIBANJ 

"Razvoj medijske i emocionalne pismenosti - finski 
primjer"   

AZOO Odgojiteljice Zoom 

Konferencija  - STEM Zbornica  STEM Zbornica Odgojiteljice Online stream 

"Uvod u Globe"  i " Atmosfera"    Globe program Odgojiteljice E trening 

Vizualna podrška kod djece s jezičnim teškoćama M. Jovanović, logopedinja Odgojiteljice i stručni suradnici DV Palčica 

5. Dana medijske pismenosti “Kako razvijati medijsku i 
emocionalnu pismenost od vrtića: finski primjer”  

Agencije zaelektroničke medije Ureda UNICEF-a 
za Hrvatsku u suradnji s Veleposlanstvom 
Republike Finske i Agencije za odgoj i 
obrazovanje u Zagrebu 

Odgojiteljice Zoom  

Tolerancija, empatija i interakcija u dječjem vrtiću Nikolina Agatić odg.mentor Biljana Nikić Odgojiteljice Zoom 

Poticanje djeteta s ADHD - om u vrtićkoj skupini,   
svibanj 2022. 

Dr.  sc. Sekušak Galešev ,  u  sklopu  projekta „Za 
učenje spremni“ 

Odgojiteljice i stručni suradnici Zoom  

Projektno planiranje 
Dolores Aleksić ped. savjetnik, Nikolina Agatić 
odg. mentor 

Odgojiteljice Zoom  

„Završnoj konferenciji projekta Roditeljstvo+“  
Co- funded by the Erasmus+ Programme of the 
European Union i Roda, roditelji u akciji 

Odgojiteljice  Zoom 
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Državna smotra projekata u području Nacionalnog 
programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i 
demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske 

AZOO Pedagoginje i odgojiteljice Hibridni oblik rada 

LIPANJ 

" PAUK - u mreži dobre prakse"   
 

KoHo pedagogija  
 

odgojiteljice Zoom   

"Wakelet Community Week - Na plavom valu Lijepe 
naše" 

Wakelet  
 

odgojiteljice online sream 

"Matematika u dječjem vrtiću"  AZOO  odgojiteljice Zoom 

"STEM eksperimenti koji su oduševili moje učenike" STEM Zbornica odgojiteljice 
Online stream 
 

Šesti Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu 
„ Razumjeti i podržati obitelj djeteta s razvojnim 
rizicima ili teškoćama“  

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u 
djetinjstvu (HURID) 

Stručni suradnici Zoom 

Okrugli stol „ Suradnja u sustavu podrške žrtvama i 
svjedocima „  

Udruga Deša 
 

Stručni suradnici, ravnateljica Lazareti 

Picture Exchange Communication System (PECS) Level 
1 Training.,  

Sinapsus i Pyramid educational consultants Alma Džanović Mateljan Slavonski Brod 

Posebni program kinezioloških aktivnosti Učiteljski fakultet sveučilišta u Zagrebu Mirjana Vreća i Sanja Ostojić Barišić UFZG  

Dvodnevni državni stručni skup za ravnatelje 
predškolskih ustanova Timsko razmatranje najboljeg 
interesa djece s posebnim potrebama i podrška 
njihovim obiteljima iz uloge ravnatelja,  

AZOO 
Ravnateljica, odgojiteljice i stručni 
suradnici 

Zoom  

Eneagram i podličnosti odgajatelja 
Evgenija Matović odg. savjetnik, Renata Lazar, 
Marija Butigan, Ivana Špero, Deša Čižek odg. 
mentor i Amra Džanković odg. Mentor 

Odgojiteljice Zoom 

Praktikum iz Realitetne terapije HURT Lea Burić, psihologinja 
Metković 
 

Podrška edukacijskim rehabilitatorima u dječjim 
vrtićima.  

AZOO Alma DŽanović Mateljan Zoom 

Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u Hrvatskoj  HURID Stručni suradnici online 

Tajna uspješnog odgajatelja 
Evgenija Matović odg. savjetnik, Renata Lazar, 
Marija Butigan, Ivana Špero, Deša Čižek odg. 
mentor i Amra Džanković odg. mentor 

Odgojiteljice Zoom 

SRPANJ 

"Ostvarivanje ishoda predmetnih kurikuluma 
Programom Globe - počerno stručno usavršavanje" 

AZOO Odgojiteljice Zoom 

Utjecaj  stereotipa na proces odgoja i obrazovanja u 
dječjem vrtiću II dio 

AZOO 
 

Stručni suradnici Zoom 
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6. Suradnja s vanjskim ustanovama 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Verifikacija 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 

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu 
Obilježavanje svjetskog dana svjesnosti o autizmu 

„Autizam danas“ 

Hrvatsko logopedsko društvo konzultacije 

Udruga Poseban prijatelj i Visoki jablan Projekt „Za učenje spremni“ 

Hrvatska udruga za Realitetnu terapiju Stručno usavršavanje  

Gradski ured za obrazovanje Djeca s posebnim potrebama 

Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora konzultacije 

Poliklinika Suvag konzultacije 

Centar za socijalnu skrb Izvješća o djeci pod nadzorom 

Obiteljski centar Radionice/predavanja 

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 

Zavod za javno zdravstvo DNŽ Djeca s teškoćama u razvoju koja su školski obveznici 

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 

Udruga Deša  
Okrugli stol: Suradnja u sustavu podrške žrtvama i 

svjedocima 
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7. Vrednovanje Ustanove 

Na kraju pedagoške 2021./2022. godine provedeno je samovrednovanje odgojitelja te 

vrednovanje ustanove putem Upitnika vezan uz godišnju procjenu kvalitete rada. Upitnik su 

ispunile 62 odgojiteljice iz obje cjeline (48,4 % odgojiteljica prve cjeline te 51.6% odgojiteljica 

druge cjeline). 

Na pitanja o provedbi postupaka njege i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece dobili su se sljedeći 

odgovori. U svrhu očuvanja zdravlja djece kontinuirano se provodi jutarnja tjelovježba, 

prozračivanje prostora, dezinfekcija prostora, boravak na zraku te redovita zamjena pedagoški 

neoblikovanog materijala. Održavaju se individualni razgovori s roditeljima u vezi zdravstvenog 

statusa djeteta 

 

Odgojiteljice smatraju da je za prevenciju širenja zaraze Covidom 19 značajno bilo učestalo pranje 

ruku djece i odraslih (91,9%), dezinfekcija prostora vrtića s naglaskom na mjesta rizična za prijenos 

zaraze (kvaka, rukohvat) (77,4%), postupci zaštite pri kašljanju i kihanju (75,8%), dezinfekcija ruku 

pri ulasku u vrtić (72,6%), presvlačenje u radnu odjeću i obuću (69.4%) te mjerenje temperature 

prije dolaska na posao (29%). Tijekom pedagoške godine odgojne skupine bile su u samoizolaciji 

2-3 puta. 
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Preporuke odgojiteljica kako poboljšati kvalitetu čistoće u ustanovi: 

-          Učestalim DDD postupcima te zapošljavanje dodatnog kadra za održavanje čistoće 

-          Tapite mijenjati svake tri, četiri godine 

-          Veći broj spremačica 

-          Promijeniti im radno vrijeme 

-          Generalno čišćenje 1 mjesečno 

-          Više djelatnika, manji opseg posla na dnevnoj bazi, učinkovitost bolja 

-          "Nagraditi" tehničko osoblje koje "kvalitetnije čisti" 

-          Jasno raščlaniti zadatke svakog djelatnika 

-          Češće provjere od strane zdravstvene voditeljice 

-          Češćom provjerom od strane zdravstvene voditeljice 

-          Spremačica kroz jutro i popodne.. 

-          Redovita dezinfekcija 

-          Dezinficiranje, pranje igračaka 

-          Voljela bih da imamo jednu spremačicu u jutarnjoj smjeni 
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Na pitanja o stručnom usavršavanju odgojiteljice su odgovorile kako su im radionice koje se nude 

u ustanovi korisne i kako bi radionica koje se nude od strane stručnih suradnika trebalo biti više 

dok je radionica koje se nude u ustanovi  od strane odgojitelja dovoljno. 

 

 

 

 

 

Neke od predloženih tema stručnih aktiva, radionica za sljedeću pedagošku godinu: 

-          Emocije kod djece (i kako raditi s djecom na tu temu), 

-          Izrada lutaka (i općenito lutkarstvo u dječjim vrtićima), glazbene radionice.. 

-          Kreativne i primjenjive aktivnosti u praksi 

-          Pisanje pedagoške dokumentacije 

-          Kreativne radionice primjenjive u praksi 

-          Autizam 

-          Sve što je vezano za likovne aktivnosti 

-          Projektni način rada u vrtićima 

-          Radionice o poteškoćama djece u razvoju. 

-          Antistres 

-          Komunikacija u kolektivu 

-          Inkluzija - s aspekta djece urednog razvoja 

-          Sigurnost i zdravlje uvijek iznova 

-          Kako komunicirati s roditeljima 

-          Darovita djeca 

-          Agresivnost kod djece 

-          Kolegijalnost u dječjem vrtiću 

-          Radionice prve pomoći 
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Kvalitetu suradnje s roditeljima djece iz odgojne skupine tijekom redovitog rada skupine 66,1% 

odgojitelji ocjenjuju kao izvrsnu i zadovoljavajuću njih 33,9%. Oblici suradnje koje odgojiteljice 

procjenjuju kao najkorisnijima za dijete su: individualni razgovori s roditeljima, roditeljski sastanci, 

suradnja putem Viber/WhatsApp grupa, kutići za roditelje, razmjena informacija 

telefonom/mobitelom i online roditeljski sastanci.  

Odgojiteljice su procjenjivale i suradnju sa stručnim timom i ravnateljicom te su dale sljedeće 

odgovore. 

 

Prijedlozi za unapređenje suradnje sa stručnim timom/pojedinim članom: 

- edukacija za asistente, te kontinuirano, na mjesečnoj razini, održavati sastanke sa asistentima 

na kojima bi se raspravljalo o djeci sa poteškoćama, o njihovom napretku, te zajednički planirati 

metode rada što bi vjerujem asistentima bilo na pomoć, a poboljšalo bi kvalitetu rada cijele 

odgojne skupine u kojoj takvo dijete boravi 

- potrebna je suradnja sa cijelim stručnim timom 

- svi članovi zajedno 1-2 puta mjesečno organizirati sastanke u pojedinim objektima/katovima 

gdje bi se s odgajateljima dogovarali/savjetovali o trenutnim planovima/izazovima/poteškoćama 

u radu.... 
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- individualne termine s djecom s poteškoćama u razvoju u senzornoj sobi što do sada nije bila 

praksa 

- mjesečni aktiv sa stručnom službom, asistentom, odgajateljicom i roditeljem, pogotovo ako je u 

pitanju dijete s teškoćama 

- više obilazaka skupina i individualnih razgovora 

Odgojiteljice su navele područja rad u kojima trebaju veću podršku stručnih suradnika: 

- Suradnja s roditeljima 

- Pravilno vođenje pedagoške dokumentacije (iako mislim da mi ide bolje nego lani). 

- Darovito dijete i dijete s teškoćama u razvoju 

-  Individualno stručno usavršavanje 

-  Psihomotorni, kognitivni i socio–emocionalni razvoj djeteta (opažanjem i praćenjem ponašanja 

u odgojnoj skupini, primjenom psihodijagnostičkih tehnika i postupaka) 

- Zajednička refleksija 
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Prijedlozi i komentari za unapređenje suradnje s ravnateljicom: 

-    Zasad nemam prijedloga 

- Možda ako je moguće da nam omogući kupnju još kakvih poticajnih didaktičkih materijala za 

skupinu. 

- Sve pohvale za promjene koje su bili prijeko potrebne. Samo nastavite 

- Za sada sve pohvale 

- Ravnateljica je uvijek spremna pomoći i na sebe preuzima dio posla koji bi trebale pokrivati 

stručni tim. Mislim da je preopterećena svakodnevnim pitanjima umjesto da se posveti poslovima 

unapređenja Ustanove. 

- Vise ozv sastanaka 

- Sve pohvale ravnateljici koja je uvijek na raspolaganju 

- Prijedlog nemam, ravnateljica se trudi profesionalno i ljudski odraditi posao. 

- Suradnja sa ravnateljicom je izvrsna nemam što dodati, uvijek je dostupna i otvorena za razgovor 

i znam da joj se uvijek mogu obratiti i hvala! 

- Otvorena komunikacija i međusobno poštovanje i povjerenje, spremnost na suradnju 

- Izleti i druženja zaposlenika 

-Otvorena sam za suradnju 

- Nastaviti rad na unapređenju kvalitetnog rada naše ustanove 

- Sve promjene do sada mi se sviđaju, samo naprijed! 
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Odgojiteljice su navele područja rad u kojima trebaju veću podršku ravnateljice: 

- Ravnateljica daje podršku u svemu 

- Individualno usavršavanje 

- Razgovor i suradnja s roditeljima 

- Više pedagoškog usmjerenja u poslu 

-  Samo želim da je uz nas, kao do sada, na strani struke i pravde 

- Za sada je sve u redu suradljiva, inovativna 

- U pisanju pedagoške dokumentacije. 

- Organizacija rada, popravci u vrtiću 

- U radu s djecom s poteškoćama, smatram da treba potaknuti SRS na rad s roditeljima kako bi 

osvijestili problem i radili za dobrobit djeteta. 

- Ništa za sad. 

Na pitanja koja su propitivala kvalitetu rada vrtića odgojiteljice su odgovorile sljedeće. 

 

Kao najjače strane svog objekta/vrtića odgojiteljice su navele 

- Timski rad 

- To što je vrtić, a ne iznajmljen, neadekvatan prostor neprimjeren djeci. Ima velike tarace i 

dvorište, sobe su prostrane. 

- Jako dobra sloga svih djelatnica vrtića 
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- Sigurnost i otvorenost prema roditeljima i djeci 

- Suradnja odgojiteljica i roditelja. 

- Veliki osunčani prostori, dvorište, brza komunikacija sa stručnim timom 

- Stručni aktivi, dogovori 

- Dobra organizacija rada i suradnja sa kolegicama 

- Kapacitet objekta nudi obiteljsko okruženje, lijepo dvorište 

- Suradnja, razgovor i dogovor 

- Stručnost i dobra komunikacija 

- Briga i odgovornost za djecu . 

- Mogućnost maksimalnog izlaska u susret roditeljima 

- Osoblje našeg vrtića 

- Prostorno materijalni uvjeti rada 

- Kolegijalnost 

- Suradnja s kolegicama , humanitarne akcije 

- Fleksibilnost 

- Odnos sa ravnateljicom i kolegijalni odnosi 

- Dobra komunikacija među kolegicama, profesionalnost, timski rad, kreativnost 

- Suradnja s lokalnom zajednicom i rad s djecom s poteškoćama u razvoju 

- Suradnja na širom i užom društvenom zajednicom 

Kao najslabije strane objekta/vrtića navode veliki broj djece u skupini, nedostatak vanjskog i 

unutarnjeg prostora za tjelesne aktivnosti, loša komunikacija među pojedinim odgojiteljima, 

nezaštićeni ulazi u objekte, dotrajao i star namještaj i manjak didaktike. 

Što se tiče samo vrednovanja vlastitog odgojno obrazovnog rada odgojiteljice smatraju da 

stvaraju prostorno materijalno okruženje za djecu i da su za njegovo nastajanje najodgovorniji 

odgajatelji i pedagozi. U svim objektima stvara se poticajno socijalno okruženje, a 45,2% 

odgojiteljica smatra da svojim radom doprinosi razvoju ustanove. 
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Na kraju same ankete od ispitanika se tražilo da daju otvoreni komentar na proteklu pedagošku 

godinu: 
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- Pozitivna promjena. 

- Izazovna i odlična 

- Izuzetno zahtjevna pedagoška godina 

- Jako dinamična. 

- Vrlo uspješna 

- Prošla pedagoška godina je bila izazovna zbog velikog broja djece sa alergijama i poteškoćama u 

razvoju, ali uz suradnju s kolegicom i roditeljima je prošla odlično. 

- Prošla je ugodno, u ugodnoj atmosferi, lijepo smo se dogovarali i surađivali 

- Zahtjevna i odlična 

- Godina promjena na dobro ..... 

- Moglo je bolje, nisam dala svoj maksimum, jer je i covid kriza, bila kočnica 

- Zadovoljna sam proteklom pedagoškom godinom, voljela bi da i ova bude dobra i uspješna. 

- Bilo je izazovno ...i dobro da je iza nas 

- S obzirom da smo i lani radili s coronom, godina je protekla koliko- toliko u planiranim 

aktivnostima. 

- Jako teška u smislu čestih adaptacija, ali uspješno završena 

- S obzirom na faktore na koje nismo mogli utjecati (covid), prošla je puno bolje od očekivanja 

- Izvrsna suradnja s roditeljima, jedna lijepa godina s dječicom s puno druženja, izleta pred kraj 

godine. 

- Odlična suradnja s roditeljima, doprinos u humanitarnim aktivnostima 

- Prostor u kojem smo proveli prošlu pedagošku godinu je bio neadekvatan, ali smo iz njega izvukli 

maksimum i nastojali stvoriti poticajno okruženje za djecu. Suradnja sa kolegicom i ostalim 

kolegicama s kata je bila izvrsna, a zadovoljavajuću komunikaciju smo imali i sa roditeljima iz 

skupine. 

- Početak promjena . 

- Zadovoljna sam odnosom koji sam imala s kolegicom, s roditeljima također. Jako zadovoljna s 

onim sto sam postigla s djecom tijekom protekle godine. 

- Jako teška zbog velikog broja adaptacija ( mjesecima su trajale .... zbog izolacija, ili zbog kasnijih 

upisa..) Ali mislim da smo ja i kolegica uspješno iznijele pedagošku godinu do kraja. 
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- Bila je dobra! 

- Vidi se i osjeća se red, rad i disciplina 

- Nadam se da će ova biti bolja 

- Odlična kolegica, kvalitetna suradnja s roditeljima, dobra suradnja sa stručnim timom.. 

- Promjenom ravnatelja počele su se događati promjene na bolje i nadam se da će se konačno 

znati tko što radi i kad i da je odgovoran za svoje postupke. Pružam potpunu podršku 

promjenama. 

8. Rad Upravnog vijeća 

Upravno vijeće obavljalo je zadaće i poslove utvrđene Zakonom o predškolskom odgoju i 

obrazovanju, 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 Kakarigji, predstavnik odgojitelja 

Predstavniku roditelja Blažu Pezu prestao je mandat u Upravnom vijeću Dječjih vrtića Dubrovnik 

31. kolovoza 2021. , a umjesto njega izabrana je Koraljka Dabelić Milošević. 

U ovom sazivu Upravno vijeće se sastalo 10 puta i imalo je zadnju sjednicu 18. veljače 2022. 

Od 7. ožujka 2022. u Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik imenovani su sljedeći članovi: 

- dr. Velibor Puzović, predsjednik vijeća 

- prof. Jadranka Dabelić, zamjenik predsjednika vijeća 

- dr. Andrijana Bogoje Raspopović, 

- Koraljka Dabelić Milošević, predstavnik roditelja 

- Ivana Kapović, predstavnica odgojiteljskog vijeća 
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Tijekom pedagoške 2021./2022. godine Upravno vijeće sastalo se 11 puta. 

 

9. Prilozi 

9.1. Godišnje izvješće edukacijskog rehabilitatora – Alma Džanović Mateljan  

Godišnje izvješće o radu edukacijskog rehabilitatora u pedagoškoj godini 2021./2022. odnosi se 

na razdoblje od 1. rujna 2021. do 15.srpnja 2022. 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) 

● 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 ravnateljicom Vrtića, 

informativni razgovori s kandidatima osobnim pomagačima 

● Stručno usavršavanje i sudjelovanjem na stručnim skupovima i edukacijama, praćenjem 

stručne literature 

● Vođenje dokumentacije 

● Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti vrtića 

1. Probir djece s teškoćama u razvoju pri upisu u vrtić 

1.1. Upisi za novootvoreni vrtić Pile 2 

Početkom ožujka 2022. godine, Dječji vrtići Dubrovnik su zaprimali prijave za upis u novootvoreni 

vrtić Pile 2, s kapacitetom dviju jasličkih odgojnih skupina. Prije upisa u Vrtić, stručno-razvojni tim 

Cjeline 2 je obavio ukupno 29 inicijalnih procjena djece i razgovora s roditeljima. Navedene 

procjene su se odvijale u razdoblju od 14. do 17. ožujka, tijekom ukupno četiri radna dana. Timske 

procjene su obavljali: pedagoginja savjetnica, zdravstvena voditeljica, edukacijska 

rehabilitatorica, logopedinja i psihologinja. Tijekom inicijalne procjene su se pregledavali upisni 

upitnici, knjižice imunizacije i sva priložena medicinska/razvojna dokumentacija djece. Osim 

navedenoga, u svrhu probira ranih komunikacijskih i jezičnih teškoća, svi roditelji djece do 2. 

godine života su ispunjavali probirnu ljestvicu CSBS. Djeca starija od 2 godine su opservirana i po 

potrebi procijenjena na zadatcima  razvojnih miljokaza za kronološku dob. Ukoliko je iz probirnih 
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ljestvica, 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 procijenjene djece (29), kod petero djece je uočeno odstupanje u razvoju, od 

čega je jedno dijete izdvojeno CSBS probirnom ljestvicom, dvoje opservacijom ponašanja, dok je 

dvoje djece imalo službeno Rješenje vještačenja vrste i stupnja oštećenja.  

Teškoća u razvoju Broj djece 

Rješenje o vrsti i stupnju teškoća u razvoju 

- Nespecificirani poremećaj razvoja govora i jezika 1 

- Sindrom Down 1 

Uočena odstupanja prilikom opservacije 

- Sumnja na poremećaj iz spektra autizma 1 

- Nespecificirani poremećaj razvoja govora i jezika 1 

CSBS probirnom ljestvicom izdvojena odstupanja 1 

Ukupno 5 

Tablica 1. Prikaz probira djece s razvojnim odstupanjima na upisu za novootvoreni vrtić Pile 2  

 

1.2. Glavni upisi za pedagošku godinu 2022./2023. 

Prijave za upise u Dječje vrtiće Dubrovnik, za pedagošku godinu 2022./2023. zaprimale su se 

putem aplikacije e-Upisi, od 12. do 22. svibnja 2022. godine. Po isteku roka za podnošenje prijava, 

članovi Komisije za upis su pregledali podnesene prijave, nakon čega su članovi stručno-razvojnog 

tima pozivali roditelje i djecu na inicijalne procjene.  

Ukupno je zaprimljen 291 zahtjev, od čega 212 za jaslice i 79 za vrtić. Ukupno je 37 djece 

pomaknuto s rang liste upisa zbog neispunjavanja osnovnih uvjeta za upis ili odustanka roditelja 

od upisivanja djeteta. Ukupno je upisano 231 djece, od čega 167 u jaslice i 64 u vrtić. Ukupno je 

24 djece ostalo neupisano, s maksimalnim brojem bodova 50.   

Za upis u neki od vrtića 2. cjeline, stručno-razvojni tim je obavljao inicijalne procjene u razdoblju 

od 1. do 14. lipnja 2022. godine, tijekom ukupno 8 radnih dana. Timske procjene su obavljali: 
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pedagoginja savjetnica, zdravstvena voditeljica, edukacijska rehabilitatorica, logopedinja i 

psihologinja. Tijekom inicijalne procjene su se pregledavali upisni upitnici, knjižice imunizacije i 

sva priložena medicinska/razvojna dokumentacija djece. Osim navedenoga, u svrhu probira ranih 

komunikacijskih i jezičnih teškoća, svi roditelji djece do 2. godine života su ispunjavali probirnu 

ljestvicu CSBS. Djeca starija od 2 godine su opservirana i po potrebi procijenjena na zadacima  

razvojnih miljokaza za kronološku dob. Ukoliko je iz probirnih ljestvica, 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 procijenjene djece (89), kod osmero djece je uočeno odstupanje u razvoju, od 

čega je četvero izdvojeno CSBS probirnom ljestvicom, dvoje opservacijom ponašanja, dok je dvoje 

djece imalo službeno Rješenje vještačenja vrste i stupnja oštećenja.  

Nakon ponovljene procjene djece s razvojnim odstupanjima, stručno-razvojni tim je pozvao 

roditelje na individualni sastanak, na kojemu su dogovoreni načini podrške i duljina boravka 

djeteta s teškoćama u razvoju u odgojnoj skupini. Također dogovorena je optimalna odgojna 

skupina za pojedino dijete te je po potrebi predloženo skraćeno vrijeme boravka i/ili podrška 

osobnog pomagača. Roditelji djece s razvojnim odstupanjima su upućeni obaviti cjelokupnu 

razvojnu procjenu, uključiti se u rad s potrebnim stručnjacima i podnijeti Zahtjev za službeno 

vještačenje vrste i stupnja teškoća.  

Teškoća u razvoju Broj djece 

Rješenje o vrsti i stupnju teškoća u razvoju 

- Teškoće živčanog i motoričkog sustava 1 

- Sindrom Down 1 

Uočena odstupanja prilikom opservacije 

- Motoričke teškoće 1 

- Teškoće u komunikaciji i socijalizaciji 1 

CSBS probirnom ljestvicom izdvojena odstupanja 4 

Ukupno 8 



- 52 - 

 

2. Edukacijsko rehabilitacijske vježbe, savjetovanje roditelja i timske procjene 

Tijekom pedagoške godine 2021./2022., Dječje vrtiće Dubrovnik (vrtići: Izviđač, Pile, Pile 2, 

Ciciban, Gruž, Kono i Kono 2), ukupno je pohađalo 135 djece s teškoćama u razvoju (uključujući 

lakše i teže teškoće).  

- 53 djece s poremećajima govorno-glasovne komunikacije  

- 14 djece s poremećajem u ponašanju  

- 15 djece sa sniženim intelektualnim sposobnostima  

- 6 djece s poremećajem iz spektra autizma  

- 7 djece s poremećajem iz spektra autizma i udruženim intelektualnim teškoćama 

- 9 djece sa zdravstvenim/neurološkim i komunikacijskim/ponašajnim teškoćama) 

- 31 dijete sa zdravstvenim i neurološkim teškoćama 

Graf 1. Prikaz djece s teškoćama u razvoju, u pedagoškoj godini 2021./2022. 
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Graf 2. Prikaz djece s teškoćama u razvoju, u pedagoškoj godini 2021./2022., Cjelina 2. 

 

 

U ovoj pedagoškoj godini u rad edukacijskog rehabilitatora bilo je uključeno 39 djece s teškoćama 

u razvoju u vidu procjena, praćenja ili individualnog rada. Roditelji djece koja su pohađala 

individualne vježbe  većinom su bili prisutni za vrijeme vježbi s djetetom te su ujedno savjetovani 

na koji način poticati razvoj djeteta kroz svakodnevne rutine. Izrada individualiziranih odgojno 

obrazovnih programa rađena je u suradnji s ostalim članovima stručnog tima, odgojiteljima i 

roditeljima. Timski (edukacijski rehabilitator i/ili psiholog, logoped ) je procijenjeno 17 djece te su 

za istu djecu izdana mišljenja i savjetovani su njihovi odgojitelji i roditelji o daljnjem poticanju.  

U prosincu 2021. certificirana sam za Bihevioralnog analitičara (BCBA, ABA terapeut) te sam u 

svom radu s djecom primjenjivala načela primijenjene analize ponašanja što je poboljšalo 

kvalitetu rad s djecom teškoćama u razvoju i pridonijelo njihovom bržem napretku.  

3. Suradnja sa stručnim timom i ravnateljicom 

U suradnji sa članovima stručno-razvojne službe i ravnateljicom unutar Vrtića, sudjelovala sam na 

mnogobrojnim sastancima vezanim za uključenu djecu s teškoćama u razvoju u redovne skupine 

i organizaciju rada tokom godine.  Tokom godine intenzivnije sam surađivala s pedagoginjom 

Dolores Masle, psihologinjom Leom Burić i logopedinjom Zoranom Dedić  u vidu što kvalitetnijeg 

uključivanja djece s teškoćama u razvoju u Vrtić.  
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U razdoblju od 15.6.2021. do 15.6.2022. bila sam mentorica pripravnici edukacijskoj 

rehabilitatorici u DV Pčelica Tihani Oreč. Pripravnica je vrlo uspješno završila Programa stažiranja. 

Uspješno je ostvarivala komunikaciju s djecom s teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima. 

Posebno se istakla u komunikaciji i suradnji s odgojiteljima vrtića i aktivno doprinosila traženju 

optimalnih oblika rada s djecom kojoj je to bilo potrebno. Pokazala se uspješnom u ostvarivanju 

rehabilitacijskog te odgojno-obrazovnog procesa uz suradnju s mentorom. Vješta je u 

prezentiranju osobnih postignuća. 

U razdoblju od 25.4 do 6.5.2022. bila sam mentor studentici 3. godine prediplomskog sudija   J. 

Kuzman iz kolegija Praktična nastava.   

Predavanja, radionice i skupovi u organizaciji stručnih suradnika 

U suradnji s ostalim članovima stručnog tima (Hađija, Burić, Oreč, Džanović Mateljan)- održane su 

sljedeće radionice i predavanja za odgojitelje i pomagače:        

a) Inkluzija i uloga njezinih sudionika u vrtiću  

b) Komunikacija s roditeljima i odgojiteljima 

c) Vrste teškoća u razvoju 

d) Nepoželjna ponašanja 

e)Vizualna podrška 

f) Sustav komunikacije putem slika 

- Projekt „(E)odrastanje-izazovi i mogućnosti“ 

Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, u suradnji s Dječjim vrtićima Dubrovnik, 

organizirala je  20. i 21. prosinca online predavanja u sklopu projekta „(e)odrastanje – izazovi i 

mogućnosti“. Na predavanjima je bilo nazočno više od 300 roditelja i odgojitelja. 

Predavanje "Pametno s ekranima u ranoj dobi", održano 20. prosinca, bilo je namijenjeno 

roditeljima djece u dobi do 7 godina, na kojem su saznali o mogućim pozitivnim i negativnim 

posljedicama korištenja ekrana u ranoj dobi na cjelokupni razvoj djeteta, kao i o načinima 

adekvatnog korištenja ekrana prema stručnim preporukama. Predavanje "Utjecaj ekrana na rani 

dječji razvoj – što podučiti roditelje vrtićke djece?", održano 21. prosinca, bilo je namijenjeno 

odgojiteljima djece predškolske dobi, koji su mogli više saznati o utjecaju ekrana na rani dječji 
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razvoj i načinima pravilnog korištenja ekrana u ranoj dobi. Odgojitelji su dobili smjernice kako 

stečeno znanje na predavanju prenijeti roditeljima te koristiti u izravnom radu s djecom. Na kraju 

predavanja je roditeljima i odgojiteljima predstavljena bojanka "e-odrastanje", koja je nastala u 

sklopu ovog projekta. Bojanka je predstavljena 30. prosinca u programu Dubrovačkog zimskog 

festivala "Šarena zima u Uvali".  Predavanja sam održala i pripremila u suradnji s Severinom 

Hađijom  psihologinjom iz Dječjeg vrtića Pčelica. 

 

Slika 1. Slika prezentacije Pametno s ekranima u ranoj dobi 

Evaluacijski upitnik o zadovoljstvu predavanjima ispunilo 148 stručnjaka i roditelja. Većina je 

ocijenila predavanja zanimljivim, razumljivim, korisnim i dobro pripremljenim najvišim ocjenama. 

 

 

Graf 3. Prikaz rezultata evaluacijskog upitnika o zadovoljstvu predavanjima  
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- RODA-Roditelji u akciji- Dan sigurnijeg interneta 

U organizaciji udruge RODA 5.  veljače 2022. sudjelovala sam s psihologinjom Hađijom na 

predavanju u sklopu Dana sigurnijeg interneta na temu utjecaja ekrana na rani razvoj djeteta. 

- Autizam danas 

Povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu u suradnji sa stručnim suradnicama  Zoranom 

Dedić, mag.logoped.,univ.spec.rehab.educ. i  Leom Burić, mag.psych. organizirali smo skup 

predavanja pod nazivom „Autizam danas“ gdje su roditelji i stručnjaci imali prilike produbiti svoje 

znanje i podijeliti međusobna iskustva. Predavači su bili redoviti profesori i stručni suradnici s 

Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, osoba s poremećajem iz spektra autizma i 

stručni suradnici Vrtića. Skup je organiziran uz podršku Valamara koji nam je ustupio  prostor u  

hotelu Lacroma. Broj mjesta je bio ograničen na 100 sudionika. Na predavanju je sudjelovalo 30 

roditelja i 70 stručnjaka različitih profila. 

 

 

Slika 2. Slika programa predavanja Autizam danas 

 

Evaluacijski upitnik o zadovoljstvu Skupom ispunilo je 23 sudionika. Više od 90% sudionika 

ocijenilo je zadovoljstvo skupom najvišom ocjenom. 
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Graf 4. Prikaz rezultata evaluacijskog upitnika o zadovoljstvu predavanjima na skupu  

4. 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. 

 

5. Suradnja s osobnim pomagačima 

Suradnja s osobnim pomagačima u pedagoškoj godini 2021./2022. 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. Isto tako održane su prethodno navedene radionice za 

pomagače i odgojitelje. Ukupno je za 13-ero djece dodijeljen osobni pomagač. Pojedini pomagač 

bio je zadužen za dvoje djece. Roditeljima djece koja imaju podršku pomagača u skupini poslan je 

evaluacijski upitnik o zadovoljstvu roditelja kvalitetom rada osobnih pomagača. Deset roditelja 

DV Dubrovnik ispunilo je upitnik. Svi roditelji ocijenili su odnos pomagača prema djetetu i 
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uključivanje djeteta među vršnjake najvišom ocjenom (5).  Većina roditelja izuzetno je zadovoljna 

radom osobnog pomagača na postizanju razvojnih ciljeva za dijete, razmjenom informacija o 

djetetu i odgovornosti prema radu. Dvoje roditelja ocijenilo je odgovornost prema radu najnižim 

ocjenama (1 i 2). Roditelji su anketnom upitniku iznijeli i  svoje sugestije vezano za unapređenje 

kvalitete rada pomagača. Smatraju da su pomagačima potrebne dodatne edukacije, povećanje 

naknade za rad te produljenje radnog vremena pomagača.  

 

6. 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). Također organizirana su predavanja „Autizam danas“, predavanja u sklopu 

projekta „(e) odrastanje“ i u organizaciji RODA   u svrhu informiranja roditelja. 

 

7. Suradnja s drugim ustanovama i organizacijama 

Suradnja s DV Pčelica: mentoriranje edukacijske rehabilitatorice pripravnice Tihane Oreč u DV 

Pčelica.  

Suradnja s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu: mentoriranje studenata u sklopu 

projekta „Za učenje spremni“, tri studentice 2. godine diplomskog studija na Edukacijsko 

rehabilitacijskom fakultetu i 2 studentice 3. godine preddiplomskog studija na  Edukacijsko 

rehabilitacijskom fakultetu.  

Suradnja s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom u Mostaru:  u razdoblju od 25.4 do 6.5.2022. 

bila sam mentor studentici 3. godine prediplomskog sudija J. Kuzman na praksi iz kolegija 

Praktična nastava.   

Suradnja s Zajednicom tehničke kulture Grada Dubrovnika: sudjelovanje na projektu „(E) 

odrastanje“. 



- 59 - 

 

Suradnja s Udrugom Poseban prijatelj i Visoki jablan:  sudjelovanje na projektu „Za učenje 

spremni“ odobrenog od Ministarstva znanosti i obrazovanja pod vodstvom udruga Dobar prijatelj 

i Visoki Jablani u koji je još bio uključen DV Pčelica i OŠ Montovjerna i vanjski suradnici. 

Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske:  suradnja vezano za djecu 

teškoćama u razvoju koja su školski obveznici.  

Suradnja s Hrvatskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), Zagreb: sastanak 

Organizacijskog odbora za izmjenu lokacije održavanja Simpozija. 

Udruga RODA (Zagreb): gostovanje u emisiji na  temu utjecaja ekrana na rani razvoj djeteta.  

Suradnja s Libertas televizijom – emisija Na dnevnoj bazi:  u travnju 2022.  zajedno s 

logopedinjom Dedić gostovala  sam u emisiji na temu autizma. 

Suradnja s osnovnim školama u Dubrovniku: izdavanje mišljenja za djecu s teškoćama u razvoju 

koja upisuju osnovnu školu. 

Poliklinika za mentalno zdravlje Dubrovnik: suradnja  s terapeutima vezano za poticanje razvoja 

djece s teškoćama u razvoju uključenih u njihov rad. 

 

8. Radni prostor edukacijskog rehabilitatora i oprema za rad                                   

Ured u DV Pilama djelomično je uređen i prilagođen radu s djecom teškoćama u razvoju. U svrhu 

poboljšanja uvjeta rada potrebno je obogatiti didaktički materijal, uzeti nove ugradbene ormare 

(trenutni ormari su derutni i ne mogu se zaključati) , sanirati vlagu u prostoru i obnoviti parket.   

 

9. Stručno usavršavanje  

Koautor drugog izdanja vježbenice za razvoj grafomotričkih vještina, odobrene 

od Agencije za odgoj i obrazovanje kao nastavno pomagalo: 

Banek. Džanović Mateljan. Grafomotalica. Zagreb: Alfa,2021. 

2021. 

Podrška edukacijskim rehabilitatorima u dječjim vrtićima. Agencija za odgoj i 

obrazovanje 

lipanj 2021. 

Razvojni profili djece predškolske dobi: opažanje i analiza; Nastavno klinički 

centar Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu 

23.i 24. rujna 

2021. 
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Koautor bojanke za djecu E odrastanje. T.Sjekavica, N.Potrebica, A. Džanović 

Mateljan, S.Hađija, M.Brautović.                                                                                       Bojanka 

E odrastanje. Dubrovnik: Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika 

listopad 2021. 

Položen ispit za certificiranje- Bihevioralni analitičar BCBA (Board Certified 

Behavior Analyst); Behavior analyst certification board (SAD); Pearsons Rome 

prosinac 2021. 

Okrugli stol: Zaštita djece s teškoćama u razvoju od nestručnih pružatelja 

rehabilitacijskih usluga u Republici Hrvatskoj – Centar za rehabilitaciju Fakulteta 

za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Hrvatska komora edukacijskih 

rehabilitatora, Hrvatsko logopedsko društvo. online 

11.3.2022. 

Stručni skup „Autizam danas“. DV Dubrovnik i HLD, Dubrovnik 5.4.2022. 

Socijalne vještine djece pred polazak u školu, u kontekstu poremećaja iz spektra 

autizma  - u sklopu projekta „Za učenje spremni“  

7.4.2022. 

ADHD, Sekušak Galešev, Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu. Online 31.5.2022. 

Timsko razmatranje najboljeg interesa djece s posebnim potrebama i podrška 

njihovim obiteljima iz uloge ravnatelja. Agencija za odgoj i obrazovanje. 

8.6.2022. 

Picture Exchange Communication System (PECS) Level 1 Training. Sinapsus i 

Pyramid educational consultants, Slavonski Brod 

9. i 10. lipnja 

2022 

Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u Hrvatskoj. HURID. online 9., 10., 11.  

lipnja 2022. 

Utjecaj  stereotipa na proces odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću II dio. 

Agencija za odgoj i obrazovanje. 

4.7.2022. 

Stručna usavršavanja u organizaciji Malog doma, Zagreba. Online. Tokom 

pedagoške 

godine  

Redovito stručno usavršavanje: CEU bodovi za odražavanje BCBA licence. Online. Tokom 

pedagoške 

godine 
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Predavanja Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu, Zagreb Tokom 

pedagoške 

godine 

 

 

9.2. Godišnje izvješće o radu defektologa – Dragica Barlek 

Pedagošku godinu 2021./2022. obilježilo je ustanovljavanje predškolske ustanove „Pčelica“, 

Mokošica, iz nekadašnjeg područnog odjela Dječjih vrtića Dubrovnik i nastavak pandemijske krize 

uvjetovane Covidom 19.  

1. Odgojno – obrazovni rad 

Provodila sam prvenstveno u: 

- Radu s djecom s TUR 

- Radu i suradnji s odgojiteljicama i osobnim pomagačima  

- Suradnji s roditeljima  

- Suradnji s članovima SRS i ravnateljicom 

- Radu na projektu „ Za učenje spremni“ 

- 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 
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Početkom pedagoške 2021./2022. godine u DV Dubrovnik – vrtiće Palčica, Škatulica, Radost  bilo 

je uključeno je 112 djece s teškoćama. Tijekom godine je u suradnji s odgojiteljima  i roditeljima 

evidentirano je još 25 djece s teškoćama u razvoju, tako da godinu završavamo s 137 evidentirane 

djece.    

 

Kategorija teškoća u razvoju 
Vještačenja, nalazi 

zdravstvenih ustanova 

Tijekom godine u suradnji odgojitelji, 

stručni suradnici i roditelji 
Ukupno 

Oštećenje vida 7 - 7 

Poremećaji govorno glasovne  

komunikacije 
70 16 86 

Poremećaji u ponašanju   (uključujući 

i emocionalne teškoće) 
6 7 13 

Motorička oštećenja 1 - 1 

Autizam 11 1 12 

Višestruke teškoće 9 1 10 

Zdravstvene  teškoće i  

neurološka oštećenja 
8 - 8 

UKUPNO 112 25 137 

Tablica. Djeca s teškoćama u razvoju evidentirana u pedagoškoj godini 2021/2022, Cjelina 1 

 

Iz tablice je vidljivo da imamo upisano sve više djece s zahtjevnijim razvojnim teškoćama koji imaju 

nalaz prvostupanjskog tijela vještačenja ili nalaze 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. 

Isto tako vidljivo je koliko se srazmjerno puno djece s poremećajima govorno glasovne 

komunikacije i poremećajima u ponašanju ( uključujući i emocionalne teškoće ) evidentira tijekom 

godine. Svi oni zahtijevaju dodatni rad odgajatelja i stručnih suradnika.  
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Graf 1: Prikaz djece s teškoćama u razvoju u pedagoškoj godini 2021/2022 – cjelina 1 

Četrnaest 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 IOOP za svakog od njih zajedno s psihologinjom i logopedinjom. Za 

sedmero djece koja su i prethodnu godinu imala podršku osobnog pomagača, četvero s 

dijagnozom iz autističnog  spektra, dvoje s višestrukim teškoćama i jedno s komunikacijskim 

teškoćama, se vršila ponovna procjena, odnosno provjera usvojenih vještina, znanja i određivali 

novi ciljevi s obzirom na to, pri izradi novog  IOOP- a. Za njih sedmero, dvoje s dijagnozom iz 

autističnog spektra, četvero s komunikacijskim teškoćama i  jedno s dijagnozom Paralysis 

celebralis, se opserviralo i testiralo po prvi put i na osnovi toga im je izrađen IOOP. Roditelji su 

upoznati s IOOP- om, a potpisivanjem istog dali su privolu za njegovo provođenje, koji uz 

zapažanja, osvrte, primjedbe i savjete prema odgojiteljima, osobnim pomagačima i roditeljima, je 

sastavni dio svakog djetetovog dosjea. 
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Graf 2: Prikaz djece s teškoćama u razvoju po vrtićima za 2021/2022 godinu  – cjelina 1 

 

Od 137 djece s teškoćama  u razvoju, 88 djece pohađa vrtić Palčica, 35 djece vrtić Škatulica, a 14 

djece vrtić Radost. Svaki obilazak vrtića vezan je 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. U vrtiću Palčica 

radila sam s osam djece grafomotoričke vježbe u sklopu pripreme za školu i pratila, procjenjivala, 

radila grupno i individualno s jedanaest djece s teškoćama u razvoju. U vrtiću Škatulica radila sam 

grupno i individualno s četvero djece s razvojnim teškoćama  i opservirala, procjenjivala, četvero, 

a u vrtiću Radost radila sam grupno i individualno s četvero djece s razvojnim teškoćama, te 

opservirala i procjenjiva dvoje. Tijekom obilaska vrtića razgovarala sam s  odgojiteljicama, 

osobnim pomagačima vezano za  IOOP svakog djeteta, prateći njegovo provođenje i djetetov 

napredak. Po potrebi dogovarala sam i odrađivala sama ili s kolegicama sastanke s roditeljima 

djece s teškoćama u razvoju. Tijekom godine zajedno s psihologinjom sam opservirala i 

procjenjivala još četrnaest djece po vrtićima.  

Tijekom obilaska odgojiteljice su nam, SRS, skrenule pažnju na troje djece kod kojih su uočeni 

problemi s obzirom na njihov razvojni status. Djeca su praćena tijekom godine, roditelji su 

savjetovani, krenuli su u procjenu i krajem pedagoške godine prihvaćeno je uključivanje osobnog 

pomagača od sljedeće pedagoške godine.   

U drugom dijelu pedagoške godine, u sklopu projekta „Za učenje spremni“, je bilo uključeno 

osmero djece iz vrtića Palčica, Radost i Škatulica, za koje su prethodno roditelji dali privole za 

Palčića; 88

Škatuilica; 35

Radost; 14

Prikaz djece s teškoćama u razvoju po vrtićima - cjelina 1.
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sudjelovanje u ovom projektu. Tijekom ožujka  i travnja radile su se su inicijalne procjene djece 

od strane studentica druge i treće godine ERF – a, primjenom odabranih testnih cjelina,koje su 

obuhvaćale razvojna područja, socijalnih vještina, socijalno – komunikacijskih, kognitivnih, 

adaptivnih, fine i grube motorike.        

Glavni upis proveden je u razdoblju od 12. do 20. svibnja. Ukupno je zaprimljeno 291 zahtjev, a 

od toga 20 zahtjeva nije ispunjalo uvjete vezane za dob. Upis se odradio na dvije lokacije tijekom 

svibnja, lipnja i 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 s psihologinjom i 

logopedinjom 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 obradu svog dijela inicijalnog intervju s roditeljima i djetetom kroz igru, 

razgovor ili kratke preporuke.  

 

 

Graf 3: Prikaz djece na glavnom upisu za pedagošku godinu 2022/2023  

 

Na inicijalnom intervjuu je bilo 169 djece s roditeljima. Od toga  jedanaeste djece je vještačeno ili 

ima nalaze zdravstvenih ustanova. Kod još troje djece su primijećena odstupanja od strane 

Prva cjelina; 169Druga cjelina; 102

Neodgovarajuća 
dob; 20

Prikaz djece na glavnom upisu za pedagošku godinu 2022/2023
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članova stručnog tima, te su roditelji savjetovani i upućeni na opservaciju i procjenu. Na inicijalnim 

razgovorima su se utvrđivale potrebe i trenutačni status djece s teškoćama te se s obzirom na to 

savjetovalo roditelje o skraćivanju vremena boravka djeteta u vrtiću i podršci osobnog pomagača, 

koju su njih troje i prihvatili. 

Jedanaest djece evidentiranih s teškoćama  u razvoju nam je vraćeno krajem ove pedagoške 

godine iz škole. I to nije zasigurno konačan broj.   

 

2. Rad i suradnja s odgojiteljicama i osobnim pomagačima 

 

Suradnja s odgojiteljima ostvarena je kroz individualne konzultacije, radionice, sastanke,  

odgojiteljska vijeća i radu na projektu „ Za učenje spremni“. Njihova konstruktivna objašnjenja, 

prijedlozi ali i primjedbe pomogle su nam prije svega u pisanju individualiziranog odgojno 

obrazovnog programa rada za svako dijete,  tijekom studenog i prosinca. Tijekom godine  

provjeravala sam razvojni status djece s teškoćama u razvoju putem ček lista kako bih dobila što 

bolji uvid u njihov napredak. Na kraju godine dobili smo procjene razvojnog statusa djeteta u 

odnosu na individualizirani odgojno obrazovni program kojeg smo napisale.            

Tijekom ove pedagoške godine 12 osobnih pomagača pružalo je podršku 14 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 po potrebi, a najmanje jedanput mjesečno. Razmjena iskustava, individualni rad, uključivanje 

u aktivnosti, poteškoće, otpori, dileme u pristupu djeci neke su od tema o kojima smo razgovarali.  

Na početku pedagoške godine održana su predavanja namijenjena odgojiteljima i osobnim 

pomagačima djece s teškoćama u razvoju s ciljem jačanja kompetencija u radu s njima. Radionice 

su vodili stručni suradnici na teme: „Inkluzija i uloge njenih sudionika u dječjem vrtiću“, Vrste 

teškoća u razvoju kod djece predškolske dobi“ „Potpomognuta komunikacija u vrtiću – PECS“. 

Kroz tri radionice prikazano je više primjenjivih načina rada kod djece s određenim teškoćama s 

kojima se odgojiteljice i osobni pomagači susreću u svom radu.  
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Zajedno s psihologinjom i pedagoginjom održane su radionice za odgojitelje  jaslica i vrtića na 

temu „ Šumovi u komunikaciji s roditeljima“- krizne situacije, početkom studenog. Na radionicama 

se raspravljalo o aktualnim problemskim situacijama koje su  nam se nažalost dogodile tijekom i 

krajem prethodne pedagoške godine.  

 

3. Suradnja s roditeljima 

Samostalno sam odradila 15 sastanka s roditeljima djece s teškoćama u razvoju (s nekima i više 

puta) vezano za promjenu ili produženje vremena boravka djeteta u vrtiću, kao i razmjenu 

informacija vezano za probleme, otpore, nerazumijevanja ali i podrške.                

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 i odobravanjem  IOOP- a, 

uvođenjem nove metode rada , pridržavanja vremena boravka u vrtiću, napretkom i 

očekivanjima, upućivanju na PTV. 

Evaluaciju zadovoljstva kvalitetom rada s djecom s teškoćama u razvoju s obzirom na uvođenje 

osobnog pomagača provedena je i ove godine putem ankete među roditeljima krajem lipnja. 

Upitnik za roditelje o zadovoljstvu radom osobnih pomagača u Dječjim vrtićima Dubrovnik  - 

2022.godina 

1. Zadovoljstvo komunikacijom s pomagačem: 

- Jako zadovoljan- 2 

- U potpunosti zadovoljan - 9  

2. Zadovoljstvo odnosom pomagača prema djetetu: 

            - Jako Zadovoljan – 1 

            - U potpunosti zadovoljan 10 

     3.    Zadovoljstvo ulogom pomagača u uključivanju djeteta među vršnjake 

            - Jako zadovoljan – 1 

            - U potpunosti zadovoljan – 10 

     4.     Zadovoljstvo radom pomagača na postizanju razvojnih ciljeva za dijete 

             - Jako zadovoljan – 4 
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             - U potpunosti zadovoljan – 7 

     5.     Koliko pomagača smatrate odgovornim ( točnost, pouzdanost)? 

             - Uopće ne –  

             - Djelomično odgovoran – 1 

             - U potpunosti – 8 

     6.     Koliko često razmjenjujete informacije o djetetu s pomagačem?  

             - Gotovo nikad- 3 

             - Ponekad – 1 

             - Svakodnevno - 7  

    Online anketni upitnik , anoniman, jedanaest roditelja je sudjelovalo. 

 

4.Suradnja s članovima SRS i ravnateljicom    

Očitovala se kroz :  

- Formiranje odgojnih skupina  - vezano za djecu s TUR  

- Odgojiteljska 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  

- 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 

- Radu  na projektu : „ Za učenje spremni“ 

- Oglednim aktivnostima  

- Pripremu  plana upisa za pedagošku godinu 2022/2023  
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- Dodatne intervjue s roditeljima  i djecom s TUR koja su bila na glavnom upisu  

- Stručnom usavršavanju 

- Suradnji s roditeljima 

- Otvaranje posebne skupine u DV Izviđač 

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

dodjelu osobnih pomagača djeci s teškoćama u razvoju, te individualiziranom pristupu i praćenju 

istih. 

U suradnji s psihologinjom i logopedinjom izradila sam 14 IOOP –a za djecu s teškoćama u razvoju 

koja imaju podršku osobnog pomagača. Odradila sam zajedno s psihologinjom 18 sastanaka s 

roditeljima vezano za informiranje o IOOP – u napisanom za njihovu djecu, privolu za sudjelovanje 

u projektu : „ Za učenje spremni“. Surađujemo u radu Povjerenstva , kao i u izboru, praćenju rada 

i savjetovanju osobnih pomagača. S logopedinjom sam odradila 5 sastanak s roditeljima djece s 

teškoćama u cilju uvođenja nove metode potpomognute komunikacije, PECS, koju su jedni 

prihvatili, a drugi nisu. Zajedno smo pripremile i odradile radionice za odgojitelje  i osobne 

pomagače vezano za djecu s teškoćama. S pedagoginjom sam surađivala oko rasporeda djece s 

teškoćama u skupine, formiranju skupina, upisa u vrtić i timskih sastanak s roditeljima djece s 

teškoćama. Sa zdravstvenom voditeljicom surađivala sam tijekom glavnog upisa, vezano za 

dokumentaciju djece s višestrukim oštećenjima, zdravstvenim teškoćama i neurološkim 

oštećenjima. Tijekom srpnja intenzivno sam radila zajedno s psihologinjom i logopedinjom na 

formiranju posebne skupine za djecu s teškoćama u razvoju u DV Izviđač.   

 

5.Individualno i stručno usavršavanje 

Pripremila sam i vodila sljedeće radionice: 

- „Inkluzija i uloge njenih sudionika u dječjem vrtiću“ SRS 

- „Potpomognuta komunikacija u vrtiću – PECS“-  u suradnji s logopedinjom i rehabilitatoricama  

- „Vrste teškoća u razvoju kod djece predškolske dobi“ u suradnji s logopedinjom i 

psihologinjom  

- „ Šumovi u komunikaciji s roditeljima „ - Krizne situacije -  jaslice, vrtić -  u suradnji s 

psihologinjom i pedagoginjom  
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Aktivno sam sudjelovala na sljedećim edukacijama, stručnim skupovima izvan ustanove: 

- „Razvojni profili djece predškolske dobi“ - opažanja, analiza- Doc.dr.sc. Sanja Šimleša, 

psihologinja i Izv.prof.dr.sc. Maja Cepanec, logopedinja, ERF – Zagreb, rujan 2021.  

 

- „Izađi i progovori o potpomognutoj komunikaciji“ – više predavača, ERF;HLD; Zoom, studeni 

2021. 

- „ Koliko poznajemo svoja prava“- promocija knjige- više predavača - Dubrovnik,  

prosinac 2021.   

- „Iza i ispred ekrana – djeca i mladi u virtualnom prostoru“- više predavača- U sklopu tjedna 

psihologije ERF, Zoom, veljača 2022. 

- „Zaštita djece s teškoćama u razvoju od nestručnih pružatelja rehabilitacijskih usluga u 

Republici Hrvatskoj“ – više predavača,  FZOOZ Osijek, HK edukacijskih rehabilitatora i HLD 

Osječko – baranjske županije, Zoom, ožujak 2022.  

- „Autizam danas“- A. Džanović Mateljan, edukacijska rehabilitatorica, L.Burić, psihologinja i Z. 

Dedić, logopedinja- Lacroma, Dubrovnik, travanj 2022. 

- „ Autizam kod djece rane i predškolske dobi“- Doc.dr.sc. B. Brozović, logopedinja, ERF –   u 

sklopu projekta „ Za učenje spremni“, travanj 2022. 

- „Timsko razmatranje najboljeg interesa djece s posebnim potrebama i podrška njihovim 

obiteljima iz uloge ravnatelja“ – više predavača AZOO, Zoom, lipanj  

- Šesti Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu „ Razumjeti i podržati obitelj djeteta s 

razvojnim rizicima ili teškoćama“ – više predavača , Zoom lipanj 2022. 

- „ Suradnja u sustavu podrške žrtvama i svjedocima „ – više predavača, Lazareti, lipanj 2022.   

         

6. Suradnja s vanjskim  ustanovama koje  doprinose  efikasnijem radu  vrtića 

Surađivala sam s : 

- Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta 

....tablice, djeca s teškoćama u razvoju  

         .... godišnji izvještaj i plan  
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- Agencijom za odgoj i obrazovanje  

... stručni skup, edukacija 

- Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom 

.... praksa studentica - mentoriranje  

.... edukacije 

.... Projekt „ Za učenje spremni“ 

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

... Projekt „Uvođenja osobnog pomagača u vrtić“ 

... Povjerenstvo za potrebu angažiranja osobnih pomagača  za djecu s teškoćama u  

    razvoju u Dječje vrtiće Dubrovnik  

- 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 

- Osnovna škola Lapad 

.....razgovor s članovima stručne službe škole o djeci s teškoćama u       

       razvoju, poremećajima u ponašanju, socijalni elementi 

- Jedinicom za poremećaje razvojne dobi 

.... informacije odjeci u njihovom tretmanu  

- Zavod za javno zdravstvo DNŽ 

... epidemiološke mjere 

- Udrugom Poseban prijatelj 

.... Projekt“ Za učenje spremni“ 

- Centrom za rehabilitaciju Josipovac 

.... prodajne akcije 
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9.3. Godišnje izvješće o radu logopeda – Zorana Dedić 

Godišnje izvješće o radu logopeda u pedagoškoj godinu 2021./2022. odnosi se na razdoblje od 

siječnja 2022. do srpnja 2022. godine. Nakon porodiljnog dopusta, koji je završio u lipnju 2021. 

uslijedio je neplaćeni dopust u trajanju od  6 mjeseci. U prethodno navedenom razdoblju rada 

ostvareni su sljedeći poslovi logopeda -  stručnog suradnika u dječjem vrtiću: 

1. Rad s djecom 

2. Suradnja s roditeljima 

3. Suradnja s odgojiteljima 

4. Suradnja sa stručno-razvojnim timom i ravnateljicom 

5. Suradnja s vanjskim ustanovama 

6. Stručno usavršavanje logopeda

Radom logopeda obuhvaćeno je 6 vrtića: 

Dječji vrtići Dubrovnik – Cjelina 2 

1. Pile 

2. Ciciban 

3. Izviđač 

4. Kono 

5. Kono 2 

6. Gruž 

  

 Poslovi logopeda stručnog suradnika 

 1. Rad s djecom  
2. Suradnja s 
roditeljima  

3. Suradnja s 
odgojiteljima  

4. Suradnja sa 
stručnim timom 

ir avnateljicom 
 

5. Suradnja s 
vanjskim 

ustanovama 
 

6. Stručno 
usavršavanje 
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Tijekom pedagoške godine 2021./2022., Dječje vrtiće Dubrovnik – Cjelina 2, ukupno je pohađalo 

135 djece s teškoćama u razvoju (uključujući lakše i teže teškoće). 

― 53 djece s poremećajima govorno-glasovne komunikacije 

― 14 djece s poremećajem u ponašanju 

― 15 djece sa sniženim intelektualnim sposobnostima 

― 6 djece s poremećajem iz spektra autizma 

― 7 djece s poremećajem iz spektra autizma i udruženim intelektualnim teškoćama 

― 31 dijete sa zdravstvenim i neurološkim teškoćama 

― 9 djece sa zdravstvenim/neurološkim i komunikacijskim/ponašajnim teškoćama) 

Kada govorimo o potrebi za logopedskom procjenom, terapijom i/ili savjetovanjem, važno je 

istaknuti da osim djece koja spadaju u kategoriju poremećaja govorno-glasovne komunikacije (i 

njihovih roditelja), logopedsku podršku trebaju i djeca s poremećajem iz spektra autizma, 

oštećenjima sluha, oštećenjem vida, motoričkim odstupanjima, ponekad i poremećajem u 

ponašanju, sniženim intelektualnim sposobnostima odnosno višestruke teškoće i ostalim 

teškoćama. Ova činjenica ukazuje da je potreba za logopedom iznimno velika te dva logopeda 

zaposlena u Dječjim vrtićima Dubrovnik ne mogu obuhvatiti i kvalitetno pružiti svoj djeci i 

roditeljima potrebnu logopedsku podršku i pomoć. 

Vrlo je važno naglasiti da (1) RAD S DJECOM mora uključivati (2) SURADNJU S RODITELJIMA i (3) 

SURADNJU S ODGOJITELJIMA te jedino tako integriran pristup služi na korist djetetu a integracija 

navedenog pristupa moguća je uz međusobnu (4) SURADNJU STRUČNOG TIMA VRTIĆA koja je u 

Dječjim vrtićima Dubrovnik svakodnevno na djelu.  
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1. Rad s djecom 

2. Suradnja s roditeljima 

3. Suradnja s odgojiteljima 

Obzirom na prethodno navedeno, u nastavku slijedi pregled rada koji ocrtava međusobnu 

isprepletenost rada s djecom i međusobne suradnje roditelja, odgojitelja i članova stručnog 

tima. 

Djeca uključena u individualne logopedske vježbe izdvojena su probirom tijekom rujna i listopada 

2021. godine na način da odgojiteljice izdvajaju djecu koja su rizična za teškoće u razvoju ili je 

postojanje teškoća ranije dokazano. Rehabilitatorica i psihologinja su na temelju probira te 

opservacije predložile djecu za logopedsku terapiju što se logopedskom procjenom najčešće i 

potvrđivalo. Obzirom da je logoped u Cjelini 2 započeo s radom sredinom pedagoške godine cilj 

je bio obuhvatiti što veći broj djece probirom i procjenom, savjetovati roditelje koji dođu na 

procjenu djeteta te uputiti na daljnje preglede te ovisno o mogućnostima uključiti dijete u 

terapiju. 

Djeca su uključena u logopedsku terapiju krajem siječnja 2022. godine.  Terapijski je ukupno 

obuhvaćeno 11 djece koja su redovito pohađala logopedsku terapiju u razdoblju od siječnja do 

lipnja 2022. godine. Pored djece uključene u redovnu terapiju, još je ukupno 5 djece i roditelja 

bilo uključeno u intenzivne logopedske tretmane u trajanju od jedan do dva mjeseca, kako bi se 

u što kraćem razdoblju logopedski obuhvatio što veći broj djece obzirom da se s radom počelo 

sredinom pedagoške godine. Ukupno 24 djece je logopedski procijenjeno, kao dio timske procjene 

   

Suradnja sa 
stručnim timom 

 

Suradnja s 
odgojiteljima 

 

Suradnja s 
roditeljima 

 Rad s djecom 
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s rehabilitatoricom i/ili s psihologinjom ili isključivo logopedski. Svaka pojedina logopedska 

procjena uključuje primjenu jednog ili više dostupnih probirnih ljestvica i/ili dijagnostičkih baterija 

testova. Dječji vrtići Dubrovnik tijekom posljednjih 5 godina pribavili su sve dostupne probirne 

ljestvice i testove trenutno dostupne na hrvatskom tržištu, namijenjene logopedima. Važno je 

naglasiti da se procjena provodila kroz minimalno 2 do 3 susreta s djecom i roditeljima kako bi se 

dobio što kvalitetniji uvid u razvojni stadij djeteta. Također tijekom procjene roditelje se savjetuje 

o načinima poticanja te upućuje na dostupnu literaturu. Za ukupno 6 djece izdano je logopedsko 

stručno mišljenje, samostalno ili kao dio stručnog mišljenja stručnog tima vrtića.  

Obzirom na vrstu teškoća djece uključene u logopedsku terapiju najviše je djece s 

dijagnosticiranim ili sa sumnjom na poremećaj iz spektra autizma. Terapijski su također 

obuhvaćena djeca s jezičnim teškoćama. Nešto je manji broj djece s artikulacijskim poremećajem 

i djece s fonološko-artikulacijskim poremećajem. Za svako dijete uključeno u logopedske vježbe 

organiziraju logopedske vježbe u trajanju od 30-60 minuta, jednom tjedno, ovisno o djetetovoj 

dobi i vrsti teškoće. Za svako dijete uključeno u logopedsku terapiju vođen je individualni dosje 

djeteta u koji se bilježi plan i program vježbi, zapažanja logopeda te prilaže dokumentacija s 

procjene, anamnestički podaci, nalazi logopeda i/ili drugih stručnjaka izvan vrtića po potrebi itd.  

Za logopedsku terapiju formirana je lista čekanja. Na kraju pedagoške godine, 15 djece čeka na 

uključivanje na logopedske vježbe u vrtiću. Pregledom iste može se zaključiti da je svako dijete s 

liste čekanja bilo na logopedskoj procjeni u vrtiću, roditelji su tijekom procjene savjetovani o 

daljnjim koracima, odgojitelji su savjetovani o načinima poticanja u grupi a pojedina djeca s liste 

čekanja su bila uključena u intenzivne vježbe nakon kojih su vraćena na listu čekanja. 

Tijekom cijele pedagoške godine roditelji traže stručno logopedsko mišljenje nakon čega se dijete 

u roku od dva tjedna procjenjuje a roditelje savjetuje. Na ovaj način roditelji imaju priliku saznati 

treba li njihovo dijete logopedsku terapiju, te ukoliko treba, dok čekaju na uključivanje u terapiju 

dobiju određene savjete za poticanje. 

U suradnji s odgojiteljicama, izdvojeno je 14 djece koja su u godini pred polazak u prvi razred 

osnovne škole, a kod kojih je primijećeno odstupanje u usvajanju predvještina čitanja i pisanja. 

Stručna suradnica logopedinja u suradnji s psihologinjom procijenile su navedenu djecu 

primjenom probirnom testa za procjenu predvještina čitanja i pisanja (PredČIP). Ukoliko su se 
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uočila odstupanja, savjetovalo se roditelje i odgojitelje o načinima poticanja predvještina. Ukupno 

je 9 djece dobilo odgodu za upis u osnovnu školu. Za troje djece predškolaca izdano je logopedsko 

mišljenje.  

2017. godine započeli smo s praksom primjene probirne CSBS-DP Ljestvice za procjenu ranog 

komunikacijskog i simboličkog razvoja koju ispunjavaju roditelji/skrbnici pri upisu u vrtić. Ove 

godine nastavljamo s primjenom ljestvice koja nam daje podatke o ranom razvoju komunikacije i 

drugih razvojnih područja koja čine važan temelj i pretpostavku jezično-govornog razvoja. 

Ljestvica je vrlo osjetljiva i obuhvaća ranu dob od 6 mjeseci do 24 mjeseca starosti.  

U ožujku 2022. godine Dječji vrtići Dubrovnik su zaprimali prijave za upis u dvije nove jasličke 

skupine u vrtić Pile 2. Stručno-razvojni tim Cjeline 2 obavio je ukupno 29 inicijalnih procjena djece 

i razgovora s roditeljima tijekom kojih se, kao uvriježena praksa, pregledavaju upisni upitnici, 

knjižice imunizacije i sva priložena medicinska/razvojna dokumentacija djece te ispunjavanje 

probirne ljestvice CSBS a djeca starija od 2 godine su opservirana. Ukoliko je uočeno odstupanje 

u nekom području razvoja, roditelje se pozvalo na dodatnu timsku procjenu. Od ukupnog broja 

procijenjene djece, kod petero djece je uočeno odstupanje u razvoju, od čega je jedno dijete 

izdvojeno CSBS probirnom ljestvicom, dvoje opservacijom ponašanja, dok je dvoje djece imalo 

službeno Rješenje vještačenja vrste i stupnja oštećenja. 

Upisi  za pedagošku godinu 2022./2023. te inicijalni razgovori stručne služe s roditeljima odvijali 

su se u razdoblju od 1. do 14. lipnja 2022. godine. Tijekom inicijalne procjene također su se 

pregledavali upisni upitnici, knjižice imunizacije i sva priložena medicinska dokumentacija djece 

te  ispunjavali probirnu ljestvicu CSBS. Djeca starija od 2 godine su opservirana. Od ukupnog broja 

procijenjene djece (89), kod osmero djece je uočeno odstupanje u razvoju, od čega je četvero 

izdvojeno CSBS probirnom ljestvicom, dvoje opservacijom ponašanja, dok je dvoje djece imalo 

službeno Rješenje vještačenja vrste i stupnja oštećenja. Nakon ponovljene procjene djece s 

razvojnim odstupanjima, stručni tim pozvao je roditelje na individualni sastanke na kojima su 

dogovoreni oblici podrške ili duljina boravka djeteta u odgojnoj skupini. U suradnji s 

pedagoginjom je dogovorena optimalna odgojna skupina za dijete te je po potrebi predloženo 

skraćeno vrijeme boravka i/ili podrška osobnog pomagača. Roditelji djece s razvojnim 
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odstupanjima su upućeni na cjelokupnu razvojnu procjenu, uključivanje u terapije drugih 

stručnjaka i podnošenje Zahtjeva za službeno vještačenje vrste i stupnja teškoća. 

 

Otvaranje Posebne skupine za djecu s teškoćama u razvoju 

Stručni tim i ravnateljica Dječjih vrtića Dubrovnik su se tijekom srpnja i kolovoza pripremali za 

otvorenje novog programa Posebne skupine za djecu s teškoćama u razvoju čije je otvorenje 

planirano za rujan 2022. godine. Prema planu u skupinu bi bilo uključeno pet djece s teškoćama 

u razvoju izdvojenih na temelju mišljenja stručno-razvojnog tima, medicinske dokumentacije i 

ostalih rješenja. Program posebne skupine smješten je u prostorije Dječjeg vrtića Izviđač u trajanju 

od 8 sati dnevno. Rad u skupini vodit će edukacijski rehabilitator, odgojitelj i njegovatelj. 

Koordinaciju rada skupine vodit će stručni tim. Djeca mogu biti uključena u program posebne 

skupine u trajanju do dvije godine jer je skupina tranzicijskog karaktera u redovni program. Stručni 

tim Vrtića je obavio tijekom srpnja individualne razvojne procjene djece planirane za uključivanje 

u program, kao i razgovore s roditeljima. 

 

4. Suradnja sa stručno-razvojnim timom Vrtića 

Stručno-razvojni tim Dječjih vrtića Dubrovnik čini 10 stručnjaka i to: 2 pedagoga, 2 psihologa, 2 

logopeda, 1 defektolog, 1 edukacijski rehabilitator te 2 zdravstvene voditeljice. Stručni suradnik 

logoped sudjelovao je na sastancima stručne službe i ravnateljice za djecu s teškoćama u razvoju 

i sastancima koji se odnose na ostale poslove stručnih suradnika. Ostvarena je redovita suradnja 

sa stručnim suradnicama psihologinjom, pedagoginjom i edukacijskom-rehabilitatoricom oko 

individualiziranih odgojno-obrazovnih planova za djecu s teškoćama u razvoju. Logoped je 

sudjelovao u timskoj razvojnoj procjeni djece s odstupanjima te pisanju mišljenja stručnog tima 

te u izradi individualiziranih odgojno-obrazovnih planova. Suradnja sa stručnim timom je 

ostvarena prilikom upisa djece za  pedagošku godinu 2022/2023. 

Povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu u travnju 2022. , u suradnji s edukacijskom 

rehabilitatoricom  Almom Džanović Mateljan i psihologinjom Leom Burić, organizirana su 

predavanja pod nazivom „Autizam danas“. Predavanja su bila namijenjena roditeljima i 

stručnjacima. Predavači su bili profesori i stručni suradnici s Edukacijsko-rehabilitacijskog 
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fakulteta u Zagrebu, osoba s poremećajem iz spektra autizma i organizatorice skupa. Podršku 

organizaciji pružili su Hotel Valamar Lacroma koji je besplatno ustupio prostor u hotelu. Ukupno 

je sudjelovalo 100 sudionika (30 roditelja i 70 stručnjaka različitih profila). 

 

 

 



5. Suradnja s vanjskim ustanovama i organizacijama 

Suradnja s Hrvatskim logopedskim društvom: tijekom cijele godine. U studenom 2021. izabrana 

sam za predsjednicu HLD-a podružnice Dubrovačko-neretvanske županije. 

Suradnja s logopedima i edukacijskim rehabilitatorima iz Opće bolnice Dubrovnik – suradnja u vezi 

djece s komunikacijskim i/ili jezično govornim teškoćama (uz suglasnost roditelja). 

Suradnja s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu: tijekom cijele godine savjetovanje 

s profesorima s fakulteta. Organizacija predavanja profesorice s ERF-a Jelene Kuvač Kraljević u 

suradnji s HLD-om u svibnju 2022. Pod nazivom Planiranje logopedske terapije. Predavanje je bilo 

namijenjeno logopedima.  

Suradnja s Libertas televizijom – emisija Na dnevnoj bazi. U travnju 2022. gostovanje su emisiji 

povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu i organizacije skupa Autizam danas. 

Suradnja s Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora (Zagreb): tijekom cijele godine.  

Suradnja s voditeljicom Odjela za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici Poliklinike SUVAG u 

svrhu informiranja o djeci koja pohađaju logopedsku terapiju u vrtiću a koja će pohađati i 

intenzivnu terapiju u SUVAGU (uz odobrenje roditelja). 

 

6. Stručno usavršavanje 

Priprema za polaganje ispita iz Primijenjene analize ponašanja (ABA) za dobivanje certifikata za 

BCBA terapeuta (tijekom cijele godine) 

U srpnju 2022. godine završena edukacija za primjenu dijagnostičkog testa Nove Reynell razvojne 

jezične ljestvice u organizaciji Naklade Slap u Zagrebu. 

Sudjelovanje na Šestom hrvatskom simpoziju o ranoj intervenciji u djetinjstvu: Razumjeti i 

podržati obitelj djeteta s razvojnim rizicima ili teškoćama (online). 
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9.4. Godišnje izvješće o radu logopeda – Marta Jovanović 

1. Uvod 

U ovoj pedagoškoj godini ostvareni su sljedeći poslovi stručnog suradnika logopeda u dječjem 

vrtiću: 

- Prepoznavanje (probir) djece s odstupanjima u razvoju komunikacije, jezika i govora 

- Neposredan rad s djecom koja imaju komunikacijski, jezični i/ili govorni poremećaj (djeca u 

terapijskoj skupini) 

- Procjena i savjetodavni rad za djecu koja su na listi čekanja, a imaju komunikacijski, jezični i/ili 

govorni poremećaj; odnosno procjena i savjetovanje za djecu koja su prema procjeni pokazala 

da su vještine u skladu s očekivanim za dob 

- Suradnja sa stručnim timom, ravnateljicom, odgojiteljima i osobnim pomagačima (upisi 

djece u vrtić, timska procjena, izrada pisanog mišljenja, izrada individualiziranih odgojno – 

obrazovnih programa za djecu s teškoćama u razvoju, savjetovanje) 

- Suradnja s roditeljima 

- Suradnja s vanjskim ustanovama 

- Stručno usavršavanje sudjelovanjem na stručnim skupovima i edukacijama; praćenjem 

stručne literature 

- Opremanje sobe za rad logopeda; priprema terapijskih materijala za neposredan rad i rad 

roditelja s djecom kod kuće; nabava testovnog materijala za logopedsku procjenu (Nove 

Reynell razvojne jezične ljestvice NRDLS-HR); priprema prostora i poticaja 

- Vođenje dokumentacije 

 

2. Rad s djecom:  

Probir, oblikovanje terapijske skupine i djeca u praćenju (opservacije, procjene, savjetodavni 

rad) 

Radom logopeda obuhvaćena su 3 vrtića, i to:  

1. Palčica  

2. Škatulica 

3. Radost 
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Ove vrtiće pohađa 710 djece, uključujući petero djece u vrtiću Lopud. U preostalim vrtićima koji 

spadaju pod Dječje vrtiće Dubrovnik na poslovima stručnog suradnika logopeda radi druga stručna 

suradnica logopedinja. Neposredan rad s djecom s komunikacijskim, jezičnim i/ili govornim 

teškoćama započeo je u listopadu.   U terapijsku skupinu, tijekom listopada i studenog, uključeno 

je 9 djece koja su u pedagoškoj godini 2019/2020 bila u praćenju, 7 djece koja su izdvojena 

probirom te 7 djece čiji su se roditelji samoinicijativno javili za logopedsku procjenu odnosno 

vježbe.  

Tijekom rujna je proveden probir na djecu s komunikacijskim, jezičnim i/ili govornim teškoćama 

(u sklopu opsežnog probira na djecu s teškoćama u razvoju). Probir je napravljen na način da 

odgojiteljice 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 

u području razvoja komunikacije, jezika i govora, izdvajaju djecu za koju sumnjaju da kasne u 

razvoju ili već imaju utvrđeno postojanje nekog od jezično-govornih poremećaja.  

Ovim putem je za vrtiće Palčica, Škatulica i Radost izdvojeno ukupno 112 djece. Tablica 1. 

prikazuje broj izdvojene djece s obzirom na kategoriju teškoća u razvoju (korištene su kategorije 

Državnog pedagoškog standarda). 

Kategorija teškoća u razvoju prema DPS-u 
Broj djece s teškoćama 

prema probiru odgajatelja  

Broj djece s teškoćama 

uključujući djecu prepoznatu 

tijekom godine 

Oštećenje vida 7 7 

Poremećaji govorno – glasovne komunikacije 70 86 (+16) 

Poremećaji u ponašanju (uključujući i emocionalne 

teškoće) 

6 13 (+7) 

Motorička oštećenja 1 1 

Autizam 11 12 (+1) 

Višestruke teškoće 9 10 (+1) 

Zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja 8 8 

Ukupno 112 137 

Tablica 1. Broj djece s teškoćama u razvoju koja su izdvojena probirom na početku pedagoške 

godine (odgojitelji) te tijekom godine u suradnji sa stručnim suradnicima i roditeljima 



- 82 - 

 

 

Odgojiteljice su izdvojile 70 djece sa teškoćama u razvoju komunikacije, jezika i/ili govora. Stvarni 

broj djece s komunikacijskim, jezičnim i/ili govornim poremećajima veći je iz više razloga: ovakav 

način probira je subjektivna  mjera; blaža odstupanja ponekad nisu lako uočljiva; nekoj djeci ove 

teškoće nisu primarne (primjerice, dijete s poremećajem u ponašanju ili dijete sa zdravstvenom 

teškoćom može imati pridružene teškoće u razvoju komunikacije, jezika i/ili govora); veliki dio 

djece jasličkog uzrasta prolazi period adaptacije početkom pedagoške godine što otežava 

uočavanje teškoća u razvoju ako već nisu prepoznate i dr. 

Tijekom godine, odgojitelji i stručni suradnici u suradnji sa roditeljima prepoznavaju i pružaju 

podršku za još 25 djece s teškoćama u razvoju. Prepoznato je još 16 djece s poremećajem 

govorno-glasovne komunikacije, 7 djece s poremećajem u ponašanju, jedno dijete s autizmom te 

jedno dijete s višestrukim teškoćama. 

S obzirom na broj djece koji pohađa vrtiće Palčicu, Škatulicu i Radost, ovaj način probira 

omogućava bolje planiranje obilaska djece u njihovim odgojnim skupinama. Opservacija djece 

tijekom listopada i studenog (i kasnije tijekom godine) planirana je prema informacijama 

dobivenim od odgojitelja. Nakon opservacije u skupini, ukoliko je potrebno, roditelja se upućuje 

na vrtićkog logopeda na procjenu i savjetovanje. Uz to, tijekom cijele pedagoške godine, roditelji 

često izravno traže stručno logopedsko mišljenje te se potom čini logopedska procjena i 

savjetovanje.  

Kada govorimo o potrebi za logopedskom procjenom i/ili vježbama, važno je napomenuti da osim 

djece koja spadaju u kategoriju poremećaja govorno-glasovne komunikacije, logopedsku 

procjenu i vježbe trebaju i djeca kojoj su druge teškoće „primarne“, npr. poremećaj iz spektra 

autizma, oštećenje sluha, oštećenje vida, motorička oštećenja, ponekad i poremećaji u ponašanju, 

snižene intelektualne sposobnosti odnosno višestruke teškoće i dr. Za ovu pedagošku godinu, u 

tom kontekstu, izdvaja se oko 110 djece za vrtiće Palčica, Škatulica i Radost. 
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3. Rad s djecom: terapijska skupina i djeca u praćenju (logopedska procjena, 

savjetodavni termini, izrada programa, praćenje jezično-govornog razvoja) 

 

Terapijsku skupinu čine djeca koja imaju termin za logopedske vježbe jednom tjedno. Za svako 

dijete uključeno u terapijsku skupinu je vođen individualni dosje djeteta. U ovoj godini redovan 

termin za logopedske vježbe imalo je 23 djece. Slika 1. prikazuje djecu iz terapijske skupine  s 

obzirom na vrstu poteškoće.  Najviše je djece s fonološko-artikulacijskim poremećajem (12 djece), 

uključen je jednak broj djece s razvojnim jezičnim poremećajem (3 djece), djece s jezičnim 

teškoćama zbog različite etiologije (3 djece) i djece s artikulacijskim poremećajem (3 djece). Bilo 

je uključeno jedno dijete s poremećajem iz spektra autizma i jedno dijete s poremećajem socijalne 

komunikacije. Neposredan rad s djecom odvijao se u terminima jedanput tjedno u trajanju od 30 

do 60 minuta. 

 

 

 

Slika 1. Prikaz djece iz terapijske skupine (ukupno 23 djece) s obzirom na vrstu poteškoće 

 

Pored djece iz terapijske skupine, rad logopeda obuhvatio je još 60 djece. Za većinu djece je 

napravljena logopedska procjena ili je proces započet. Isto tako, ostvarena je suradnja s 

roditeljima koji su savjetovani kroz jedan ili više termina. Dio djece radom logopeda bio je 
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pokriven putem savjetovanja odgojitelja i osobnih pomagača u skupini, putem opservacija u 

odgojnoj skupini, putem suradnje s odgojiteljima te sudjelovanjem u izradi Individualiziranog 

odgojno-obrazovnog programa (IOOP) za dijete.  Za nekolicinu djece izrađeno je pisano 

logopedsko mišljenje.  Slika 2. prikazuje djecu iz skupine djece u praćenju s obzirom na vrstu 

poteškoća.  

S obzirom na vrstu teškoća, u praćenje i savjetovanje bilo je uključeno: 16 djece s razvojnim 

jezičnim poremećajem ili sumnjom na postojanje tog poremećaja (27%), 13 djece s fonološko-

artikulacijskim poremećajem (22%), 10 djece s poremećajem iz spektra autizma (17%), 4 djece s 

jezičnim teškoćama zbog različite etiologije (6%), 4 djece zbog poremećaja socijalne komunikacije 

odnosno pragmatičkog jezičnog poremećaja (6%), 4 djece s artikulacijskim poremećajem (6%), 3 

djece s mucanjem (5%) te su procjena i savjetovanje napravljeni za 6 djece za koje se pokazalo da 

u trenutku procjene imaju postignuće koje je u granicama za njihovu kronološku dob (10%). Za 

dio ove djece preporuča se napraviti kontrolnu procjenu početkom sljedeće pedagoške godine. 

Veliki dio ove djece će ostati u logopedskom praćenju tijekom sljedeće pedagoške godine, a dio 

će ih biti uključen u neposredan terapijski rad. 

 

 

Slika 2. Prikaz djece iz skupine djece u praćenju/savjetovanju (ukupno 60 djece)  s obzirom na vrstu 

poteškoće 
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4. Suradnja sa stručnim timom i ravnateljicom unutar ustanove 

Stručni suradnik logoped  sudjelovao je na sastancima tima i ravnateljice koji su vezani za stručno-

suradničke poslove. Ostvarena je redovita suradnja sa stručnim suradnicama psihologinjama, 

pedagoginjama, edukacijskim rehabilitatoricama, logopedinjom i ravnateljicom vrtića oko 

planiranja narednih aktivnosti, naročito onih koji se tiču djece s teškoćama u razvoju. Logoped je 

sudjelovao u izradi nekoliko pisanih mišljenja stručnog tima te u izradi individualiziranih 

odgojno-obrazovnih planova. Suradnja sa stručnim timom je ostvarena prilikom upisa djece za  

pedagošku godinu 2022/2023. Tijekom svibnja, lipnja i srpnja 2022. održani su inicijalni razgovori 

za upis djece. Za vrtiće Palčica, Škatulica i Radost je održano 169 sastanaka. Roditelji djece mlađe 

od dvije godine su ispunili probirnu ljestvicu CSBS-DP (Ljestvica za procjenu ranog 

komunikacijskog i simboličkog razvoja). Temeljem ove ljestvice za vrtiće Palčicu i Škatulicu 

izdvojeno je 17 rizične djece. Podneseno je 14 zahtjeva za upis djece s teškoćama u razvoju, od 

toga za 11 djece su priloženi nalazi stručnjaka, a za 3 djece su roditelji upućeni na razvojnu 

procjenu djeteta zbog uočenih odstupanja prilikom inicijalnog razgovora.  

Dio djece s odstupanjima u razvoju u srpnju je pozvano na dodatni sastanak  s ciljem utvrđivanja 

potreba i sposobnosti djeteta. Dio djece bit će pozvan na sastanak u kolovozu 2022. Navedeno je 

važno kako bi se djetetu što ranije omogućili potrebni uvjeti (primjerice, potreba za osobnim 

pomagačem i sl.) u vrtiću te da bismo što ranije uputili roditelje na razvojnu procjenu ako je to 

potrebno. U srpnju 2022. procijenjeno je da će za sljedeću pedagošku godinu biti potrebna 

podrška osobnog pomagača za 17 djece (14 djece već pohađa, 3 novoupisane djece). Pored toga, 

za petero novoupisane djece će se nakon opservacijskog perioda razmotriti potreba za podrškom 

osobnog pomagača. 

Uz navedeno, na početku pedagoške godine ostvarena je suradnja prilikom pripreme i izvedbe 

interaktivne radionice i predavanja za odgojitelje i osobne pomagače. Također, suradnja je 

ostvarena tijekom sudjelovanja u projektu „Za učenje spremni“ (o projektu i radionicama u 

narednim odjeljcima izvješća). Suradnja se ostvaruje i s ciljem pokretanja posebne skupine u 

sljedećoj pedagoškoj godini, te kontinuirano zbog ostalih timskih poslova. 
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5. SURADNJA S ODGOJITELJIMA I OSOBNIM POMAGAČIMA 

Na početku pedagoške godine suradnja s odgojitelja se ostvaruje najprije tijekom provođenja 

probira na djecu s teškoćama u razvoju. Suradnja se nastavlja tijekom opservacije djece izdvojene 

probirom. Tijekom rujna i listopada održane su dvije radionice za odgojitelje i osobne pomagače, 

i to: 

- 17.9.2021. „PECS (Komunikacija putem razmjene slika)“ – interaktivna radionica za odgojitelje 

i osobne pomagače; Marta Jovanović, Alma Džanović Mateljan, Dragica Barlek i Tihana Oreč 

- 13.10.2021. „Vrste teškoća u razvoju kod djece predškolske dobi“ – interaktivno izlaganje za 

odgojitelje i osobne pomagače; Marta Jovanović, Nikica Kličan i Dragica Barlek 

Suradnja se nastavlja tijekom cijele godine i to najviše u kontekstu djece s teškoćama u razvoju, 

suradnja je ostvarena je u svrhu informiranja o jezično-govornim teškoćama djeteta, ali i svrhu 

dobivanja informacija o djetetovom funkcioniranju u skupini. Logoped je sudjelovao u praćenju 

rada osobnih pomagača u skupini i izradi individualiziranih odgojno – obrazovnih programa za 

nekoliko djece s teškoćama u razvoju u suradnji s odgojiteljima. Tijekom travnja i svibnja 2022., 

suradnja je ostvarena prilikom rada na adaptaciji, razvoju i standardizaciji ljestvice KORALJE-III-HR 

i testa rane pismenosti RaPiS (Naklada Slap u suradnji s Odsjekom za logopediju Edukacijsko-

rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu). Također, povodom sudjelovanja na državnom 

kongresu logopeda, održana je radionica za odgojitelje: 

- 3.5.2022. „Vizualna podrška kod djece s jezičnim teškoćama“; Marta Jovanović, stručna 

suradnica logopedinja; DV Palčica 

 

6. Suradnja s roditeljima 

Suradnja s roditeljima u pedagoškoj godini 2021/2022. je za roditelje djece iz terapijske skupine i 

skupine djece u praćenju ostvarena kroz uključivanje u proces logopedske procjene i terapije – 

redovito se odvija logopedsko savjetovanje (savjeti za rad kod kuće – poticanje   jezično-govornog 

razvoja u obiteljskom okruženju; izrada stručnih pisanih naputaka i vježbi za rad kod kuće), te po 

potrebi prisustvovanje terapijskom satu. Logoped je sudjelovao na 5 timskih sastanaka s 

roditeljima prilikom kojih su prikupljeni podaci o funkcioniranju djeteta u obiteljskom okruženju 
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te su predstavljeni programi (u procesu izrade) za dijete u skupini, jedan od ciljeva takvih 

sastanaka bio je usklađivanje s obiteljskim potrebama. Logoped je sudjelovao i na sastancima s 

roditeljima odnosno djecom s teškoćama u razvoju koji su se prijavili za upis djeteta za pedagošku 

godinu 2022/2023. Radi se o dodatnom sastanku nakon obaveznog inicijalnog razgovora. Prilikom 

tih susreta radi se opservacija, procjena, prema procjeni stručnog tima obitelj se upućuje na 

dodatnu procjenu/dodatne pretrage. 

Suradnja s roditeljima ostvarena je prilikom rada logopeda na adaptaciji, razvoju i standardizaciji 

ljestvice KORALJE-III-HR i testa rane pismenosti RaPiS (Naklada Slap u suradnji s Odsjekom za 

logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu). Navedenim testovima 

testirana su djeca urednog komunikacijskog i jezično-govornog razvoja.  

7. Suradnja s vanjskim ustanovama 

U ovoj pedagoškoj godini stručni suradnik logoped surađivao je sa:  

- logopedi i edukacijski rehabilitatori zaposleni u Općoj bolnici Dubrovnik – suradnja u vezi djece 

s komunikacijskim i/ili jezično govornim teškoćama (uz suglasnost roditelja) 

- Hrvatsko logopedsko društvo – sudjelovanje na godišnjoj skupštini Hrvatskog logopedskog 

društva 22.11.2021. – podružnica Dubrovačko-neretvanske županije; sudjelovanje u 

organizaciji predavanja prof. Jelene Kuvač Kraljević „Planiranje logopedske terapije“ 

14.5.2022. u Dubrovniku 

- Udruga „Poseban prijatelj“ i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu – sudjelovanje na 

projektu „Za učenje spremni“, od siječnja do travnja 2022. 

- Osnovna škola Lapad – sudjelovanje na sastanku sa stručnom službom škole u ožujku 2022. 

na temu upisa djece u prvi razred; izrada pisanog mišljenja za dijete koje se upisuje u prvi 

razred 

- Odsjek za logopediju Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu i Naklada Slap: pomoć 

u prikupljanju podataka za standardizaciju ljestvice KORALJE-III-HR i testa rane pismenosti 

RaPiS 

- BaDaBum platforma namijenjena razvoju dječjih govorno-jezičnih vještina – informiranje 

roditelja i odgojitelja o uslugama platforme 
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8. Stručno usavršavanje  

Logoped je obavezu stručnog usavršavanja ostvario sudjelujući na sljedećim stručnim skupovima, 

kongresima, edukacijama, predavanjima i drugim oblicima stručnog usavršavanja: 

 

Datum održavanja Mjesto Vrsta i tema stručnog usavršavanja Organizator 

1.-3. rujna 2021. Online Državni stručni skup za stručne suradnike 

logopede „Izazovi u radu s učenicima s 

teškoćama u razvoju, primjena inovativnih 

strategija učenja kod učenika s govorno-

jezičnim teškoćama“ 

Agencija za odgoj i obrazovanje 

(AZOO) 

24. – 25. rujna 

2021. 

Online Kongres „Obitelji usmjeren pristup u 

praksi“ 

Međimurska udruga za ranu 

intervenciju u djetinjstvu 

(MURID) 

15. listopada 2021. Online Predavanje povodom obilježavanja 

međunarodnog dana svjesnosti o 

razvojnom jezičnom poremećaju 

Hrvatsko logopedsko društvo 

(HLD) i Edukacijsko-

rehabilitacijski fakultet 

11. studenoga 

2021. 

Online Predavanja povodom obilježavanja 

mjeseca svjesnosti o potpomognutoj 

komunikaciji 

Hrvatsko logopedsko društvo 

(HLD) i Edukacijsko-

rehabilitacijski fakultet 

Studeni – svibanj  

2021. 

 

Online 40-satni tečaj – RBT Readiness 40 Hour 

Training TL2 (Behaviour Development 

Solutions) 

Behavior Development Solutions 

9.-10. prosinca 

2021. 

Online Državni stručni skup „Digitalne 

kompetencije i zaštita djece na internetu“ 

Agencija za odgoj i obrazovanje 

(AZOO) 

17. prosinca 2021. Online Webinar Sekcije predškolskih logopeda 

HLD-a 

 

Hrvatsko logopedsko društvo 

(HLD), sekcija predškolskih 

logopeda 

22. veljače 2022. Online Državni stručni skup za stručne suradnike 

logopede „Poremećaji tečnosti govora“ 

Agencija za odgoj i obrazovanje 

(AZOO) 

25.-26. veljače 

2022. 

Zagreb, 

Naklada Slap 

Dvodnevna edukacija „Nove Reynell 

razvojne jezične ljestvice – NRDLS-HR“ 

Naklada Slap 
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6. ožujka 2022. Online Stručni skup povodom obilježavanja 

Europskog dana logopedije „Logopedija 

kroz sva životna razdoblja“ 

Hrvatsko logopedsko društvo 

(HLD) i European Speech and 

Language Therapy Association 

(ESLA) 

11. ožujka 2022. 

 

 

Online Okrugli stol „Zaštita djece s teškoćama u 

razvoju od nestručnih pružatelja usluga u 

Republici Hrvatskoj“ 

Fakultet za odgojne i obrazovne 

znanosti Osijek, Hrvatska 

komora edukacijskih 

rehabilitatora, Hrvatsko 

logopedsko društvo 

15. ožujka 2022. Online Edukacija za standardizaciju KORALJE-III i 

RaPiS-a 

Naklada Slap 

25. ožujka 2022. Online Webinar Sekcije predškolskih logopeda 

HLD-a; predavanje „O ranoj pismenosti: 

nikad nije - prerano“, prof. dr. sc. Mirjana 

Lenček, logoped 

Hrvatsko logopedsko društvo 

(HLD), sekcija predškolskih 

logopeda 

27. ožujka 2022. Online Edukacija „Procjena i tretman mucanja kod 

djece i odraslih“ 

Edukativni centar „Svetionik“ 

1.-3. travnja 2022. Split, 

Radisson Blu 

6. kongres hrvatskih logopeda „Izazovi 

moderne logopedije 2022. – perspektiva i 

iskustva logopeda današnjice“ 

Hrvatsko logopedsko društvo 

(HLD) i Edukacijsko-

rehabilitacijski fakultet 

5. travnja 2022. Dubrovnik, 

Lacroma 

Predavanja „Autizam danas“; Alma 

Džanović Mateljan, Zorana Dedić i Lea 

Burić 

DV Dubrovnik i HLD – 

podružnica  DNŽ 

28. travnja 2022. Online Predavanje „Što logopedi žele da roditelji 

znaju o dudama, bočicama i kašastoj 

hrani?“, mr.sc. Tamara Ciciliani, 

prof.logoped. 

Talk Tools 

9.svibnja 2022. Online Okrugli stol „Što znamo o komorbiditetu 

PSA i OS?“ 

Udruga Logomotiva 

14.svibnja 2022. Dubrovnik Predavanje prof. Jelene Kuvač Kraljević 

„Planiranje logopedske terapije“  

Hrvatsko logopedsko društvo 

(HLD), podružnica DNŽ 

8.lipnja 2022. Online Državni  stručni skup „Timsko razmatranje 

najboljeg interesa djece s posebnim 

Agencija za odgoj i obrazovanje 

(AZOO) 
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potrebama i podrška njihovim obiteljima iz 

uloge ravnatelja“ 

9.-11. lipnja 2022. Online, 

hibridno 

(Zagreb) 

Šesti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji 

u djetinjstvu „Razumjeti i podržati obitelj 

djeteta s razvojnim rizicima ili teškoćama“ 

Hrvatska udruga za ranu 

intervenciju u djetinjstvu 

(HURID) 

14. lipnja 2022. Online, 

hibridno 

(Zagreb) 

Sastanak Sekcije predškolskih logopeda 

HLD-a; predavanje „kako-što-kome-kada-

reći – opažanje i poticanje pragmatike“; 

logopedinje Monika Rosandić Grgić i Sana 

Čačko, Kabinet za ranu komunikaciju 

Nastavno-kliničkog centra ERF-a  

Hrvatsko logopedsko društvo 

(HLD), sekcija predškolskih 

logopeda 

23. lipnja 2022. Online Predavanje „Neurobiological bases of 

autism and its impact on early 

intervention“; prof. Kakia Petinou 

European Speech and Language 

Therapy Association (ESLA) 

 

 

 

9.5. Godišnje izvješće o radu psihologa – Nikica Kličan 

 

Područja rada stručnog suradnika psihologa: 

1. Unapređivanje 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 

Dječji vrtići Dubrovnik imaju dva stručna tima, organizacijski smo podijeljeni u dvije cjeline, moje 

zaduženje  je opservacija,  rad s djecom u Cjelini 1, koja obuhvaća dječje vrtiće na području 

Lapada: Palčica, Škatulica i Radost koji obuhvaćaju 710 djece i  37 odgojnih skupina, od toga je 14 

odgojnih skupina djece ranog razvoja i 20 skupina vrtićkog uzrasta. U ovoj cjelini radi 75 

odgojiteljica. 

 

1.1. Upisi u vrtić 

Upise djece u vrtić planiramo i provodimo timski. Na  glavnom upisu tijekom lipnja 2022. za novu  

pedagošku godinu zaprimljeno je ukupno 291 zahtjev, 212 zahtjeva za jaslički program i 79 zahtjev 

za vrtićki program. Od ukupnog broja 20 djece ne ispunjava uvjete zbog dobi jer su rođeni poslije 

31. 08. 2021. g. U jaslički program je upisano 167 djece, na listi čekanja ostalo je 13 djece, sva 

djeca čija oba roditelja rade su upisana, u vrtić je upisano 67 djece, na listi čekanja ostalo je 10 

djece, a do početka nove pedagoške godine biti će još promjena zbog odustajanja ili 

nezadovoljavanja uvjeta obavezne procijepljenosti.  Prilikom određivanja broja slobodnih mjesta 

stručni timovi su uzeli u obzir  broj već upisane djece s teškoćama u razvoju  koji zahtijevaju 

smanjenje broja djece u odgojnim skupinama. 

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 i 

logopedinjom, posebno priloženu dokumentaciju djece s razvojnim teškoćama kako bismo 

prikupili  važne podatke o cjelokupnom zdravstvenom i razvojnom statusu djece te za koja 

područja razvoja  je potrebno dodatno pojašnjenje  roditelja.  

U suradnji sa stručnim suradnicima tijekom lipnja i srpnja 2022. g. održani su inicijalni razgovori 

sa roditeljima djece koja su se prijavila na glavni upis. Za upis u vrtiće Palčica, Škatulica i Radost 

održano je 169  inicijalnih razgovora s roditeljima.  Roditelji djece mlađe od dvije godine ispunili 

su probirnu ljestvicu  za procjenu ranog komunikacijskog razvoja  CSBS.  



- 92 - 

 

Na osnovu kratke opservacije ponašanja djece, načina kako dijete uspostavlja kontakt, koliko 

pokazuje interes i kako se igra s ponuđenim materijalima, zatim  temeljem ljestvice CSBS, 

razgovora s roditeljima i na temelju nalaza stručnjaka izdvojeno je 17 djece rizičnog razvoja.   Kod  

3 djece je stručni tim uočio odstupanja u ranom razvoju i uputio roditelje na razvojnu procjenu, a 

za 11 djece je priložena medicinska dokumentacija ili nalazi stručnjaka. Za nekoliko djece sa 

odstupanjima u razvoju zakazan je još jedan sastanak s roditeljima kako bismo još jednom 

opservirali ponašanje djeteta i utvrdili potrebe za  podrškom osobnog pomagača , kako bismo 

planirali primjerenu odgojnu skupinu, utjecali na odgojitelja te odgojitelje pripremili na 

uključivanje djeteta koje zahtijeva dodatnu podršku razvoju.  

 Djeca ranog razvoja:  

- 1 dijete ima vještačenja vrste i stupnja teškoća u razvoju – primarne su motoričke poteškoće 

- 1 dijete je neurorizično, ima motoričke poteškoće, komunikacijski kasni, specijalist 

- 1 dijete ima nalaze s razvojne procjene i već je uključeno u individualne tretmane 

- 2 djece je stručni tim utvrdio značajno kašnjenje u komunikacijskom i jezično govornom 

razvoju 

Djeca vrtićke dobi: 

- 2 djece ima vještačenje, značajna odstupanja u komunikaciji i samoregulaciji 

- 1 dijete ima nalaze stručnjaka , poremećaj iz spektra autizma u opservaciji 

- 1 dijete ima nalaz neuropedijatra, pokazuje kognitivno kašnjenje, upućen na razvojnu 

procjenu 

- 1 dijete ima teškoće u socijalnom kontaktu i jezičnom razvoju 

- 1 dijete  s poremećajem iz spektra autizma, s drugom odgodom škole, odustao od upisa budući 

se prijavio u vrtić sa posebnom skupinom. 

Stručni tim je procijenio da će za 3 novoupisane djece biti potrebna podrška osobnog pomagača 

odmah pri uključivanju u skupine, a za 5 djece će se nakon opservacijskog perioda razmotriti 

potreba za istom vrstom podrške i potreba za skraćenim boravkom  u vrtiću. 

 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 
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Praćenjem i dijagnosticiranjem teškoća putem inicijalnih intervjua za roditelje i prikupljene 

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

traženja stručne pomoći od strane roditelja utvrđeno je 137  djece  s teškoćama u Cjelini 1. 

Vrsta teškoće u razvoju 
Prema opservacijama 

odgojitelja 

Djeca opservirana tijekom godine u 

suradnji stručni tim, roditelji, odgojitelji 
Ukupno 

 Oštećenje vida         7 -       7 

Poremećaji govorno-jezične 

komunikacije 
       70          16      86 

Poremećaji u ponašanju         6           7        13 

 Motorička oštećenja          1           -         1 

  Autizam         11           1       12 

 Višestruka oštećenja          9           1       10 

  Zdravstvene teškoće          8       -         8     

  Ukupno      112           25      137 

Tablica 1  Djeca s teškoćama u razvoju u pedagoškoj godini 2021./22. 

 

 

Graf 1. Djeca s teškoćama u razvoju  Cjelina 1. za ped. god. 2021. /2022. 

Za 14 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 
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su za njih u suradnji s defektologinjom i logopedinjom izrađeni   individualni odgojno.- obrazovni 

programi. 

 Za 7 djece koji su već imali IOOP, postavljeni su novi kratkoročni  ciljevi prema razvojnim 

područjima,  ovisno o napredovanju svakog pojedinog djeteta 

Također je izrađeno 7  novih IOOP –a.  

Sa izrađenim  IOOP ima upoznati su i savjetovani odgojitelji i  osobni pomagači. Roditelji su 

pozvani na individualni razgovor, te su im članovi stručnog tima objasnili ciljeve i zadatke za 

ostvarivanje ciljeva, uspoređeni su ciljevi koji su postavljeni kao primarni u individualnim 

tretmanima kod stručnjaka u drugim ustanovama.   Nakon nekoliko mjeseci provjeravali smo 

ostvarene ciljeve i po potrebi prilagođavali nove .  Stručni tim se složio kako je kod jedne 

djevojčice, (5 g) primijećen  izraziti napredak u razvoju, osobito u komunikaciji i uključivanju u igru 

s drugom djecom, tako da smo joj ukinuli podršku osobnog pomagača, a istog smo osigurali za 

dječaka koji je tijekom opservacije pokazao potrebu za podrškom.  

Ove pedagoške godine bile su četiri  krizne situacije  koje su zahtijevale psihološku podršku  djeci, 

dvije situacije vezane za  neadekvatan odnos roditelja koji su pod nadzorom CZSS, dvije zbog 

neprimjerenog i neprofesionalnog ponašanja odgojiteljica kada su roditelji prijavili.  Djeci je 

pružena psihološka podrška i praćenje  uz suradnju s odgojiteljima, a  roditeljima  je ponuđeno  

savjetovanje i psihološka pomoć, na čemu su se posebno zahvalili.  

Pratila sam razvoj i napredovanje nekoliko djece višestrukim teškoćama koji nisu imali podršku 

osobnih pomagača, individualno radila s djecom koja su imala emocionalne teškoće od težih 

adaptacija na jaslice, poteškoća u samoregulaciji impulzivnosti i agresivnosti, nesigurnosti i 

strahova, mucanja,  masturbacije i odbijanja hrane. 

Surađivala s stručnjacima CZSS  za  djecu 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,  sudjelovanja u grupnim aktivnostima u skupini,  te individualne  
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provjere zrelosti, odredili smo  koja  djeca  zahtijevaju intenzivniji individualni rad. Većinu takve 

djece smo uključili u Projekt „ Za učenje spremni“, koji se odvijao u suradnji s stručnjacima s 

Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta.  

 Radila sam s dvije grupe djece  na vježbama percepcije, pažnje i  grafomotorike,  te  individualno 

s emocionalno nezrelom  djecom,  niskog samopouzdanja ili s teškoćama u samoregulaciji 

emocija. Na  zahtjev  roditelja  individualno radila procjenu zrelosti za školu  za  devet djece. 

Pet roditelja prihvatilo je savjet o odgodi upisa u školu, na osnovu procjene zrelosti, uglavnom se 

radilo o izrazitoj  emocionalnoj nezrelosti, a kod dvoje djece o motoričkim poteškoćama i nezreloj 

pažnji. Za troje  djece  napisala sam mišljenje, u suradnji s logopedinjom,  na traženje škole i uz 

privolu roditelja.  

 

1.4. Identifikacija  potencijalno darovite djece 

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

prepoznavanju osobina i područja potencijalno darovitih, te potičem odgojitelje na izbor  sklopova 

aktivnosti za  rad na projektima. Darovitost potičemo  putem obogaćenih sadržaja i aktivnosti, a  

potencijalno darovita djeca  su najčešće  najaktivniji u radu na projektima.  

Početkom pedagoške godine odgojitelji prijavljuju potencijalno darovitu djecu, ukupno je 

prijavljeno  61 dijete  u  Cjelini 1. 

Vrsta darovitosti Broj djece 

Verbalno - lingvistička          20 

Logičko – matematička            5 

Vizualno – spacijalna           12 

Glazbeno – ritmička             6 

Tjelesno – kinestetička            10 

Intrapersonalna             0 

Interpersonalna             4 

Likovna             4 

Tablica 2: Potencijalno darovita djeca u Cjelini 1 za  ped. god 2021./22. 
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Graf 2. Prikaz broja potencijalno darovite djece u  Cjelini 1 

 

2. Suradnja s stručnim timom  i  ravnateljicom 

Timski planiramo  i surađujemo kroz: 

- redovite  sastanke 

- prilikom  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 vezanim za osobne pomagače i njihovim upućivanjem u rad 

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

- praćenje djece s teškoćama u razvoju  

-  uvođenje pripravnika u samostalni rad 

 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 i logopedinjom izradila sam 14   IOOP- a za djecu s teškoćama koja 

imaju podršku osobnog pomagača. Surađujemo često oko izbora, praćenja rada  i savjetovanja 
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osobnih pomagača te  suradnje s odgojiteljica. Sastanci stručnog tima  održavaju se kako bi se  

donijele odluke o potrebi dodjele osobnih pomagača ili ukidanju podrške a na osnovi opservacije 

ponašanja djeteta u skupini određujemo vrijeme boravka djeteta.  

U suradnji sa stručnim timom obavila sam 26 timskih sastanaka s roditeljima djece s teškoćama u 

razvoju  koja ili imaju  podršku osobnog pomagača, ili je planiramo uključiti u sljedećoj godini ili 

su u djeca  u opservaciji zbog razvojnog kašnjenja.  S ravnateljicom i stručnim timom odradila sam 

nekoliko sastanaka s odgojiteljima zbog neprofesionalne komunikacije s roditeljima ili međusobne 

netolerancije i propusta u timskom radu.  

 Sa ravnateljicom i 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 

Surađivala sam s ravnateljicom i pedagoginjom oko rješavanja kriznih situacija sukoba roditelja i 

odgojitelja, protokola ponašanja i zapisnika razgovora s roditeljima i odgojiteljima te oko 

emocionalne i psihološke podrške djeci. 

Pohvaljujem inicijativu ravnateljice nakon čega je održan sastanak sa stručnim suradnicama iz 

CZSS i psihologinjama iz Vrtića kako bismo unaprijedili suradnju i razmjenu informacija o djeci iz 

obitelji koja imaju mjeru nadzora ili obitelji sa aktualnim izrazitim sukobima u procesu razvoda ili 

suradnje prilikom prijava za sumnju na zlostavljanje ili zanemarivanje djece. 

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 inicijalnih razgovora s roditeljima i zdravstvene 

dokumentacije djece s teškoćama u razvoju, posebno djece s višestrukim teškoćama, te sigurnosti 

djece i protokola postupanja u kriznim situacijama.  

Kompletan stručni tim Vrtića  je surađivao oko pokretanja rada posebne skupine za djecu s 

teškoćama u razvoju, gdje smo dogovarali kriterije kako izabrati djecu i  kakao komunicirati s 

roditeljima i predložiti takav oblik rada s njihovom djecom.  
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Bila sam u Povjerenstvu sam za provođenje pripravničkog staža  pripravnici Tihani Oreč, 

edukacijskom rehabilitatoru. 

 

3. Suradnja s odgojiteljima i osobnim pomagačima 

U prošloj pedagoškoj godini imali smo uključenih  12 osobnih pomagača za 14 djece s teškoćama, 

svaki je pružao podršku djetetu u trajanju od četiri sata. Osobni pomagači  upoznati su  sa vrstom 

teškoće u razvoju i posebnostima djeteta za koje je uvedena njihova podrška  Svi osobni pomagači 

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

stručni tim vrtića.  

Prije početka pedagoške godine  nakon okončanog natječaja, stručni time je pregledao 

dokumentaciju mogućih kandidata za osobne pomagače. 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 12  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, te je napisano kratko mišljenje 

o posebnostima djeteta za koje će pružati podršku.  

Tijekom godine osobni pomagači konzultirali su se s članovima stručnog tima (defektolog, 

logoped, psiholog, pedagog ) u vrijeme dogovorenih sastanaka i prema potrebama, 

nastojim se odazvati čim osobni pomagač pokaze potrebu za mojom intervencijom. 

Na sastancima su  razmjenjivali iskustva o praćenju ponašanju djece u skupini,  specifičnim 

poticajima i načinima koji pomažu uključivanju u aktivnosti, najvećim poteškoćama u radu, što 

potiče neprilagođeno ponašanje i ako oni tada pružaju podršku i kako pomaže odgojitelj. Okvir za 

njihov rad je individualni odgojno obrazovni plan,  ciljevi i zadaci, s naglaskom na razvojnu i 

individualnu primjerenost,  ali i njihova kreativnost u načinu primjene aktivnosti u  suradnja s 

odgojiteljima  koji su nositelji iste.   

Nisam u potpunosti zadovoljna budući da očekujem veće angažiranje odgojitelja u osmišljavanju 

kvalitetnih poticaja i veću inicijativu u kreativnosti izbora aktivnosti za ostvarivanje postavljenih 

ciljeva unutar IOOP- a  , kao i  kvalitetniju  evaluacije postignuća pojedinog djeteta, koja nam je 
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važna za planiranje novog IOOP- a. , budući da su ciljevi mjerljivi i kratkoročni. Osjećam potrebu 

češćeg osobnog angažmana na timskoj evaluaciji IOOP-a 

Surađujem s odgojiteljicama oko roditeljskih sastanaka, uključivanja osobnih pomagača, naročito 

oko individualnih potreba i psihološke podrške djeci  s emocionalnim i razvojnim  teškoćama te 

savjetovanja roditelja.  

Istaknula bi jako dobru suradnju s odgojiteljicama u čijim su se skupinama dogodile krizne situacije  

vezane za  psihološku podršku djeci iz obitelji kojima je izrečena mjera nadzora od strane Centra 

za socijalnu skrb ili su se dogodili izraziti sukobi u obitelji ili je dijete prisustvovalo fizičkom nasilju 

između roditelja, čime je najčešće bilo izloženo izrazitom  emocionalnom stresu. 

Napominjem kako je ove pedagoške godine evidentan izraziti porast traženja izvješća od strane 

CZSS  o ponašanju djece i suradnji s roditeljima, što možemo pripisati većem broju sukoba u 

obitelji ali i porastu prijave nasilja od strane članova obitelji.  

Troje  djece iz takvih obitelji zahtijevalo je psihološku podršku i individualan rad, kao i intenzivniju  

suradnju s odgojiteljima. 

Međutim  imali smo pet kriznih intervencija stručnog tima i ravnateljice zbog pismenih ili usmenih 

pritužbi na neprofesionalnog ponašanje odgojiteljica  prema djeci ili  roditeljima.  

Ovdje bih  istakla dobru suradnju s ravnateljicom koja je odmah poduzela potrebne korake na 

razini timskih razgovora s roditeljima, individualno s odgojiteljima te individualno ili grupno s 

djecom, nakon čega sam sama pružala psihološku podršku djeci. 

 Nezadovoljna sam suradnjom s nekoliko odgojiteljica koje su pokazale izrazitu neprofesionalnost 

i manjak samokontrole,  budući da dugi niz godina provodimo radionice na temu kriznih situacija 

gdje ja naglašavam važnost iskustvenog učenje i prikazujem situacije upravo iz našeg vrtića i gdje 

putem grupnog rada i refleksije,  primjerima  dobre prakse učimo kako se nositi sa određenim 

stresnim situacijama. Isto tako stalno radim na doradi protokola ponašanja u kriznim situacijama, 

taj segment rada  opet trebamo intenzivirati, što ću staviti u plan za sljedeću pedagošku godinu 

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.  

 



- 100 - 

 

4. Suradnja s roditeljima 

Kvalitetna suradnja s roditeljima  rane i predškolske dobi je temelj psihološke intervencije i 

stručne pomoći djeci stoga je ona jedan od mojih prioriteta u radu, posebno putem individualnog 

savjetovanja.  

Ta suradnja ostvaruje se već  prilikom upisa djece i  inicijalnih razgovora. Ako stručni tim smatra 

da je potrebno pružiti individualizirani pristup, opservirati ponašanje djeteta u skupini ili je  

djetetu potrebna podrška  osobnog pomagača, najčešće pozivamo roditelja i dijete na ponovnu 

procjenu,  gdje prikupimo potrebne podatke o vrsti i stupnju razvojnih teškoća ako je dijete već 

opservirano ili ih samu upućujemo o na razvojnu procjenu.  

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

roditeljske sastanke  na temu: „Adaptacija na jaslice“ -  za sve jasličke skupine. 

Prije upisa u školu održani su sastanci za sve predškolce : „Zrelost za školu i razvoj pozitivne slike 

o sebi kod prvoškolaca.“ 

Za roditelje Dv Škatulica u sklopu Tjedna otvorenih vrata održala sam radionicu:  

„ Čujem li moje dijete i kad ne govori“ s naglaskom na razvojna kašnjenja i emocionalne problema 

u ranoj dobi. 

U suradnji sa stručnim timom obavljeno je  26  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 i  potrebu za razvojnom procjenom i vještačenjem djeteta te uputili 

na  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. 

Obavila sam veći broj  savjetodavnih  razgovora s roditeljima zbog emocionalnih  poteškoća : teže 

adaptacije,  teškoća s postavljanjem odgojnih granica, nejedinstvenosti u odgojnom pristupu oca 

i majke,  teškoća s toalet treningom, masturbacije, poremećaja pažnje,  odbijanja hrane, mucanja.  

Najveći broj roditelja obraća se na  savjetovanja kod psihologa na preporuku odgojitelja ili drugih 

roditelja,  češće zbog neprilagođenog ponašanja ili razvojnog kašnjenja,  ali  samoinicijativno traže 
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savjetovanje psihologinje  više zbog različitih   emocionalnih problema djeteta ili nedoumica  oko 

vlastitih odgojnih postupaka. 

Na kraju ped. god. roditelji djece koja su imala podršku osobnih pomagača ispunili su  evaluacijski 

upitnik.  

 

Upitnik za roditelje o zadovoljstvu radom osobnih pomagača u DV Dubrovnik 2022. g. 

 Upitnik je anoniman, ispunjen on line , sudjelovalo  ukupno 11 roditelja 

Koliko ste zadovoljni komunikacijom s osobnim pomagačem? 

u potpunosti zadovoljni  = 9,   jako zadovoljni  = 2 

Koliko ste zadovoljni odnosom osobnog pomagača prema djetetu? 

 u potpunosti zadovoljni  = 10,     jako zadovoljni  =  

Koliko ste zadovoljni ulogom osobnog pomagača u uključivanje djeteta među vršnjake? 

u potpunosti zadovoljan  = 10,    jako zadovoljni = 1 

Koliko ste zadovoljni radom osobnog pomagača na postizanju razvojnih ciljeva za dijete? 

u potpunosti zadovoljni  = 7,       jako zadovoljni  = 4 

Koliko osobne pomagače smatrate odgovornim, pouzdanim ? 

 u potpunosti odgovornim  = 8,    djelomično odgovoran  = 1,      neodgovoran  =1 

Koliko  Često razmjenjujete informacije o djetetu s osobnim pomagačem? 

svakodnevno  = 7                   ponekad  = 1            gotovo nikad  = 3 

 

Roditelji u velikoj većini pohvaljuju cjelokupnu angažiranost osobnih pomagača, toplinu u odnosu 

prema djeci, dobru prihvaćenost od strane djece i odgojitelja, te  ističu  većinom dobru suradnju 

s roditeljima.  

Ono što bi trebalo unaprijediti je više edukacija za osobne pomagače i roditelje djece s teškoćama 

u razvoju, posebno o tehnikama rada i još  više povratnih  informacije roditeljima od strane 

stručnog tima.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5. Stručno  usavršavanje 

Pripremila sam,  vodila  ili sudjelovala  u vođenju  slijedećih radionica u vrtiću:  
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… Krizne situacije u vrtiću i protokoli postupanja u situacijama rizičnim za sigurnost djece  -   

     u  suradnji s stručnim timom i ravnateljicom – upute za odgojitelje početnike 

… Šumovi u komunikaciji s roditeljima – primjeri  kriznih situacije iz prakse – u suradnji s     

      pedagoginjom i defektologinjom 

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

… Vrste teškoća u razvoju kod djece predškolske dobi , u suradnji s logopedinjom i     

     defektologinjom   

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

… edukacija iz Realitetne terapije i teorije izbora – CIW( certifikat intenziv  week)       

      četverodnevna edukacija - Bosiljka Lojk – rujan 2021.  

…  28. Godišnja konferencija hrvatskih  psihologa  - Izazovi suvremenog života-  

      Kako psiholozi mogu pomoći ?  više predavača, / ZOOM/ - studeni 2021.  

… Koliko poznajemo svoja prava- promocija knjige –  više predavača ,prosinac 2021. 

… Iza i ispred ekrana – djece i mladi u virtualnom prostoru, u sklopu Tjedna psihologije 

      više predavača/ ZOOM/ 

…  Zaštita djece s teškoćama u razvoju od nestručnih pružatelja rehabilitacijskih usluga u      

      RH, više predavača,   Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora i Hrvatsko logopedsko      

      društvo  Osječko baranjske županije / ZOOM/ 

… Autizam danas, A. Džanović Mateljan, L. Burić i Z Dedić, stručne suradnice  

     DV  Dubrovnik,  travanj  2022. 

… Autizam kod djece rane i predškolske dobi – Dr. sc. B. Brozović, logopedinja u sklopu     

      projekta :“Za  učenje spremni“, travanj 2022. 

… Vizualna podrška kod djece s jezičnim teškoćama, M. Jovanović, stručna suradnica     

      logopedinja, svibanj 2022.  

… Tolerancija, empatija i interakcija u dječjem vrtiću, odgojiteljice DV Pile / ZOOM/    

      svibanj 2022.  

…  Poticanje djeteta s ADHD - om u vrtićkoj skupini,  Dr.  sc. Sekušak Galešev ,  u  sklopu     

      projekta „Za učenje spremni“ svibanj 2022. 

…  Tajna uspješnog odgojitelja, odgojiteljice DV Dubrovnik / ZOOM/, lipanj 2022.  
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… Timsko razmatranje najboljeg interesa djece s posebnim potrebama i podrška njihovim     

     obiteljima iz uloge ravnatelja , više predavača / ZOOO/ lipanj 2022.  

… Poticanje djeteta s ADHD om u vrtićkoj skupini Dr.  sc.  S. Sekušak Galešev, svibanj     

    2022. 

… Šesti Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu – „Razumjeti i podržati obitelj    

     djeteta s razvojnim rizicima ili teškoćama“ , više predavača / ZOOM / lipanj 2022.  

 

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  

      ...  smotra projekata na temu dječjih prava      

 Osnovnim školama u Dubrovniku 

... sastanci sa stručnim timovima škole u  svezi     

     psihofizičke zrelosti  djece za  školu 

       Društvom psihologa Dubrovnik 

 

 

 

9.6. Godišnje izvješće o radu psihologa – Lea Burić 

Područja rada stručnog suradnika psihologa u DV Dubrovnik, pedagoška godina 2021./2022.: 

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  
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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 emocionalne reakcije. Na početku pedagoške 

godine 2021./2022. održano je online predavanje za roditelje, na temu Adaptacije djece na 

polazak u jaslice.  

 

 

1.2. Upisi za novootvoreni vrtić Pile 2 

1.2.1. Zaprimanje zahtjeva i inicijalni razgovori 

Početkom ožujka 2022. godine, Dječji vrtići Dubrovnik su zaprimali prijave za upis u novootvoreni 

vrtić Pile 2, s kapacitetom dviju jasličkih odgojnih skupina. Prije upisa u Vrtić, stručno-razvojni tim 

Cjeline 2 je obavio ukupno 29 inicijalnih procjena djece i razgovora s roditeljima. Navedene 

procjene su se odvijale u razdoblju od 14. do 17. ožujka, tijekom ukupno četiri radna dana. Timske 

procjene su obavljali: pedagoginja savjetnica, zdravstvena voditeljica, edukacijska 

rehabilitatorica, logopedinja i psihologinja. Tijekom inicijalne procjene su se pregledavali upisni 

upitnici, knjižice imunizacije i sva priložena medicinska/razvojna dokumentacija djece. Osim 

navedenoga, u svrhu probira ranih komunikacijskih i jezičnih teškoća, svi roditelji djece do 2. 

godine života su ispunjavali probirnu ljestvicu CSBS. Djeca starija od 2 godine su opservirana i po 

potrebi procijenjena na zadacima  razvojnih miljokaza za kronološku dob. Ukoliko je iz probirnih 

ljestvica, opservacije djeteta, razgovora s roditeljima ili priložene medicinske dokumentacije, 

uočeno odstupanje u nekom području razvoja, roditelji su pozvani na opsežniju timsku procjenu. 

 

1.2.2. Opservacija i probir djece s teškoćama u razvoju 
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Od ukupnog broja procijenjene djece (29), kod petero djece je uočeno odstupanje u razvoju, od 

čega je jedno dijete izdvojeno CSBS probirnom ljestvicom, dvoje opservacijom ponašanja, dok je 

dvoje djece imalo službeno Rješenje vještačenja vrste i stupnja oštećenja.  

Teškoća u razvoju Broj djece 

Rješenje o vrsti i stupnju teškoća u razvoju 

- Nespecificirani poremećaj razvoja govora i jezika 1 

- Sindrom Down 1 

Uočena odstupanja prilikom opservacije 

- Sumnja na poremećaj iz spektra autizma 1 

- Nespecificirani poremećaj razvoja govora i jezika 1 

CSBS probirnom ljestvicom izdvojena odstupanja 1 

Ukupno 5 

Tablica 1. Prikaz probira djece s razvojnim odstupanjima, upisi za vrtić Pile 2  

1.3. Glavni upisi za pedagošku godinu 2022./2023. 

 

1.3.1. Zaprimanje zahtjeva i inicijalni razgovori 

Prijave za upise u Dječje vrtiće Dubrovnik, za pedagošku godinu 2022./2023. zaprimale su se 

putem aplikacije e-Upisi, od 12. do 20. svibnja 2022. godine. Po isteku roka za podnošenje prijava, 

članovi Komisije za upis su pregledali podnesene prijave, nakon čega su članovi stručno-razvojnog 

tima pozivali roditelje i djecu na inicijalne procjene.  

Ukupno je zaprimljen 291 zahtjev, od čega 212 za jaslice i 79 za vrtić. Ukupno je 37 djece 

pomaknuto s rang liste upisa zbog neispunjavanja osnovnih uvjeta za upis ili odustanka roditelja 

od upisivanja djeteta. Ukupno je upisano 231 dijete, od čega 167 u jaslice i 64 u vrtić. Ukupno je 

23 djece ostalo neupisano, s maksimalnim brojem bodova 50.   

Za upis u neki od vrtića 2. cjeline, stručno-razvojni tim je obavljao inicijalne procjene u razdoblju 

od 1. do 14. lipnja 2022. godine, tijekom ukupno 8 radnih dana. Timske procjene su obavljali: 

pedagoginja savjetnica, zdravstvena voditeljica, edukacijska rehabilitatorica, logopedinja i 

psihologinja. Tijekom inicijalne procjene su se pregledavali upisni upitnici, knjižice imunizacije i 



- 106 - 

 

sva priložena medicinska dokumentacija djece. Osim navedenoga, u svrhu probira ranih 

komunikacijskih i jezičnih teškoća, svi roditelji djece do 2. godine života su ispunjavali probirnu 

ljestvicu CSBS. Djeca starija od 2 godine su opservirana i po potrebi procijenjena na zadatcima  

razvojnih miljokaza za kronološku dob. Ukoliko je iz probirnih ljestvica, opservacije djeteta, 

razgovora s roditeljima ili priložene medicinske dokumentacije uočeno odstupanje u nekom 

području razvoja, roditelji su pozvani na opsežniju timsku procjenu.  

 

 

1.3.2. Opservacija i probir djece s teškoćama u razvoju 

Od ukupnog broja procijenjene djece (89), kod osmero djece je uočeno odstupanje u razvoju, od 

čega je četvero izdvojeno CSBS probirnom ljestvicom, dvoje opservacijom ponašanja, dok je dvoje 

djece imalo službeno Rješenje vještačenja vrste i stupnja oštećenja.  

Teškoća u razvoju Broj djece 

Rješenje o vrsti i stupnju teškoća u razvoju 

- Teškoće živčanog i motoričkog sustava 1 

- Sindrom Down 1 

Uočena odstupanja prilikom opservacije 

- Motoričke teškoće 1 

- Teškoće u komunikaciji i socijalizaciji 1 

CSBS probirnom ljestvicom izdvojena odstupanja 4 

Ukupno 8 

Tablica 2. Prikaz probira djece s razvojnim odstupanjima, glavni upisi za 22./23. –  

Nakon ponovljene procjene djece s razvojnim odstupanjima, stručno-razvojni tim je pozvao 

roditelje na individualni sastanak, na kojemu su dogovoreni načini podrške i duljina boravka 

djeteta s teškoćama u razvoju u odgojnoj skupini. U suradnji s pedagoginjom je dogovorena 

optimalna odgojna skupina za pojedino dijete te je po potrebi predloženo skraćeno vrijeme 

boravka i/ili podrška osobnog pomagača. Roditelji djece s razvojnim odstupanjima su upućeni 
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obaviti cjelokupnu razvojnu procjenu, uključiti se u rad s potrebnim stručnjacima i podnijeti 

Zahtjev za službeno vještačenje vrste i stupnja teškoća.  

Stručni suradnik psiholog je tijekom pedagoške godine 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 te savjetovanju roditelja, odgojitelja i osobnih pomagača. U izradu IOOP-a, uz 

psihologinju su bili uključeni i ostali članovi stručnog tima (edukacijska rehabilitatorica, 

logopedinja, pedagoginja i zdravstvena voditeljica), odgojitelji i osobni pomagači.  

 

1.4. Djeca s teškoćama u razvoju 

Tijekom pedagoške godine 2021./2022.,  Dječje vrtiće Dubrovnik (vrtiće: Izviđač, Pile, Pile 2, 

Ciciban, Gruž, Kono i Kono 2), ukupno je pohađalo 135 djece s teškoćama u razvoju (uključujući 

lakše i teže teškoće).  

― 53 djece s poremećajima govorno-glasovne komunikacije  

― 14 djece s poremećajem u ponašanju  

― 15 djece sa sniženim intelektualnim sposobnostima  

― 6 djece s poremećajem iz spektra autizma  

― 7 djece s poremećajem iz spektra autizma i udruženim intelektualnim teškoćama 

― 31 dijete sa zdravstvenim i neurološkim teškoćama 

― 9 djece sa zdravstvenim/neurološkim i komunikacijskim/ponašajnim teškoćama) 
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Graf 1. Prikaz broja djece s teškoćama u razvoju, u pedagoškoj godini 2021./2022. 

 

 

Graf 2. Prikaz omjera postotaka djece s lakšim i težim teškoćama u razvoju i djece urednog razvoja, 

u pedagoškoj godini 2021./2022. 

 

Psihologinja je sudjelovala u timskoj procjeni i izradi Timskih mišljenja za ukupno 17 djece s 

razvojnim odstupanjima. Uz to, napisano je i 8 Mišljenja psihologa, povodom upisa u osnovnu 

školu.   

U suradnji s odgojiteljicama, izdvojeno je 14 djece koja su u godini pred polazak u osnovnu školu, 

a kod kojih je primijećeno da odstupaju u usvajanju predškolskih vještina. Stručna suradnica 

psihologinja i logopedinja su potom individualno procijenile navedenu djecu pomoću PredČIP 
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instrumenta – testa za procjenjivanje usvojenosti predvještina čitanja i pisanja.  Ukupno je 9 djece 

dobilo odgodu za upis u osnovnu školu.  

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 27 djece, za prethodnu pedagošku godinu. U Cjelini 2, troje djece s 

teškoćama u razvoju, kombinirano pohađa Dječje vrtiće Dubrovnik i posebni program pri 

Osnovnoj školi Marin Držić, s ciljem što intenzivnije i učestalije uključenosti u odgojno-obrazovni 

i terapijski rad. 

 

1.4.1. Otvaranje Posebne skupine za djecu s teškoćama u razvoju 

Dječji vrtići Dubrovnik su se tijekom srpnja i kolovoza pripremali za otvorenje novog programa u 

vrtiću – Posebne skupine za djecu s teškoćama u razvoju, čije je otvorenje planirano za rujan 2022. 

godine. U navedenu skupinu bi bilo uključeno petero djece s teškoćama u razvoju, izdvojenih na 

temelju mišljenja stručno-razvojnog tima, medicinske dokumentacije i rješenja nadležnih tijela. 

Program posebne skupine odvijat će se u prostorijama Dječjeg vrtića Izviđač u trajanju od 8 sati 

dnevno. Djeca mogu biti uključena u program posebne skupine do dvije godine jer je skupina 

tranzicijskog karaktera. Odgojno-obrazovni rad u manjoj skupini vodit će edukacijski rehabilitator, 

odgojitelj i njegovatelj, pod koordinacijom stručnog tima. Stručno-razvojni tim Vrtića je obavio 

individualne razvojne procjene djece koja bi bila uključena u navedeni program, kao i  razgovore 

s roditeljima.  

 

1.5. Djeca s emocionalnim poteškoćama, poteškoćama samoregulacije i djeca koja prolaze 

kroz krizna životna razdoblja 

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 te djeca koja prolaze kroz krizna 

životna razdoblja.  
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Tijekom pedagoške godine, devetero djece je bilo uključeno u rad s psihologom zbog 

emocionalnih poteškoća, od čega troje djece zbog izraženih simptoma anksioznosti,  jedno dijete 

sa selektivnim mutizmom, četvero djece koja su prolazila kroz rastavu braka roditelja te jedno 

dijete uslijed smrtnog gubitka oca. Timski je savjetovano četvero roditelja s ciljem informiranja i 

educiranja o adekvatnim postupcima roditeljske skrbi. Tijekom godine je jedna majka bila 

uključena u savjetovanje s ciljem educiranja o adekvatnom pristupu djetetu prilikom upoznavanja 

s ocem pri CZSS. Četvero djece smještenih u Dječjem domu Maslina je kontinuirano praćeno od 

strane psihologa, od čega je jedno dijete tijekom pedagoške godine izdvojeno iz obitelji tijekom 

boravka u vrtiću, u suradnji s CZSS i policijom, a zbog zlostavljanja i zanemarivanja djeteta. Stručni 

suradnik psiholog je surađivao s CZSS, u obliku razgovora ili pisanja mišljenja, za ukupno 

četrnaestero djece, izloženih najčešće konfliktnim obiteljskim odnosima, zanemarivanju i nasilju 

u obitelji. Također, održan je i sastanak s djelatnicima CZSS s ciljem dogovora oko što kvalitetnije 

međusobne suradnje.  

Najčešći razlozi zbog kojih su se roditelji obraćali psihologu za savjetovanje su bili: poteškoće 

adaptacije na jaslice, poteškoće regulacije emocija i ponašanja, procjena spremnosti za polazak u 

osnovnu školu te savjetovanje vezano za 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.  

 

 

 

1.6. Darovita djeca 

U prethodnoj pedagoškoj godini, putem Listi za potencijalno darovitu djecu (Cvetković-Lay), 

izdvojeno je 50 djece koji pokazuju visoke sposobnosti u nekom od područja darovitosti. Najviše 

djece se isticalo u verbalno-lingvističkom i vizualno-spacijalnom području darovitosti.   Broj djece 

po vrtićima prikazan je na Grafu 3.  
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Graf 3. Potencijalno darovita djeca prema vrstama darovitosti u pedagoškoj godini 2021./2022.  

 

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 izdvojene djece s teškoćama u razvoju, u odnosu na potencijalno darovitu djecu.   

 

 

Graf 4. Djeca s posebnim potrebama – Potencijalno darovita djeca i djeca s teškoćama u razvoju  
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2. Suradnja s roditeljima 

Suradnja s roditeljima se odvijala kroz cijelu pedagošku godinu, prilikom inicijalnih razgovora za 

upis djeteta u vrtić, adaptacije, procjene zrelosti djeteta 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 roditeljski sastanak 

na temu: „Spremnost djeteta za polazak u osnovnu školu“.  

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, logoped i pedagog). Tijekom sastanka bi se roditelje upoznalo s 

ciljevima i sadržajem IOOP-a.  

U svrhu poboljšanja kvalitete rada s djecom s teškoćama u razvoju, anketnim upitnikom je ispitano 

zadovoljstvo roditelja radom osobnih pomagača s njihovim djetetom, čiji se odgovori i grafički 

prikaz istih nalaze u nastavku: 

 

1. Zadovoljstvo komunikacijom s pomagačem: 

- Jako zadovoljan = 2 

- U potpunosti zadovoljan = 9 

2. Zadovoljstvo odnosom pomagača prema djetetu 

- Jako zadovoljan = 1 

- U potpunosti zadovoljan = 10 

3. Zadovoljstvo ulogom pomagača u uključivanju djeteta među vršnjake 

- Jako zadovoljan = 1 

- U potpunosti zadovoljan = 10 

4. Zadovoljstvo radom pomagača na postizanju razvojnih ciljeva za dijete 

- Jako zadovoljan = 4 

- U potpunosti zadovoljan =7 

5. Koliko pomagača smatrate odgovornim (točnost, pouzdanost)? 
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- Uopće ne = 2 

- Djelomično odgovoran = 1 

- U potpunosti = 8 

6. Koliko često razmjenjujete informacije o djetetu s pomagačem? 

- Gotovo nikad = 3 

- Ponekad = 1 

- Svakodnevno = 7 

 

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 ostalim članovima stručnog tima, kao i prethodnih godina, održan je Ciklus radionica 

za osobne pomagače djece s teškoćama u razvoju, od ukupno 6 radionica. Suradnja s osobnim 

pomagačima djece s teškoćama u razvoju odnosila se na savjetovanje, izradu IOOP-a, praćenje 

razvoja i napretka djece.  

4. Suradnja sa stručno-razvojnim timom Vrtića 

Stručno-razvojni tim Dječjih vrtića Dubrovnik čini 10 stručnjaka i to: 2 pedagoga, 2 psihologa, 2 

logopeda, 1 defektolog, 1 edukacijski rehabilitator te 2 zdravstvene voditeljice.  

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. Tijekom godine, u suradnji s kolegicom 

psihologinjom, revidirani su i nadopunjeni Protokoli postupanja u kriznim intervencijama u 
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Dječjim vrtićima Dubrovnik. 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.  

 

4.1. Autizam danas 

Povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu, u suradnji s edukacijskom rehabilitatoricom 

Džanović Mateljan i logopedinjom Dedić, organiziran je skup predavanja pod nazivom „Autizam 

danas“ gdje su roditelji i stručnjaci imali prilike produbiti svoje znanje i podijeliti međusobna 

iskustva. Predavači su bili redoviti profesori i stručni suradnici s Edukacijsko rehabilitacijskog 

fakulteta u Zagrebu, osoba s poremećajem iz spektra autizma i stručni suradnici Vrtića. Skup je 

organiziran uz podršku Valamara koji nam je ustupio  prostor u  hotelu Lacroma. Broj mjesta je 

bio ograničen na 100 sudionika. Na predavanju je sudjelovalo 30 roditelja i 70 stručnjaka različitih 

profila. 

 

Slika 1. Slika programa predavanja Autizam danas 

 

Evaluacijski upitnik o zadovoljstvu Skupom ispunilo je 23 sudionika. Više od 90% sudionika 

ocijenilo je zadovoljstvo skupom najvišom ocjenom. 
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Graf 6. Prikaz rezultata evaluacijskog upitnika o zadovoljstvu predavanjima na skupu  

 

5. Suradnja s vanjskim ustanovama i institucijama 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Verifikacija 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 

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet u Zagrebu 
Obilježavanje svjetskog dana svjesnosti o autizmu 

„Autizam danas“ 

Udruga Poseban prijatelj i Visoki jablan Projekt „Za učenje spremni“ 

Hrvatska udruga za Realitetnu terapiju Stručno usavršavanje  

Gradski ured za obrazovanje Djeca s posebnim potrebama 

Centar za socijalnu skrb Izvješća o djeci pod nadzorom 

Obiteljski centar Radionice/predavanja 

Opća bolnica Dubrovnik – jedinica za mentalno zdravlje Djeca s teškoćama u razvoju 
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Poliklinika za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Djeca s teškoćama u razvoju 

Zavod za javno zdravstvo DNŽ Djeca s teškoćama u razvoju koja su školski obveznici 

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 

Udruga Deša  
Okrugli stol: Suradnja u sustavu podrške žrtvama i 

svjedocima 

Tablica 3. Popis vanjskih ustanova i institucija s kojima je ostvarena suradnja 

 

 

6. Pripremanje, planiranje i programiranje te stručno usavršavanje psihologa 

Usavršavanje stručnog suradnika psihologa u ovoj pedagoškoj godini: 

Datum: Edukacija/skup/predavanje/radionica: Oblik: Organizator: 

4.9.2021. 8. praktikum Realitetne terapije online HURT 

14.9.2021. Bulozna epidermoliza predavanje DV Pile 
edukacijski 
rehabilitator DV 
Dubrovnik 

23.9.-26.9. 
2021. 

Certifikacijski tjedan Realitetne terapija  DV Palčica HURT 

27.9.2021. Bulozna epidermoliza – DEBRA udruga online Udruga DEBRA 

30.9.-
2.10.2021. 

Dani Zorana i Ramira Bujasa  online 
Hrvatska psihološka 
komora i Hrvatsko 
društvo psihologa 

5.10.2021. 
Specifičnosti i strategije u radu s oboljelima od rijetkih 
dermatoloških bolesti  

online Udruga DEBRA 

22.10.-
24.10.2021. 

Dani Leona Lojka  online HURT 

27.10.2021. Mindfulness za djecu i adolescente online Centar DAR 
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29.10.2021. Radionica prve pomoći DV Pile Dječji vrtići Dubrovnik 

10.11. -
13.11.2021. 

Godišnja konferencija hrvatskih psihologa  online 
Hrvatska psihološka 
komora i Hrvatsko 
društvo psihologa 

12.11.2021. 
Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika psihologa i 
nastavnika psihologije DNŽ 

online 
Društvo psihologa 
Dubrovnik 

30.11.2021. Simpozij: Koncept otuđenja djeteta  online SOS Rijeka 

9. i 
10.12.2021. 

Digitalne kompetencije i zaštita djece na internetu online AZOO 

16.-
19.12.2021. 

4-dnevni seminar Realitetne terapije Zagreb HURT 

14.1.2022. 
 Uvodno predavanje za izobrazbu budućih voditelja 
psiholoških kriznih intervencija 

online MZO 

19.1. i 
26.1.2022. 

Obitelji usmjerena rana intervencija u djetinjstvu online HURID 

22.1.2022. Grafomotoričke vještine online MAGNI 

28.1.2022. 
Priprema za izvanredne situacije s naglaskom na zaštitu od 
potresa 

online AZOO 

8.2.2022. Sastanak Društva psihologa Dubrovnik online 
Društvo psihologa 
Dubrovnik 

11.2.2022. 
Pridobivanje povjerenja i pružanje kvalitetne pomoći djeci i 
mladima s poremećajem u ponašanju 

online 
Centar za edukaciju i 
savjetovanje Sunce 

12.2.2022. 
Kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje: ključni 
čimbenik prevencije nepovoljnih razvojnih ishoda djece - 
skup u suorganizaciji s Hrvatskom zakladom za znanost 

online AZOO 

19. i 
20.2.2022. 

1. blok praktikuma 3. Godine Realitetne terapije Metković HURT 

23.2.2022. Komunikacijska inicijativa Online HURID 

24.2.2022. 
Državni stručni skup - Nove mogućnosti u rehabilitaciji, 
edukaciji i socijalnoj uključenosti osoba s oštećenjem vida 

online AZOO 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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5.3.2022. Neuropsihologijska procjena djece i adolescenata online Naklada Slap 

11.3.2022. 
Okrugli stol: “Zaštita djece s teškoćama u razvoju od 
nestručnih rehabilitatorskih usluga u RH” 

online 

Centar za rehabilitaciju 
Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti u 
Osijeku 

19. i 
20.2.2022. 

2. blok praktikuma 3. Godine Realitetne terapije Metković HURT 

31.3.2022. Zaštita na radu i zaštita od požara DV Palčica Dječji vrtići Dubrovnik 

7.4.2022. 
Socijalne vještine djece pred polazak u školu, u kontekstu 
poremećaja iz spektra autizma - u sklopu projekta „Za 
učenje spremni“ 

DV Izviđač Dječji vrtići Dubrovnik 

22.4.2022. 
Državni stručni skup za stručne suradnike PROJEKT: politike, 
programi, okviri, metodologija i izazovi 

online AZOO 

26.4.2022. Predavanje o epilepsiji DV Pile Dječji vrtići Dubrovnik 

28.4.-1.5.2022. 4-dnevni seminar Realitetne terapije Zagreb HURT 

2.5.2022. 

Razvoj medijske i emocionalne pismenosti od dječjega 
vrtića: finski primjer - stručni skup u suorganizaciji s 
Agencijom za elektroničke medije, UNICEF-om i 
Veleposlanstvom Republike Finske 

online AZOO 

31.5.2022. Djeca s ADHD-om u dječjem vrtiću online Dječji vrtići Dubrovnik 

8.6.2022. 
Timsko razmatranje najboljeg interesa djece s posebnim 
potrebama i podrška njihovim obiteljima iz uloge ravnatelja 

online AZOO 

9.-11.6.2022. Hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u Hrvatskoj  online HURID 

22. i 
25.6.2022.  

3. blok praktikuma 3. Godine Realitetne terapije Metković HURT 

28.6.2022. 
Okrugli stol: Suradnja u sustavu podrške žrtvama i 
svjedocima 

Udruga 
Deša 

Udruga Deša 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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4.7.2022. 
Utjecaj stereotipa na proces odgoja i obrazovanja u dječjem 
vrtiću – II. dio 

online AZOO 

 

 

Predavanja/radionice/skupovi koje je izlagao stručni suradnik psiholog:  

Datum: Naziv predavanja/radionice: Mjesto: 

Rujan, 2021. Adaptacija na jaslice online 

rujan i listopad 2021.  

Ciklus radionica za osobne pomagače i odgojitelje djece s teškoćama u 
razvoju: 

a) Inkluzija i uloga njezinih sudionika u vrtiću  
b) Komunikacija s roditeljima i odgojiteljima 
c) Vrste teškoća u razvoju 
d) Nepoželjna ponašanja 
e)Vizualna podrška 
f) Sustav komunikacije putem slika 

DV Palčica 

28.10.2021. 
Predavanje za odgojitelje: Postupanje u kriznim situacijama u dječjem 
vrtiću 

online 

18.2.2022. Okrugli stol: Suradnja psihologa u različitim sektorima Prostor za mlade 

8.3.2022. 
Okrugli stol: Tri ženska kantuna danas (predavanje: Rodna 
ravnopravnost) 

online 

5.4.2022. 
Skup: Autizam danas, povodom obilježavanja Svjetskog dana svjesnosti 
o autizmu 

Hotel Lacroma 

25.4.2022. Predavanje za roditelje: Spremnost djeteta za polazak u osnovnu školu online 

16.5.2022. Roditeljski sastanak za jaslične skupine u vrtiću Pile 2 DV Pile 2 

 

Sastanci i vijeća 

Vrsta: Datum: 

Sastanci Društva psihologa Dubrovnik 8.2.; 22.3.; 24.3.; 25.5. i 28.6.2022. g. 

about:blank
about:blank
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Sastanci Odgojiteljskog vijeća 15.2.; 23.5. i 28.6.2022. g. 

Sastanci voditelja 9.11. i 10.12.2021.; 12.1.; 14.3. i 23.6.2022. g. 

Sastanci stručno-razvojnog tima i ravnateljice 28.9.2021.; 7.2.; 21.2.; 28.2.; 7.3.; 4.5. i 13.7.2022. g.  

Sastanak s odgojiteljicama vrtićkih skupina u Cicibanu 1.2.2022. g. 

Sastanak s odgojiteljicama vrtićkih skupina u Izviđač 10.2.2022. g. 

Sastanak s odgojiteljicama jasličkih skupina u Izviđaču 1.4.2022. g.  

Sastanak s osobnim pomagačima 2.2.2022. g. 

Sastanci provoditelja projekta „Za učenje spremni“ 27.1.; 8.2.; 15.2.; 16.5.; 17.2. i 1.4.2022. g.  

Sastanak s pročelnikom za odgoj i obrazovanje 10.2.2022. g.  

Sastanak s Centrom za socijalnu skrb Dubrovnik 13.4.2022. g.  

 

 

 

 

 

 

9.7. Godišnje izvješće o radu pedagoga – Dolores Masle Aleksić 

1. Odgojno – obrazovni rad 

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

Programskim usmjerenjem predškolskog odgoja i obrazovanja, praćen je i potican rad u Dječjim 

vrtićima: Gruž, Ciciban, Kono vrtić, Kono jaslice, Izviđač, Pile i Pile 2. 

 

Tablica 1 Popis vrtića i odgojnih skupina 
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Vrtić Jaslice/broj skupina Jasličko-vrtićka/broj skupina Vrtić/broj skupina 

GRUŽ - - 4 

CICIBAN 3 - 5 

KONO VRTIĆ - - 2 

KONO JASLICE 1 - 1 

IZVIĐAČ 2 1 4 

PILE - - 3 

PILE 2 2 - - 

UKUPNO 8 1 19 

UKUPNO 28 SKUPINA 

 

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 

Gruž 

mješovita 1 17 

mješovita 2 14 

mješovita 3 19 

popodnevna 7 

Ciciban 

jaslice 1 18 

jaslice 2 18 

jaslice 3 18 

mješovita 1  23 

mješovita  2 24 

mješovita 3 22 

mješovita 4 23 

mješovita 5 23 
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Kono 

mješovita 1 19 

mješovita 2 14 

jaslice  19 

Izviđač 

jaslice 1 17 

jaslice  3 15 

jaslično – vrtićna skupina 19 

mješovita  1 20 

mješovita 2  23 

mješovita 3 20 

mješovita 4 19 

Pile 

mješovita  1 14 

mješovita 2 20 

mješovita 3 20 

Pile 2 
jaslice 1  13 

jaslice 2 13 

 27 491 

 

U odgojnim skupinama, gdje je to bilo potrebno, zbog djece s teškoćama u razvoju, radio je i 

osobni pomagač. Takav oblik rada uvelike je unaprijedio rad u odgojnoj skupini, jer su se 

odgajateljice mogle posvetiti svoj djeci, te zadovoljiti njihove potrebe.   

 

1.1. Individualni i grupni rad s djecom 

Promatranjem i praćenjem djece te uz konzultacije sa odgajateljicama, 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 u godini pred polazak 

u školu. 
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Tablica 3 Broj identificirane djece s teškoćama u razvoju 

Naziv kategorije teškoća u razvoju UKUPNO 

Oštećenje vida 2 

Poremećaji govorno – glasovne komunikacije 53 

Poremećaji u ponašanju 14 

Motorička oštećenja 2 

Snižene intelektualne sposobnosti 15 

Autizam 6 

Višestruke teškoće 7 

Zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja 36 

 

Iz tablice je vidljivo kako je 135 djece s teškoćama u razvoju. Sva djeca imaju potrebnu 

dokumentaciju, točnije mišljenja i procjene, 18 djece ima rješenje o vještačenju.  

Prilikom inicijalnog razgovora, koji je obvezan prije upisa u Vrtić, ukoliko se uoće problemi, upisna 

komisija upoznaje odgajatelje na teškoće, dijete se prati od strane odgajatelja i stručno razvojne 

službe. Pronalaze se najbolji načini i rješenja za rad sa djetetom u skupini ili u individualnom radu. 

Velika pozornost se pridaje uključivanjem djeteta u idealnu skupinu. Nažalost zbog velikog broja 

djece sa posebnim potrebama, događa se da u pojedinim skupinama boravi dvoje i više djece, 

kojima treba dodatna pažnja, poticaj i podrška. Također u skupinama su i djeca koja nisu imala 

nikakvu dokumentaciju, a uočavala su se određena odstupanja u razvoju. Savjetovala sam 

odgajateljice o praćenju djeteta, ponašanju djeteta u skupini među drugom djecom, odnosu 

prema odgajateljici i roditeljima, ostaje li lako u vrtiću, je li samostalno u oblačenju, hranjenju, 

obavljanju nužde, nosi li pelenu, govori li itd.. 

Svi članovi stručno razvojne službe često su se sastajali i tražili  za djecu s teškoćama u razvoju, 

najbolje uvjete za njegov napredak, kao i adekvatno vrijeme boravka  u vrtiću, kao i dodjelu 

osobnih pomagača. Podrška i pomoć se pružila  odgajateljicama koje su imale djecu s težim 

adaptacijama. Individualnim razgovorima i savjetovanjem roditelja predškolske djece, donijela bi 

se najbolja odluka o upisu djeteta u školu. 

U pedagoškoj godini  2021./2022. godini osmero djece je dobilo odgodu za školu. 
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Materijali koji su korišteni u radu s djecom su radni listovi, zagonetke, usvajanje prostornih 

odnosa kroz igru, matematičkih igara, križaljki i slično. 

U mjesecu travnju sa kolegicom Leom Burić organizirani su roditeljski sastanci za roditelje djece 

predškolaca. Na tim sastancima naglasile smo važnost igre, organizacije dana, odmora, podrške 

roditelja djetetu, ograničavanje sjedenja pred medijima, te upućivanje pozitivnih poruka djetetu 

za poticanje i osnaživanje, koje igra važnu ulogu prilikom ulaska u školu. 

U suradnji sa zdravstvenom voditeljicom Anom Kralj u DV Pile organizirale smo dvije radionice na 

temu Voda i Vitamini u voću i povrću. Kroz priče, pjesme, likovni izričaj, te putem opipa i mirisa, 

upoznali smo djecu sa vrijednostima vode, kao i važnosti konzumacije voća i povrća. Djeca su 

nakon radionice slagala voćnu salatu od najdražeg njemu voća. 

Cijelu pedagošku godinu radila sam na upisima djece u jaslice-vrtić, a u svibnju i lipnju kao član 

komisije radila sam i na glavnom upisu, koji se provodio pomoću aplikacije Carnet. 

U mjesecu svibnju, točnije 17. svibnja otvoren je prostor u Pilama 2, gdje smo upisali 26 djece 

jasličkog uzrasta. Prijave za upis zaprimane su u ožujku.. U travnju mjesecu 37 inicijalnih razgovora 

je obavljeno od strane stručno razvojne službe. Upisano je 26 djece, 5 djece ima odstupanja u 

razvoju, od toga broja 2 djece je sa vještačenjem. 

Tijekom pedagoške godine 13 osobnih pomagača radilo je u cjelini Grad, pojedini su bili zaduženi 

i za dvoje djece. 

Pratila sam pohađanja djece svaki mjesec u jaslicama i vrtiću, tako sam zbog višemjesečnog ne 

pohađanja jaslica u Izviđaču, Konalu i Cicibanu upisala dvoje do troje djece po vrtiću. Razlog ne 

pohađanja jaslica najčešće je bio strah roditelja od zaraze Coronom 

Glavni upisi trajali su od 12-22.05. , putem aplikacije e-upisa. Ukupno je zaprimljen 291 zahtjev, i 

od toga broja 212 zahtjeva za jaslice i 79 zahtjeva za vrtić. Nakon obrade dokumentacije i 

bodovanja, pristupilo se inicijalnim razgovorima. 

37 djece ne ispunjavaju uvjete, upisano je 231 dijete, 167 jaslične dobi i 64 vrtićke dobi. 

Inicijalni razgovori provodili su se u DV Pile, u periodu od 01-14. lipnja. Procijenjeno je 89 djece, 

od toga broja 8 djece ima odstupanja, od čega 4 djece je izdvojeno CSBS probirnom ljestvicom, a 

2 djece imaju Rješenje o vještačenju. 

Nakon objave liste upisa za pedagošku godinu 2022/23 slijedilo je formiranje skupina. 
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Tablica 4 Prikaz broja predškolaca  

Vrtić Broj skupina Broj djece koja su u godini pred polazak u školu 

GRUŽ 4 15 

CICIBAN 5 26 

KONO 2 11 

IZVIĐAČ 4 30 

PILE 3 13 

SVEUKUPNO 18 95 

ODGODA - 8 

 

 

 

Ove pedagoške godine odgodu od škole dobilo je 8 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 se odvijao u DV Palčica. 

Od rujna do travnja upisana 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 upitnik za 

premještaje za novu pedagošku godinu. Ukupno 34 zatražena premještaja, 24 roditelja zatražila 

su premještaj djece iz gradskih vrtića za Mokošicu. Sve molbe za premještaje su pozitivno riješene. 

Nisu se mogle riješiti pojedine zamolbe za premještaj djece iz cjeline 1 /Lapad/ za cjelinu 2 / Grad/ 

i to za vrtić Ciciban, jer zbog velikog broja djece koja se spuštaju iz jaslica u vrtić, nije bilo 

mogućnosti za uključivanje nove djece u skupine.   
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1.2. Suradnja i rad s odgajateljicama 

Ove pedagoške godine bio je dobar suradnički odnos s većinom odgajateljica. Individualno, 

telefonski ili pak u skupini razgovaralo se o djeci, roditeljima djece i brojnim drugim stvarima koje 

su bile vezane za rad skupine. Svakodnevno se dogovaralo oko načina rada s djecom, razmjenjivale 

informacije i nastojala sam biti pomoć i podrška kad je bilo potrebno. Odgajateljicama sam su se 

davala savjete i za uređenje sobe dnevnog boravka i materijalima koje bi trebale ponuditi djeci, 

ovisno o dobi i stupnju razvoja.  

Prisutna sam bila svakodnevno prilikom pripreme jasličkih skupina u DV Pile 2, surađivala sa 

odgajateljicama i bila pomoć prilikom uređenja prostora. Želja je bila stvoriti toplu atmosferu, 

popraćenu kvalitetnom didaktikom na zadovoljstvo djeci, odgajateljima i roditeljima. Bila sam 

uvijek dostupna odgajateljicama za sva pitanja i pomoć. 

Ove pedagoške godine uvodila sam u program stažiranja pripravnicu K.B. S pripravnicom je 

održano  nekoliko sastanaka na kojima je upoznata sa dužnostima i obavezama, održala je svoje 

tri ogledne aktivnosti i uspješno položila stručni ispit.  

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. U tome je pomogao mentor, i kompletna komisija, kao i redovito 

čitanje stručne literature i periodike.  

Kroz godinu sam imala 36 tematskih razgovora, vezanih za organizaciju rada, problemima u 

odgojnim skupinama, savjetovanju u svezi komunikacije odgajatelj-roditelj, djece s posebnim 

potrebama, dnevnog ritma dana, projekata, roditeljskih sastanaka i slično. 

Pratila sam rad odgajateljica N.A. i pripravnice K.B., te pisala mišljenja o njihovom radu i 

spremnosti za napredovanje i polaganje stručnog ispita.  

Sa odgajateljicom Nikolinom Agatić pratila sam tri modula Što nas uči Reggio, koje je vodila 

profesorica Edita Slunjski, i prenijele smo putem zooma odgajateljicama naučeno. Povratne 

informacije odgajateljica bile su jako dobre. 
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1.3. Suradnja sa članovima stručno – razvojne službe 

Stručni suradnik Suradnja 

Vinka Jauković, pedagoginja 

Nikolina Vidojević, 

pedagoginja 

- premještaji i upisi djece u jaslice/vrtić 

- dogovori vezano za  tekuću problematiku 

- rad komisije za upise djece za novu pedagošku  

- redoviti sastanci stručnog tima 

Alma Džanović Mateljan, 

edukacijski rehabilitator 

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

razvoju dobivenih promatranjem djece u skupini.  

- razmjena informacija o djeci s teškoćama  

- sastanci vezano za djecu s teškoćama  

Zorana Delić, logopedinja 

Lea Burić, psihologinja 

- Vezano za djecu s teškoćama 

- Upisi djece 

- Razmjena informacija o djeci 

- Razgovori sa roditeljima i odgajateljima 

- Roditeljski sastanci 

- Dogovori oko tekućih pitanja i problematike 

- Upisi djece u jaslice/vrtić 

Ana Kralj, zdravstvena 

voditeljica 

- evidentiranje necijepljene djece 

- uvid u pobol djece  

- suradnja veza za djecu sa zdravstvenim teškoćama 

- radionice za djecu 

- uvođenje pripravnika 

-upisi 

 

Surađivala sam i sa ostalim kolegicama cjeline 1 .  

Suradnja sa SRS u ovoj pedagoškoj godini odvijala se putem sastanaka na kojima se razgovaralo o 

tekućim problemima i pitanjima, te o organizaciji rada.. 

Suradnja kolegica stručnih suradnica je izvrsna. U svakom trenutku bile smo jedna drugoj podrška 

i pomoć. Užitak je raditi sa mladim, educiranim, profesionalnim kolegicama, koje su svojim 

znanjem i odnosom prema radu, uvelike doprinijele u pomoći djeci, roditeljima i odgajateljima.  

Vrlo dobra suradnja očituje se i na sastancima Povjerenstva za procjenu djece s teškoćama u 

razvoju. Na sastancima se razmatra o duljini boravka djece s teškoćama u razvoju u odgojnoj 

skupini, potreba za osobnim pomagačem ili o dodatnom problemu vezanom za dijete ili roditelje. 
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1.4. Suradnja s ravnateljicom Vrtića 

Ravnateljica Suradnja 

Boja Milan Mustać, prof pedagogije i sociologije 

Franica Lasić, prof predškolskog odgoja 

- raspored odgajateljica 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 i odgajateljica 

- suradnja prilikom individualnih razgovora s odgojiteljicama 

-suradnja u vezi otvaranja novih prostora za boravak djece 

- suradnja oko organizacije rada  

 

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 u DV Pile. 

 

Suradnja kroz cijelu pedagošku godinu 

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

- savjetovanje roditelja  

- individualno savjetovanje roditelja djece u periodu adaptacije na jaslice. 

- individualni razgovori s roditeljima djece s problemima u ponašanju   

- individualni razgovori s roditeljima djece koja kasne u razvoju 

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

- radionica za roditelje Granice u odgoju 

- druženja i završne priredbe 

U ovoj pedagoškoj godini, obavljen je 21  razgovor s roditeljima djece koja su kasnila u razvoju, 

pokazivala nepoželjna ponašanja, imala teškoće s prilagodbom na jaslice te s roditeljima djece 



- 129 - 

 

koja su bila u godini pred polazak u školu, kao i sa roditeljima koji su tražili premještaj svoga 

djeteta u drugi vrtić. Razgovore sam vodila sama ili zajedno sa članovima stručnog tima 

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 su se kosili sa stajalištima struke.   

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 

Mišljenja za napredovanje i polaganje stručnog ispita 

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

interes, a u svrhu pomoći. 

Dom Maslina Djeca  upisana u vrtić, praćenje 

Osnovnim školama Sastanci vezani za polazak djece u školu 

Narodna knjižnica Posjete, radionice 
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4. STRUČNO USAVRŠAVANJE U PEDAGOŠKOJ 2021/22. GODINI 

 

Datum Trajanje Mjesto Voditelj stručnog usavršavanja Naziv stručnog usavršavanja 

14.09. -  1h Dv pile Tihana oreč, edukac rehabilitator Bulozna epidermoliza 

28.10. 2 h 
Zoom 
aplikacija 

Lea burić 
Severina hadžija 

Postupanje u kriznim 
situacijama 

21.12 
21. 01 

2 h 
Zoom 
aplikacija 

Alma džanović mateljan 
Severina hadžija 

Utjecaj ekrana na rani dječji 
razvoj 

28.2.  2 h 
Zoom 
aplikacija 

R.Lazar, E.matović, A. Džanković, 
D.Čižek, I.Špero, M.Butigan 

Suvremeni pristupi u učenju 
i poučavanju djece 
predškolske dobi 

15.03 1 h 
Zoom 
aplikacija 

# Ekspresivne aktivnosti djece 

6.04 1h 
Zoom 
aplikacija 

# Slušanje djece 

13.6 1h 
Zoom 
aplikacija 

# Tajna uspješnog odgajatelja 

Ožujak, travanj, 
svibanj 2022. 

 
Zoom 
aplikacija, 
ennea 

Edita slunjski, dr 
Što nas uči reggio – 3 
modula 

21.2.22 6 h 
Zoom 
aplikacija 

Utjecaj stereotipija na process odgoja i 
obraz u  dječjem vrtiću 

Azoo 

24.2. 3.30 h 
Zoom 
aplikacija 

Ennea Što nas uči reggio 

23.2.  2 h 
Zoom 
aplikacija 

Centar rastimo zajedno Rz mini- radionice 

7.3. 1.30 h 
Zoom 
aplikacija 

Centar rastimo zajedno Zašto su očevi važni 

17. 03.  3 h 
Zoom 
aplikacija 

Ennea Što nas uči reggio 2 

6.4.           1 h Dv pile 
Odgajateljice N.Agatić 
Biljana Nikić  

Korelacija glazbe, pokreta i 
plesa 

14.4. 3 h 
Zoom 
aplikacija 

Ennea Što nas uči reggio 3 

19.04. 5.30 h 
Zoom 
aplikacija 

Azzo 
Smotra projekata iz područja 
npooljp 

28.4.           2 h 
Zoom 
aplikacija 

Rz Rastimo zajedno-mini 

5.5. 1 h 
Zoom 
aplikacija 

Odgajateljice dv Pile 
Tolerancija, empatija i 
interakcija u dv pile 
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9.8. Godišnje izvješće o radu pedagoga – Vinka Jauković 

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, 

odgajateljima, 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 odgajateljima. Realizirano 

je stručno usavršavanje prema planiranim terminima u godišnjem planu na timskim planiranjima, 

internim stručnim aktivima, vijećima odgajatelja (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 odgajatelja za rad s djecom i date su smjernice za pripremu 

okruženja i dokumentiranja i obavljene su konzultacije s odgojiteljima.  

U pedagoškoj  2021./2022.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 1. Cjeline za pedagošku 

2021./2022.godinu. 
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Tablica 1  

Popis vrtića i odgojnih skupina kroz  pedagoške 2021./2022.godine 

Tablica Vrtić Jaslice/broj skupina Vrtić/Broj skupina Broj djece u jaslicama Broj djece u Vrtiću 

Palčica 9    13    153  278 

Radost   -     3    - 58 

Škatulica  5     6    78  122 

Lopud      1    -    5 

 ukupno 14    23   231  458 

 

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 2021./2022. godini obavljala sam poslove pedagoginje  koji se odnose  :  

Na djecu 

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

2. Formiranje skupina 

3. Događanja u vrtićima i izvan njih 

4. Promatranje uz individualni rad s djecom / tijekom pedagoške godine / 

       5. Suradnja s odgajateljima 

 

Ad 1./2. U  rujnu i listopadu 2021.  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.  

Tijekom pedagoške 2021./2022. godine nakon glavnih upisa u  svibnju 2021. godine  u Dječje 

vrtiće Dubrovnik upisano sveukupno 87 djece. Od toga ih je  54 u prvu cjelinu ( 39  u Palčicu,  8 u 

Škatulicu  i 7 djece u Radost).U 2. cjelinu je tijekom pedagoške 2020./2021. upisano  33 djece  i to 

u Pile 2 26 djece, Izviđač 2, Kono 3 i Ciciban 2 djece. 
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Graf A- Prikaz  upisa djece tijekom pedagoške 2021./2022.godine po cjelinama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf  B– Prikaz  upisa djece tijekom  pedagoške 2021./2022.godine po vrtićima prve cjeline 

Napominjem da se upis djece na upražnjena mjesta  odvijao tijekom cijele pedagoške 2021./2022. 

godine  i to najviše u 1. cjelinu posebno u jaslice Palčice i Škatulice  što otežava rad jer je adaptacija 

stalno u tijeku. 

Početkom mjeseca prosinca  2021. godine se u Dječjem vrtiću Palčica otvorila još jedna jaslička 

skupina u koju je bilo upisano 13 djece. Početkom mjeseca siječnja 2022. se u Dječjem vrtiću 

Palčica  otvorila još jednu jasličnu skupinu u koju je  upisano 12 djece. Također se od 01. ožujka  

2022. u Dječjem vrtiću Palčica otvorila skupina  obveznog programa Predškole u koju je upisano 
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U ožujku 2022.  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 30 premještaja za drugu cjelinu i Dječji vrtić Pčelica u Mokošici . 

 

tablicu 2- broj djece u 2021./2022., planirani broj djece u 2022./2023.,  djeca s dtur-om i broj 

slobodnih mjesta  za pedagošku  2022./2023. ( 1. Cjelina)  

Skupina  Broj djece u  
2021./ 2022. 

Planirani broj djece u 
2022./2023 

D-tur  Slobodnih 
mjesta 

JASLICE 1 18*        16*  1    0 

JASLICE 2 19         17   0    0 

JASLICE 3 DVORANA 15        13  0   13 

JASLICE 4 DVORANA 13        12  0   12 

JASLICE 5 DVORANA 12        10  0   10 

JASLIČNO VRTIČNA 21        20  0    2 

JASLICE6 18( BILE J4)        17  0  10 

JASLICE 7 19*( BILE J5)        16*  1    9 

JASLICE 8 17*( BILEJ6)        16*  1    2 

9 SKUPINA JASLICA  152        137  3 58 MJESTA 

MJEŠOVITA 1 21***        21*  1  0 

MJEŠOVITA 2 21*        21*  1  0 

MJEŠOVITA 3 21*( BILA JV SKUPINA)        22  0  3 

MJEŠOVITA 4 21**( BILA MJEŠOVITA 3)        21*  1  1 

MJEŠOVITA 5 21**( BILA MJEŠOVITA 4)       20*  1  1 

MJEŠOVITA 6 21*(BILA MJEŠOVITA 5)       22*  1  0 

MJEŠOVITA 7  0       25**  2  0 

MLAĐA 1 18* 21( DJECA IZ J1 I J2)  0  4 

MLAĐA 2  18* 21( DJECA IZ J6 I J7)  0  4 

SREDNJA 1  23 ** 23( POSTALA IZ MLAĐE 1)  0  4 

SREDNJA 2  22* 22*( POSTALA IZ MLAĐE 2)  0  4 

STARIJA 1  25** 23**(POSTALA IZ SREDNJE1)  2  0 
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STARIJA 2  23* 24*( POSTALA IZ SREDNJE 2)  0  0 

STARIJA 3  22* 24**( POSTALA IZ ST3, ST2 I 
ST4)    

   2   0 

14 VRTIČNIH SKUPINA 277       310 11 21 MJESTA 

                                                                 DV ŠKATULICA 

Skupina  Broj djece u  
2021./ 2022. 

Planirani broj djece u  
       2022./2023 

D-tur  Slobodnih mjesta 

JASLICE 1     16*        15  0    4 

JASLICE 2     16        14*  1    6 

JASLICE 3      14**        14  0    4 

JASLICE 4     15*        14  0   14 

JASLICE 5     15    

JASLIČNO VRTIČNA1     ( BILE J1)        17 *  1    2 

JASLIČNO VRTIČNA2     ( BILE J4 )        17*  1    2 

 4 JASLIČNE SKUPINA I 
2 JV  

    76        91  3   32 MJESTA 

MJEŠOVITA1 21*        19* 1  1 

MJEŠOVITA 2 22**        22* 1  0 

MJEŠOVITA 3 19**        20* 1  1 

MJEŠOVITA  4 21**        20* 1  2 

MJEŠOVITA 5 23*        20* 1  1 

MJEŠOVITA 6 17**         

5VRTIČNIH SKUPINA 123        101 5 5 MJESTA 

                                                                       DV RADOST  

Skupina  Broj djece u  
2021./ 2022. 

Planirani broj djece u  
       2022./2023 

D-tur  Slobodnih mjesta 

MJEŠOVITA1     19*         20*  1    9 

MJEŠOVITA2 
( VJERSKA SKUPINA) 

    19***        19***  3    6 

MJEŠOVITA 3     19*        20*  1    5 

3 VRTIČNE SKUPINE     57        59  5   20MJESTA 
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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 riješeni osim u vrtić. Gruž i Ciciban (vrtić) koji nisu imali niti jedno 

slobodno mjesto za pedagošku 2022./ 2023.godinu.  

Od travnja 2021. sam član Komisije za upis u Dječje vrtiće Dubrovnik. Zajedno sa  kolegicama 

pedagoginjom Dolores Aleksić i psihologinjom Leom Burić radila sam na upisnoj listi glavnih upisa  

i zalagala se za kvalitetnu organizaciju odgojnih skupina s obzirom na dob i spol djece. 

Roditelji  su koristili usluge e-upisa  djece u jaslice /vrtić. Glavni upisi u Dječje vrtiće Dubrovnik, za 

pedagošku godinu 2022./2023., koja počinje 1. rujna 2022. godine, provedeni su u razdoblju od 

12. do 22. svibnja 2022. godine. Prijave za upis su se mogle korigirati do 6. lipnja 2022. godine. 

Upisna komisija je potom evaluirala podnesene prijave, bodovala ih i izradila rang listu. Stručno-

razvojni timovi, zajedno sa zdravstvenim voditeljicama su odradile inicijalne razgovore s 

roditeljima i opservirale djecu. Inicijalni razgovori su se odvijali u Dječjim vrtićima Palčica i Pile. 

Zajedno sa ostalim članovima Stručno razvojne službe cjeline 1. DV Dubrovnik obavila sam 169 

inicijalnih razgovora. Ukupno je zaprimljen 291 zahtjev, od čega su 2 ručno podnesena u Tajništvo 

vrtića. Za jaslički program predano je 212 zahtjeva, a za vrtićki program 79. 

Od 212 zahtjeva za jaslice: 

- 20 zahtjeva ne ispunjava uvjete vezano za dob jer su rođeni poslije 31.08.2021. godine 

- 1 dijete je već upisano na prethodnim upisima 

- 4 djece je odustalo od upisa 

- 6 djece ne ispunjava uvjete obveznog cijepljenja za upis u dječji vrtić 

-  1 dijete s 0 bodova 

- 1 dijete se nije odazvalo na dogovorenom terminu 

Zaključno, od 212 zahtjeva za jaslice, 32 djece je pomaknuto s rang liste zbog gore navedenih 

razloga te je na rang listi ostalo 180 djece. 

Na listi čekanja za jaslice je ostalo 13 djece, od čega: 

- 1 dijete s 50 bodova 

-    3 djece s 45 bodova 

- 8 djece s 40 bodova 
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79 zahtjeva za vrtić :  

- 3 djece ne ispunjava uvjete obveznog cijepljenja za upis u dječji vrtić 

- 1 dijete je odustalo od upisa 

Zaključno, od 79 zahtjeva za vrtić, 4 djece je maknuto s rang liste zbog gore navedenih razloga 

te je na rang listi ostalo 75 djece. 

Na listi čekanja za vrtić ostalo je ostalo 11 djece, od čega: 

- 10 djece s 40 bodova 

- 1 dijete s 0 bodova 

 

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. 

Lista je potvrđena od strane Upravnog vijeća dana 15.srpnja 2022. godine. 

 

 

 

 

Graf C – Prikaz upisane djece tijekom  glavnog upisa u pedagošku      2022./2023. godinu  
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        Graf D - broj zahtjeva na glavnom upisu 

 

Ad 3. U cilju kontinuiranog praćenja i zadovoljavanja razvojnih i specifičnih potreba i prava djece 

u Dječjim vrtićima Dubrovnik smo  prilagođavali  uvjete i stvarali poticajno okruženje( materijalno, 

socijalno, emocionalno) koje potiče cjelovit razvoj djeteta. Programske aktivnosti u odnosu na 

odgajatelje odnosile su se najvećim dijelom na pomoć odgajateljima u prepoznavanju i 

procjenjivanju potreba djece kao i kreiranju konteksta (vremenskog, materijalnog i prostornog) 

za povoljan razvoj djeteta i njegovih potreba. Trudimo se mijenjati  svoju odgojno-obrazovnu 

praksu, koju 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 pred polazak u školu nastojimo u suradnji s 

odgajateljima 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 
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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. U Dječjem 

vrtiću Palčica je  01. ožujka 2022. godine oformljena  odgojno-obrazovna skupina djece koja su 

pohađala besplatni program predškole  u popodnevnim satima u trajanju od dva sata.  

 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. Odgajateljice 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 odgajateljima  posjete 

školama za svu djecu školske obveznike.  Dogovorila sam i aktivno se uključila u realizaciju posjeta  

djece bivših vrtićanaca ovogodišnjih prvašića  u razne aktivnosti  u vrtiću s djecom budućim 

školarcima u dogovoru s odgojiteljima.  

U vrtiću  Palčica  sam tijekom pedagoške 2021./2022. godine radila sa skupinom djece predškolaca  

koja imaju smetnje grafomotorike i tako  ih ujedno  i intenzivno pripremala za školu. Svakodnevno 

sam surađivala s odgajateljima 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 2021./2022. 

godini, koji bi trebali krenuti u školu u pedagoškoj 2022./2023. godini  

 

 



- 140 - 

 

  Tablica 1 – Broj predškolaca u 2021./2022. godini  

Vrtić Broj predškolaca 

PALČICA 96 

ŠKATULICA 25 

RADOST 22 

UKUPNO 143 

 

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

zahtjeva roditelja za odgodu. 

Program predškole trajao je od 01. ožujka do  01.srpnja 2022. godine, a djeca su 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. 

Ad4. 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 

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

s ciljem pomoći djeci i odgajateljima 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  su najvažniji nosioci promjena u ranom 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.   

 Ad5.Odgajateljima  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 odgajateljima o tome  da rad na projektima počinje 

djetetovim interesom za neki problem ili pojavu.                                                                                                                                      

Projektni oblik rada zahtijeva suradničko učenje djece i odgajatelja. 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 odgajatelj ih 

vodi, strukturira i produbljuje njihovo učenje.  

Suradnja s odgajateljima 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     



- 142 - 

 

                                                                                                                  

● Na odgajatelje 

1. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad 

2. Edukacija odgajatelja 

3. Pomoć u planiranju 

 

Ad1./2. Težište odgojno- obrazovne djelatnosti tijekom predškolskoga odgoja i obrazovanja, u 

skladu s vrijednostima, općim ciljevima i načelima Nacionalnoga okvirnoga kurikuluma, 

usmjereno je na poticanje cjelovitog i zdravog rasta i razvoja djeteta  te razvoja svih područja 

djetetove osobnosti primjereno djetetovim razvojnim mogućnostima. 

Odgajateljima 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. 

 

U   pedagoškoj 2021./2022. godine sam  direktno bila uključena u rad odgajateljima pripravnicima. 

Smatram da je pripravnički je staž vrlo osjetljiva i kratka etapa u cjeloživotnom učenju odgajatelja, 

ali ima izuzetnu važnost za daljnji profesionalni razvoj mladog odgajatelja. 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 
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profesionalni razvoj odgajatelja ovisi upravo o prvim dojmovima i stvarnim dodirom s djecom i 

odgajateljskim 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. U ovoj pedagoškoj 2021./2022. 

godini imala sam 7 pripravnica odgajateljica i jednu pripravnicu pedagoginju.  

 

Također sam bila  mentor pedagoginji -  pripravnici u Dječjim vrtićima Dubrovnik stažira do  

listopada 2021. godine. Suradnju smo ostvarile kroz:  

- dogovore vezane za provođenje akcijskog istraživanja za potrebe  stručnog ispita 

- suradnju kod upisa u jaslice/vrtić te premještanje 

- 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. 

Pripravnica- pedagoginja je u siječnju 2022. Pristupila polaganju i položila stručni ispit.  

U listopadu 2021. godine sam sa  psihologinjom gđom. Nikicom Kličan  i defektologinjom  gđom. 

Dragicom Barlek održala dvije  radionice pod nazivom “ Mjere sigurnosti i protokoli postupanja u 

kriznim situacijama“. 

U  studenome 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“. 

 

Ad3. U središtu pozornosti su bili pedagoški aspekti rada: 

Pravodobno planiranje, programiranje i vrednovanje odgojno- obrazovnog rada odgajatelja 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 odgajatelja i praćenje realizacije 

planiranog i napisanog plana odgojno – obrazovnog rada, realizirala sam  analizu odgojno - 
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obrazovnog rada, pružila stručno savjetodavne inovacije u radu, rad uz suvremene metode i 

oblike rada. Savjetodavni rad nastavit ću i u sljedećoj pedagoškoj godini  pogotovo kod 

odgajatelja pripravnika. 

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

- Slijedeće pedagoške godine veći ću naglasak staviti na senzibilizaciju odgajatelja pripravnika  

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

kvalitetnom 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 odgajatelja 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 2022.  sam s odgajateljima 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 

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

Projektni oblik rada zahtijeva suradničko učenje djece i odgajatelja. 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 odgajatelj ih vodi, 

strukturira i produbljuje njihovo učenje. Tako roditeljsku i odgajateljsku  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 
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roditeljskog autoriteta. U novije vrijeme dijete stječe novi položaj u društvu.  Odgajatelji 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  odgajatelja s djetetom. Činjenica je da 

većina  odgajatelja 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. 

Zaključujem da je suradnja s odgajateljima  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 odgajateljima i ostalim stručnim suradnicima 

definirati područja na kojima treba intenzivnije raditi. U to cilju nastojim biti podrška ili kritički 

prijatelj odgajateljima 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 odgajatelja uočena je potreba kvalitetnije pripreme 

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

odgajatelja 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,  
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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 2021./2022.godini  bila 

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

Radost. 

 

Tablica 2: Sveukupni broj identificirane djece s teškoćama u razvoju uključene u redovne 

programe Vrtića ( 1. cjelina) 
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U suradnji s članovima SRS-e prisustvovala sam na 5 sastanaka s roditeljima, koji su bili vezani za 

djecu s teškoćama u razvoju. Sa roditeljima i odgajateljima djece s teškoćama u razvoju koja su 

kategorizirana i ostvaruju kraći boravak u vrtiću  

Ove pedagoške 2021./2022. godine  identificirano je  136  potencijalno darovite 

djece. 

 

Tablica 3: Sveukupni broj identificirane  potencijalno darovite djece u uključene u redovne 

programe Vrtića ( 1.cjelina) 

    Vrsta darovitosti         1.cjelina 

verbalno- lingvistička          34 

logičko-matematička          14  

vizualno-spacijalne          26 

glazbeno-ritmičke          25 

tjelesno-kinestetičke          21 

interpersonalne           1 

interpersonalne           5 

likovne           8 

intelektualne           2 

Ukupno         136 

                         

 

Odgajatelji 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  2021. sam održala četiri roditeljska sastanka  i to: 

- DV Palčica- Prilagodba na jaslice / 3 sastanka / 

- DV Škatulica – Prilagodba na jaslice /1 sastanak/ 
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U svibnju  2022.sam  vodila  pet roditeljskih sastanaka i to: 

- DV Palčica - Priprema za školu / 3 sastanka /- 

- DV Škatulica – 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 odgajateljice veoma uspješno organizirale. 

Također sam pripremila i članak za web stranicu vrtića na temu: „ Što moje dijete treba znati pred 

polazak u školu? 

U veljači 2022. sam zajedno sa odgajateljima mentorima A.M. Plenković i Marijom Zvono održala 

radionicu za roditelje u jaslicama pod nazivom : „Samostalnost u jaslicama“ 

- Zajedno sa odgajateljima mentorima Dešom Čižek i Marijom Zvono sam sudjelovala u provedbi 

programa RZ mini- interaktivna web predavanja za roditelje djece rane i predškolske dobi koja 

uključuje: 

- održavanje 3 interaktivna web predavanja tijekom ožujka 2022. na temu: 

- „Emocionalne kompetencije“( 16.03.2022.) 

- „Izljevi bijesa kod djece“( 21.03.2022.) 

-„Kako pomoći djetetu da postane odgovorno i samostalno“(28.03.2022.) 

U svibnju 2022. Sam zajedno sa odgajateljicama A.M.Plenković i M. Zvono održala radionicu za 

roditelje pod nazivom :“ Granice u odgoju“.  

 

● Sa članovima Stručno - razvojne službe vrtića i ravnateljicom  

Naša suradnja tijekom pedagoške godine 2021./2022. se očitovala kroz: 

- Mjesečne planove upisa nove djece u vrtić i formiranje skupina 

- Redovite sastanke koji su se održavali uglavnom dva puta mjesečno i to  uvijek u drugom vrtiću 

- Mjesečnim sastancima s voditeljima 

- Organizaciji zamjena, prostora i aktivnosti na nivou vrtića i centra 

- Formuliranju kodeksa ponašanja u dječjem vrtiću (s članovima Stručno- razvojne službe ) 

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

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

 



- 149 - 

 

● 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 predškoli 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, Montovjerna i Ivana Gundulića 
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Stručno usavršavanje na nivou vrtića i osobno 

Stručno usavršavanje u pedagoškoj 2021./2022.godini       

 
MJESEC 

 
RADIONICE 
VRTIĆA 

 
RADIONICE 
 IZVAN   VRTIĆA 

 
PREDAVANJA 
U VRTIĆU  

 
PREDAVANJA  
IZVAN 
VRTIĆA 

RUJAN     7        5    4 

LISTOPAD    2               4    1 

STUDENI    5            1    4 

PROSINAC    3          1 

SIJEČANJ    5          2 

VELJAČA    2       1 

 OŽUJAK    11    4 
1 

   3 
  

TRAVANJ    6             3 

SVIBANJ         3 

LIPANJ     2     1 

UKUPNO     41      2      11   23 

 

U Godišnjem planu za 2022./2023. planirali smo da stručno  usavršavanje ispuni sljedeće bitne  

zadaće kao što su :  

- Osnaživanje odgajatelja kao refleksivnog praktičara  

- Priprema odgajatelja pripravnika za stručni ispit prema Programu stažiranja 

 

Razvijanje i jačanje komunikacijskih vještina potrebnih za rad s djecom i odraslima- Jačanje 

kompetencija odgajatelja u planiranju i vrednovanju svoga rada 

-Jačanje kompetencija odgajatelja u području suradnje s roditeljima. 

U Dječjim vrtićima Dubrovnik  je odgajateljima i stručnim suradnicima omogućen sustavan i 

suvremen način profesionalnog i osobnog razvoja i usavršavanja kroz: 

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

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



- 151 - 

 

znanstveni skupovi. Zbog Covid 19 nismo bili u mogućnosti uživo sudjelovati na Regionalnoj 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 2021./2022. sam preko EU projekata nastavila i završila drugu godinu edukacije 

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

uspostavljanja djelotvornijih i kvalitetnijih načina upravljanja vlastitim životom i 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  ta 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 teškoća 

- 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 
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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.  

2. Stručno usavršavanje prema područjima posebnog stručnog interesa 

 ( seminari, radionice, tribine ). 

- 23.  do 26. rujna 2022. sudjelovala sam na Certifikacijskom tjednu iz Realitetne terapije u 

organizaciji Hurta 

- 28. rujna 2022. sudjelovala sam na stručnom skupu  pod nazivom:“ Humanost od malih nogu – 

zaštita zdravlja“ u organizaciji AZOO-a preko Zoom platforme. Voditelj programa je bila: mr.sc. 

Andreja Silić 

-U listopadu 2022. sam sudjelovala na Danima Leona Lojka preko Zoom platforme u organizaciji 

Hurta  

- 11. ožujka 2022. sam sudjelovala na  online Okruglom stolu  u organizaciji Hrvatske komore 

edukacijskih rehabilitatora te Hrvatskog logopedskog društva  pod nazivom: „Zaštita djece s 

teškoćama u razvoju od nestručnih pružatelja rehabilitacijskih usluga u Republici Hrvatskoj“.  

- 05.travnja 2022. godine sudjelovala sam na predavanjima:“ Autizam danas“povodom 

obilježavanja Svjetskog dana ovisnosti o autizmu, u organizaciji Hrvatskog logopedskog društva i 

Dječjih vrtića Dubrovnik,u Hotel Lacroma, 

u Dubrovniku  

- 08.travnja 2022.  sudjelovala sam na stručnom skupu u organizaciji AZOO-a preko zoom 

platforme pod nazivom:”Regionalna smotra građanskog odgoja i obrazovanja za područje grada 

Zagreba“, Voditelj programa je bila: mr.sc. Andreja Silić 

- 19. travnja 2022. sudjelovala sam na stručnom skupu u organizaciji AZOO-a preko Zoom 

platforme pod nazivom :“Regionalna smotra projekata građanskog odgoja i obrazovanja za 

područje Zadarske, Šibensko- kninske, Splitsko – dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske 

županije”. Voditelj programa je bila: dr.sc.Andreja Silić 
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- 20.svibnja 2022. sudjelovala sam na „Završnoj konferenciji projekta Roditeljstvo+“, u organizaciji 

Co- funded by the Erasmus+ Programme of the European Union i Roda, roditelji u akciji 

- 25. i  26. svibnja 2022. sudjelovala sam na dvodnevnom državnom stručnom skupu u organizaciji 

AZOO-a preko Zoom platforme pod nazivom: „Državna smotra projekata u području Nacionalnog 

programa  za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske, za rani i 

predškolski odgoj“  Voditelj programa je mr.sc. Andreja Silić 

- Od 09. do 11. lipnja 2022. sudjelovala sam na 6. Hrvatskom simpoziju o ranoj intervenciji u 

djetinjstvu pod nazivom: „Razumjeti i podržati obitelj djeteta s razvojnim  rizicima ili teškoćama“ 

preko Zoom platforme , u organizaciji Hrvatske udruge za ranu intervenciju  u djetinjstvu  

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 2022./2023. 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. Tijekom ljeta su u prostore nove zgrade Palčice smještena djeca iz 

Dječjih vrtića Izviđača i Pila.  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 
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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).  

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 uobičajenih 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  2022./2023.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                      

 

 

 

9.9. Godišnje izvješće o radu zdravstvenog voditelja – Ana Kralj 

• Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece 

Tijekom pedagoške godine 2021/2022.god ,poslove zdravstvene voditeljice obavljala sam u 

dječjim vrtićima: Ciciban, Izviđač, Pile , Kono ,Kono 1, Gruž, u vrtiću Pile 2 nakon otvaranja 15.5. 

2022.g. Kontinuirano i intenzivno se radilo na planiranju i realizaciji odnosno stvaranju uvjeta za 
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zadovoljenje svih potreba djece koja borave u vrtićima, poticanju zdravstvenog odgoja kao i 

zbrinjavanju djece s posebnim potrebama. Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece provodio se 

kroz sljedeće komponente: 

• Odabir pravilnog režima prehrane i njezin utjecaj na rast i razvoj djece 

• Osiguranje odgovarajućih higijenskih uvjeta 

• Organizacija i provođenje preventivne zdravstvene zaštite djece 

• Suradnja s roditeljima 

• Suradnja s članovima stručnog tima 

• Stručno usavršavanje 

• Ostali zadaci zdravstvene voditeljice 

Briga o  njezi i skrbi za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece uključuje i zadovoljavanje potrebe za 

snom. U jaslicama je vrijeme spavanja vremenski točno određeno, većinom je to vrijeme iza ručka 

između 12.00 i 12.30 sati, dok se u vrtićkim skupinama spavanje organizira samo za djecu koja 

imaju potrebu za popodnevnim odmorom. Kako djeca rastu tako opada njihova potreba za snom, 

a samim time i broj djece spavača.  

Roditelji spavaća petkom odnose pidžame na pranje, a za pranje posteljine zadužena je praona u 

Dv.Palčica. Kroz godinu broj spavača se nešto smanjio, ovisno o uzrastu djece (tiče se djece 

vrtićkog uzrasta, koja bi na početku godine spavala, a kroz godinu, kad su već bila starija i zrelija, 

nisu više imala potrebu za snom. U pojedinim vrtićima, djeca nisu imala potrebu za popodnevnim 

spavanjem. Većinom se to odnosi na vrtiće, točnije skupine djece srednje i starije dobi. 

Odabir pravilnog režima prehrane i njezin utjecaj na rast i razvoj djece 

Jelovnici su planirani u skladu sa prehrambenim standardima za planiranje prehrane djece u 

dječjem vrtiću, a uvijek dostupni na uvid svim roditeljima na mjestima koja su za to predviđena 

kao i na web stranici www.vrtici-du.hr. Pri sastavljanju jelovnika vodili smo računa da svi potrebni 

sastojci budu ravnomjerno zastupljeni u izboru hrane tijekom cijele godine. Također, na zahtjeve 

pojedinih roditelja, a iz vjerskih razloga, izrađeni su posebni jelovnici za njihovu djecu 

(nekonzumiranje svinjetine). 

http://www.vrtici-du.hr/
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- 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 proizilazi 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) 

- tijekom 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, makronutrijentima ( bjelančevine, masti, i ugljikohidrati) i 

mikronutrijentima (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 tjekom života 

- 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.) 
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 PRIPREMA HRANE 

Pripremi hrane posvećujemo posebnu pozornost. Hrana se priprema raznovrsnim postupcima 

mehaničke i toplinske obrade, a samim načinom pripreme  sprječavamo gubitak bioaktivnih i 

hranjivih tvari. Voće pretjeranom termičkom obradom gubi vitamine i hranjive tvari stoga ih 

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 vrtić Dubrovnik primjenjuje HACCP sustav. Zakonodavstvo u području sigurnosti hrane 

propisuje uspostavu sustava samokontrole temeljen 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 izrađeni jelovnici 

- 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 probiotičkim 

bakterijama(2-3x tjedno) 
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- 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: 

- ŠIMUN d.o.o., Dubrovnik -svježe meso (junetina, teletina, piletina, puretina i svinjetina), razni 

prehrambeni proizvodi 

- FILIPd.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 - mlijeko, mliječni proizvodi 

- DB.KANTUN -ostali prehrambeni  proizvodi 

 

Jelovnik se planirao dva puta mjesečno u dogovoru sa voditeljicama kuhinja. Obroci su se 

pripremali u centralno kuhinji  DV.Ciciban  koji su se potom  distribuirali  u sljedeće vrtiće: Pile, 

Gruž. Kono, Kono , DV Izviđač. U centralnoj kuhinji DV.Ciciban dnevno se pripremalo cca 400 

obroka. Iz kuhinje DV Ciciban  dostavljala se hrana u Pile, Kono, Kono 1, Gruž i Izviđač te Pile 2 

nakon otvaranja 15.5 2022.g  
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Tijekom cijele pedagoške godine u vrtiću je zastupljen određeni broj djece sa alergijama uslijed 

toga prilagođavao jelovnik u vidu posebne prehrane, ovisno o vrsti smetnje: 

 

VRTIĆ ALERGIJA NA: BORAVAK BROJ DJECE 

CICIBAN 

jaja 10h 5 

riba 10h 2 

Soja i tragovi soje 10h / 

Kravlje mlijeko, mliječni proizvodi 10h 6 

Krumpir, kruška 10h 1 

Kikiriki 10h 2 

Bijelo brašno, lješnjak, kakao, orasi, med 10h 3 

IZVIĐAČ 

Jaje 10h 1 

Mlijeko i mliječne proizvode 10h 2 

   

Kikiriki 10h 1 

 zobene pahuljice  1 

breskva  1 

KONO JASLICE 

 

KONO  

Alergija na jaja 10h 2 

Alergija na lješnjak 

Alergija na ribu 
10 h 1 

PILE/ PILE 2  

Jaja, lješnjak 10h 2 

Kravlje mlijeko i mliječne proizvode  2 

Alergija na jaje 

Alergija na ribu 
 

1 

1 

Alergija na jaja   

Alergija na grah, leća  1 

 

Jelovnik se posebno prilagođavao 31 djece s alergijama na određene sastojke i/ili namirnice, 

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

Prema podacima, desetero djece je alergično na mlijeko i mliječne proizvode, četvero  na kikiriki, 

četvero na ribu, a njih  desetero na jaja, jedno  na lješnjak, jedno na  zobene pahuljice. 
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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 - 17 djece  ne konzumira svinjetinu iz vjerskih 

razloga.  

 

GRUŽ svinjetina (nekonzumiranje iz vjerskih razloga) 10h 6 

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. 

Tijekom ljetnih mjeseci dežurni vrtići su: Ciciban, Pile2 .DV. Pile, .Kono, Gruž i Izviđač  zatvoreni 

su za djecu tokom  ljeta ) , a obroci se za njih pripremaju u centralnoj kuhinji  DV.Palčica. Svaki 

dan se čuvaju uzorci hrane koji se nalaze na jelovniku, u slučaju izbijanja moguće epidemije 

(trovanja hranom), prilikom čega je moguće ispitivanje u Higijensko - analitičkom laboratoriju 

Zavoda za javno zdravstvo Dubrovnik.  

 

- Osiguranje odgovarajućih higijenskih uvjeta 

U skladu s pravilnikom, pravovremeno su provedene 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 doo u rujnu 2021g odradila je redovitu 

larvicidnu dezinfekciju u vrtićima : Kono, Izviđač, Ciciban. Nekada se dezinsekcija morala 

ponavljati jer zbog vremenskih uvjeta nije bila učinkovita. 

Dezinfekcija prostora se provodila izričito u vrijeme izbijanja crijevnih ili  respiratornih infekcija 

odnosno po potrebi a najčešće za vrijeme Covid - 19 infekcije. 
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U svakom tromjesečju Zavod za javno zdravstvo Dubrovnik je uzimao briseve ruku radnika u 

kuhinji, s posuđa kojim rukuju te uzorke s radnih površina. U svakom od navedenih vrtića uzeti su 

uzorci za analizu mikrobiološke čistoće, koji su pokazali zadovoljavajuće rezultate, prema 

odredbama Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće, u objektima 

pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09). 

Zavod za javno zdravstvo je, uz uzorkovanje mikrobiološke čistoće objekata, provodio i 

laboratorijsku kontrolu mikrobiološke ispravnosti hrane I zatečene na dan uzorkovanja. 

Također zavod za 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,epilepsija u dječjem vrtiću, 

zdrava hrana- jesensko voće, voda -za život i 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 pravilnom 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  
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- Informiranje o razlozima izostanka djeteta iz vrtića i jaslica 

- Kontinuirana suradnja s dječjim dispanzerom 

- Obvezno donošenje liječničkih potvrda nakon bolesti djeteta 

- Pojačana dezinfekcija na ulazima u objekte  ( DEZBARIJERE- ZA DEZINFEKCIJU OBUĆE, TE 

DOZATORI S DEZINFICIJENSOM ZA RUKE, OBAVEZNO NOŠENJE MASKI..) 

-  

 PANDEMIJA COVID - 19  INFEKCIJE - 

Tijekom pedagoške godine imali smo  u 43 djece koja su bila u izolaciji odnosno oboljela od Covid 

- 19 infekcije . Djeca koja su bila u kontaktu sa zaraženom osobom stavljana su u samoizolacije po 

odluci epidemiologa ZZJZDNZ.   

VRTIĆ PILE   

Tri odgojne skupine bile su u samoizolaciji u studenom 2021.g kao kontakti zaraženog djeteta, u 

samoizolaciji je bilo 13 djece, skupine su opet bile u samoizolaciji u veljači 2022.g.također kao 

kontakti zaraženog djeteta ukupno 13 djece. 

VRTIĆ GRUŽ  

Odgojna skupina mješovita 3 bila je u samoizolaciji kao kontakti  u studenom 2021. oboljele 

odgajateljice. 

Djeca iz odgojnih  skupina njih 20  bila u samoizolaciji  kroz siječanj  i veljaču 2022. kao kontakti 

zaražene odgajateljice i asistentice.  

VRTIĆ CICIBAN 

Mješovita  5 vrtićka skupina  bila je u samoizolaciji  u rujnu 2021. g. kao kontakti zaraženog djeteta 

u skupini, ukupno 32  djece.  

Jaslice 3 -odgojna skupina bila je u samoizolaciji u rujnu 2021.g  kao kontakti zaražene 

odgajateljice, ukupno  6 djece. 

Mješovita 1- odgojna skupina bila je u samoizolaciji  u rujnu 2021. kao kontakti zaraženog djeteta 

u skupini, ukupno 16 djece, skupina je opet bila u samoizolaciji u prosincu 2021.g zbog zaražene 

odgajateljice, ukupno 20 djece. 
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Mješovita 2- odgojna skupina bila je u samoizolaciji u rujnu 2021.g kao kontakti zaraženog djeteta 

u skupini ukupno 15 djece stavljeno u samoizolaciju. 

Mješovita 4- odgojna skupina bila je u samoizolaciji u studenom 2021.g kao kontakti zaraženog 

djeteta u skupini, te oboljele odgajateljice ukupno stavljeno u samoizolaciju 10 djece., skupina je 

bila u samoizolaciji opet u veljači 2022.g zbog oboljelog djeteta , stavljeno u samoizolaciju 4 djece. 

Jaslice 2- odgojna skupina bila je u samoizolaciji u prosincu kao kontakti oboljele odgajateljice 

stavljeno u samoizolaciju 4 djece. 

VRTIĆ KONO JASLICE  

 Jedna odgojna skupina je bila u samoizolaciji, u veljači 2022g, obolila je  jedna odgajateljica i 

asistentica, ukupno 15 djece. 

Jedna odgojna skupina je bila u samoizolaciji u veljači 2021.g kao kontakti zaražene djelatnice. 

njih ukupno 15. 

VRTIĆ KONO 

 Mješovita 2- odgojna skupina bila je u samoizolaciji u prosincu i veljači 2022. g, ukupno 9 djece je 

izrečena mjera. 

Mješovita 1 - odgojna skupina zbog covid pozitivnog djeteta stavljena je u samoizolaciju u 

prosincu  i u veljači 2022. ukupno djece 16. 

VRTIĆ IZVIĐAČ 

Jaslice 3 - u  listopadu 2021. g je stavljeno  4 djece u samoizolaciju   kao kontakti zaražene 

odgajateljice. 

Odgojna skupina jasličko - vrtićka je bila u samoizolaciji u listopadu 2021. g kao kontakti zaražene 

odgajateljice .U samoizolaciji je bilo 10 djece. 

Mješovita skupina 1 i mješovita skupina 3 bila je u samoizolaciji kroz siječanj 2022.g, kao kontakti 

zaraženog djeteta. ukupno njih 23. 

Testiranje djelatnika 

Testiranje djelatnika provodilo se sukladno članku 2. Odluke Stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, državnih 

službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj 

samoupravi.Testiranje se provodilo u prostorijama Dv. Palčica 2 x tjedno . onim djelatnicima koji 
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nisu imali EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju ili preboljenju. 

Djelatnici su se redovito testirali od 16.11 2021.g sve do 17.3.2022.g kada se ukida mjera 

obaveznog testiranja. 

 

 ˝ PRUŽANJE PRVE POMOĆI I 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. 

Radionice za odgajateljice druge cjeline održane su u Dv. PILE 29.10 za : PILE, IZVIĐAČ, KONO, 

KONO 1., druga radionica održana je putem ZOOM  18. prosinca 2021.g na kojoj su mogle 

prisustvovati odgajateljice iz drugih vrtića. 

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) 

 RADIONICA : PRANJE RUKA -ULAGANJE U ZDRAVLJE 

 Radionica je održana u suradnji sa ZZJZDNZ  19.listopada 2021.g u DV.Gruž. 

 Pravilno i redovito pranje ruku je najjednostavnija i vrlo učinkovita metoda sprječavanja prijenosa 

zaraznih bolesti. Radionice koje u vrtiću provodimo imaju za cilj osvijestiti djecu o važnosti 

održavanja higijene ruka te ih naučiti postupak pravilnog pranja ruku toplom vodom i tekućim 

sapunom. 
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RADIONICA: JESENSKO VOĆE I POVRĆE 

Radionica za djecu održana je u listopadu 2021.g u DV. PILE.  

Početkom pedagoške godine i dolaskom jeseni odlučila sam uz suradnju sa odgajateljicama djeci 

približiti jesenske plodove kroz različite aktivnosti. Radionica je imala za cilj objasniti važnost 

konzumiranja voća i povrća i njihovog utjecaja na zdravlje. 

 

RADIONICA: VODA  

Cilj - obilježavanja Svjetskog dana voda ( 22.ožujka.) je podizanje svijesti o važnosti očuvanja vode 

. Tom prilikom djeca na interaktivan i zanimljiv način učila o vodama , o čistoj i prljavoj vodi, zašto 

je voda bitna za očuvanje zdravlja i normalno funkcioniranje tijela. Djeci smo također ukazali na 

odgovorno ponašanje prema vodi u svim prilikama te brigu za cjelokupni okoliš i vodu. 

 

RADIONICA ZA ODGAJATELJE : EPILEPSIJA DJEČJEM VRTIĆU 

Radionice su održane 26. i 28. travnja 2022.g u DV.PILE I DV. PALČICA 

 

Upisi za novootvoreni vrtić Pile 2 

 

Početkom ožujka 2022. godine, Dječji vrtići Dubrovnik su primali prijave za upis u novootvoreni 

vrtić Pile 2, s kapacitetom dviju jasličkih odgojnih skupina. Prije upisa u Vrtić, stručno-razvojni tim 

Cjeline 2 je obavio ukupno 29 inicijalnih procjena djece i razgovora s roditeljima. Navedene 

procjene su se odvijale u razdoblju od 14. do 17. ožujka, tijekom ukupno četiri radna dana. Timske 

procjene su obavljali: pedagoginja savjetnica, zdravstvena voditeljica, edukacijska 

rehabilitatorica, logopedinja i psihologinja. Tijekom inicijalne procjene su se pregledavali upisni 

upitnici, knjižice imunizacije i sva priložena medicinska/razvojna dokumentacija djece. Sva djeca 

su ispunjavala zdravstvene uvjete za pohađanje vrtića i dostavili su potvrdu o obavljenom 

sistematskom pregledu. Troje djece je imalo dokazanu alergiju na pojedine namirnice te sam toj 

otvorila zdrav. kartone , priložila potrebnu dokumentaciju , obavila razgovor s roditeljima te 

obavijestila kuharice i odgajateljice o poteškoći. 
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Glavni upisi za pedagošku godinu 2022./2023. 

Prijave za upise u Dječje vrtiće Dubrovnik, za pedagošku godinu 2022./2023. zaprimale su se 

putem aplikacije e-Upisi, od 12. do 22. svibnja 2022. godine. Po isteku roka za podnošenje prijava, 

članovi Komisije za upis su pregledali podnesene prijave, nakon čega su članovi stručno-razvojnog 

tima pozivali roditelje i djecu na inicijalne procjene.  

Ukupno je zaprimljen 291 zahtjev, od čega 212 za jaslice i 79 za vrtić. Ukupno je 36 djece 

pomaknuto s rang liste upisa zbog neispunjavanja osnovnih uvjeta za upis ili odustanka roditelja 

od upisivanja djeteta. Ukupno je upisano 231 djece, od čega 164 u jaslice i 64 u vrtić. Ukupno je 

23 djece ostalo neupisano, s maksimalnim brojem bodova 50.   

Za upis u neki od vrtića 2. cjeline, stručno-razvojni tim je obavljao inicijalne procjene u razdoblju 

od 1. do 14. lipnja 2022. godine, tijekom ukupno 8 radnih dana. Timske procjene su obavljali: 

pedagoginja savjetnica, zdravstvena voditeljica, edukacijska rehabilitatorica, logopedinja i 

psihologinja. Tijekom inicijalne procjene su se pregledavali upisni upitnici, knjižice imunizacije i 

sva priložena medicinska/razvojna dokumentacija djece.  

Od ukupnog broja procijenjene djece (89), njih njih troje imaju dokazanu alergiju na kravlje 

mlijeko, dvoje djece na jaje i orašaste plodove te jedno na ribu. 

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

pedijatara. Tom prilikom smo ih obavijestili da moraju što prije obaviti cijepljenje (ako dijete nije 

redovito cijepljeno) . Ukoliko dijete nije redovito cijepljeno a ima  zdrav.poteškoća bili su dužni 

dostaviti svu potrebnu dokumentaciju o zdravstvenoj poteškoći ukoliko je dijete ima. Potvrdu o 

obavljenom sistematskom pregledu roditelji su dužni donijeti do 1.9. 2022.g 

Od djece njih 101 je  65 uredno cijepljeno, 36 djece je djelomično cijepljeno (djeca imaju zdrav. 

poteškoće i potvrdu od nadležnog pedijatra koja govori o trajnoj ili privremenoj kontraindikaciji) 

ili imaju termine kroz srpanj, kolovoz za cijepljenje. 

 

Suradnja s roditeljima 

    Suradnja s roditeljima odvijala se kroz: 

- individualne razgovore tijekom i prije upisa u vrtić, kao i tijekom cijele pedagoške godine 

20212022g 
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- 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 roditelj. 

- svakodnevna dostupnost roditeljima za sve informacije i upite vezane za njegu i skrb djeteta 

na službeni kontakt telefon zdravstvene voditeljice  

 

    Stručno – razvojna služba je na početku pedagoške godine održala  roditeljske sastanke na 

temu: 

Zdravstvena zaštita djece u jaslicama na početku pedagoške godine. 

Roditeljski sastanci održani su tijekom godine u vrtićima DV Izviđač, Ciciban, Pile, Gruž. 

Za djecu s teškoćama koja su kategorizirana i ostvaruju kraći boravak u vrtiću imali smo sastanke 

s roditeljima i odgojiteljima u cilju osiguravanja što boljih uvjeta u vrtiću.  

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. 

 

• Stručno usavršavanje 

Predavanja: Autizam danas 

Povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu u suradnji sa stručnim suradnicama Zoranom 

Dedić, mag.logoped.,univ.spec.rehab.educ. i Leom Burić, mag.psych. organizirali smo skup 

predavanja pod nazivom „Autizam danas“ gdje su roditelji i stručnjaci imali prilike produbiti svoje 

znanje i podijeliti međusobna iskustva. Predavači su bili redoviti profesori i stručni suradnici s 

Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu, osoba s poremećajem iz spektra autizma i 
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stručni suradnici Vrtića. Skup je organiziran uz podršku Valamara koji nam je ustupio prostor u 

hotelu Lacroma. 

 

 

Ostali zadaci zdravstvene voditeljice 

Pored svega ranije navedenog, ostali zadaci zdravstvene voditeljice tijekom pedagoške godine 

2021/22 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 unapređenja uvjeta i kvalitete rada 

- Organizacija rada tehničkog osoblja tijekom godine (raspored radnih mjesta djelatnika u 

kuhinji, organizacija godišnjih odmora i zamjena, evidencija bolovanja) 

Zdravstveni pregledi odgojno zdravstvenih djelatnika, djelatnika zaposlenih u kuhinji, skladištu, 

službi nabave i poslovima čišćenja su pravovremeno izvršeni, i to za odgojno zdravstvene 

djelatnike, djelatnike kuhinje, nabave i skladišta pregledi su vršeni  1 puta godišnje. 

 

Dokumentacija koju vodi  zdravstvena voditeljica: 

• evidencija ozljeda djece 

• evidencija o sanitarno higijenskom nadzoru 

• praćenje pobola djece i kretanje zaraznih bolesti 

• potvrda o obavljenom liječničkom pregledu kod upisa u vrtić i jaslice 

• evidencija ciljanih zdravstvenih pregleda svih djelatnika 

• evidencija o zdravstvenom odgoju 

• HACCP dokumentacija 

 

Tijekom godine kontinuirano se odvijala suradnja s vanjskim ustanovama 

• Dječjim dispanzerom Ploče, Lapad i Dom zdravlja 

• Zavodom za javno zdravstvo DNŽ 
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• Službom sanitarne inspekcije 

• Općom bolnicom Dubrovnik 

• Medicinskom školom Dubrovnik 

• Čistoćom 

• Crvenim križom  

• Ugostiteljska škola 

  

 

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 2021/2022 godini, vodila sam evidenciju o ozljedama djece, koja je vidljiva u 

sljedećoj tablici: 
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EVIDENCIJA OZLJEDA DJECE U PEDAGOŠKOJ GODINI 2018./2019.g 

mjeseci CICIBAN IZVIĐAČ GRUŽ KONO/ Kono jaslice 

rujan 

 

  ozljeda ruke, 

stavljena longeta 

 

             

listopad  

Ozljeda ruke, nije 

doslo do loma 

.Djevojčici stavljen 

gips radi mirovanja 

ruke. 

 

 

 

  

 

 

 

studeni 

 

 

Ozljeda glave, jedan šav u zdr. 

ustanovi 

  

prosinac  Ozljeda vrata djevojčice od 

strane jednog dječaka iz 

skupine . ogrebotine na vartu 

sanirane octeniseptom i 

stavljena sterilna gaza. 

  

 

veljača 

  

 

Ozljeda glave 

prva pomoć 

pružena u zdr. 

ustanovi , 

stavljena tri šava. 

 

 

               

ožujak 

Ozljeda glave , 

toaeleta rane , nije 

bilo potrebe za kir. 

šavom 

  Epileptički napadaj u 

dv. kono jaslice , 

pružena prva pomoć 

do dolaska hitne 

medicinske pomoći 

UKUPNO: 2 2 2 1 

U ostalim dječjim vrtićima: Pile, Pile 1  nije zabilježena niti jedna ozljeda. 
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                          (Razdoblje od rujna 2021 – srpnja 2022.) 

                KRETANJE ZARAZNIH BOLESTI U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020/2021. 

                                                    (Razdoblje od rujna 2021 – srpnja 2022.) 

VRSTA BOLESTI CICIBAN KONO 1 i 2 IZVIĐAČ PILE 1 i 2 GRUŽ Ukupno prijavljenih 

Scarlatina / 1  1 1 3 

Gastroenteritis / 1 3 /  5 

Varicellae 10  15 / 17 42 

Mononucleosis /  / / /  

Pediculus capitis +4 +1 + + +2 7 

Campylobacteriosi
s 

/ 1 / / /  

 

Iz tablice kretanja zaraznih bolesti vidljivo je da smo ove pedagoške godine imali smanjenje 

obolijevanja od drugih zaraznih bolesti te skoro uopće nismo imali službene prijave ZZJZDNZ. 

Informacije o kretanju pojedinih bolesti najčešće smo dobile od odgajateljica. Imali smo manju 

epidemiju varičela u Dv.GRUŽ, DV. IZVIĐAČ, DV.CICIBAN . 

 Uloga zdravstvene voditeljice je pratiti pojavu obolijevanje djece po skupinama te razloge 

izostajanja po vrtićima. Kod pojave zarazne bolesti u ovom slučaju manje epidemije covida i 

varičela koordinira s odgajateljima 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. 
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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           

 

 

                                                                       

9.10. Godišnje izvješće o radu zdravstvenog voditelja – Ana Bokarica 

U pedagoškoj godini 2021-2022, posao zdravstvene voditeljice počela sam obavljati 16.02.2022. 

za vrtiće Palčica, Škatulica i Radost. 

Primopredaju posla i dokumentacije napravila je kolegica Martina Mišetić uz prisustvo 

ravnateljice Franice Lasić i zdravstvene voditeljice 2. cjeline Ane Kralj  u objektu Škatulica. 

Moram naglasiti da je dokumentacija bila nepotpuna i nije bila posložena. Zdravstveni kartoni 

djece s zdravstvenim poteškoćama nisu bili otvoreni, a većina otvorenih iz prošlih pedagoških 

godina bila su prazna bez uložene medicinske dokumentacije. Nakon preuzimanja posla 

kontinuirano se radilo na planiranju, realizaciji i stvaranju zadovoljavajućih uvjeta za potrebe 

djece koja borave u vrtićima. 
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Njega i skrb za tjelesni rast i razvoj djece provodila se kroz: 

Pravilnu prehranu i unapređenje zdravlja 

 

Od veljače 2022, rađeni su tjedni jelovnici, a do tada je jedan jelovnik bio korišten 3 tjedna. Pravila 

su se 4 različita jelovnika za svaki tjedan u mjesecu, a planirano je da se ponavljaju tijekom perioda 

jesen-zima za mjesece (listopad, studeni, prosinac, siječanj, veljača, ožujak) te za period proljeće-

ljeto za mjesece (travanj, svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan), u skladu s prehrambenim 

standardima za planiranje prehrane (NN121/07), normativima i u dogovoru s voditeljicom 

kuhinje. Vodilo se računa o sezonskim namirnicama i dostupnosti namirnica kod dobavljača. 

Javnom nabavom izabrani su sljedeći ponuditelji: 

 

- LEDO plus d.o.o za smrznute proizvode 

- BABIĆ PEKARA – kruh i krušni proizvodi 

- ŠIMUN D.O.O –  svježe meso 

- VINDIJA D.D. – mlijeko i mliječni proizvodi 

- FILIP D.O.O – voće i povrće  

- DB- KANTUN – ostali prehrambeni proizvodi 

 

Priprema hrane odvijala se u centralnoj kuhinji u objektu Palčica za vrtiće Palčica, Škatulica i 

Radost, a pripremalo se u prosjeku oko 550 ručkova za Palčicu, 145 ručkova za Škatulicu i 40 

ručkova za Radost što bi ukupno bilo 735 ručkova. Vrtići Škatulica i Radost sami pripremaju 

doručak, voće, salatu i užinu.Tijekom ljetnih mjeseci (srpanj i kolovoz) dežurni vrtići su bili: Palčica, 

Škatulica, Ciciban i Pile2 te su se obroci pripremali u centralnoj kuhinji u Palčici za sve vrtiće. 

Za djecu s nutritivnim alergenima kod kojih pojedina namirnica izaziva alergijsku reakciju jelovnici 

su se individualno prilagođavali. U vrtićima Palčica, Škatulica i Radost imali smo 50 djece koja su 

zahtijevala neki oblik prilagođene prehrane i promjene jelovnika, a prilagodbu jelovnika iz vjerskih 

razloga (ne konzumiranje svinjetine) traženo je za 25 djece. 

Jelovnici su dostupni na uvid roditeljima na oglasnim pločama vrtića i na oglasnim pločama ispred 

skoro svake skupine te na web stranici vrtića. 
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Prilikom proslave dječjih rođendana u vrtić se nisu primale domaće torte, sladoled torte i domaći 

kolači, nego gotovi proizvodi s deklaracijom i vidljivim rokom trajanja. U objektima Škatulica i 

Palčica primale su se torte za proslavu dječjih rođendana te su odgojiteljice ponovo upoznate s 

pravilom da je u vrtićima zabranjeno primati torte radi nemogućnosti provođenja Haccap-a i 

sigurnosti djece. 

Primijećeno je da su se u pojedinim objektima i skupina za proslavu rođendana djeci davale 

namirnice s kikirikijem (Smoki), koji je također u vrtiću zabranjen radi velikog broja alergične djece 

na tu namirnicu. Iz sigurnosnih razloga se ne daju tvrdi bomboni i kiki-bomboni na što redovno 

podsjećamo odgojitelje. Napravljena je pisana obavijest za roditelje i odgojitelje o pravilima 

proslave rođendana u vrtiću, dozvoljenim i zabranjenim namirnicama koja je proslijeđena 

roditeljima u viber grupama i stavljena na sve oglasne ploče i ulaze u skupine na vidljiva mjesta. 

 

Tablica prikaza nutritivnih alergija  

Alergija ili intolerancija Broj djece Palčica Broj djece Škatulica 

Alergija na sve namirnice 1  

Plava riba, kikiriki, arašidi 2 1 

Jaja  4 3 

Jaja, mlijeko, grahorice 1  

Jaja, kikiriki  1  

Jaja, kikiriki, brašno 1  

Jaja, mlijeko, kikiriki 2  

Jaja, mlijeko, kikiriki, pšenica  2 

Jaja, mlijeko, arašidi  1 

Jaja, kravlje mlijeko  2 

Laktoza – intolerancija  1 

Kikiriki 3  

Lješnjak 2 1 

Riba 1  

Mlijeko i mliječni proizvodi 3  

Gluten i mliječni proizvodi 1  
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Gluten, mlijeko, jaja, šećer  1 

Grašak 1  

Rajčica 1  

Leća 1 1 

Grašak , banana, lješnjak  1 

Slanutak – intolerancija  1 

Ananas  1 

Med  1 

Konzervirana rajčica  1 

Mrkva i rajčica-intolerancija 1  

Grah 1  

Margarin 1  

Banana 2  

Mak 1  

Naranča, čipi-čips 1  

UKUPNO 32 18 

  

   

Organizacija i provođenje zdravstvene zaštite djece 

Priprema za provođenje zdravstvene zaštite djece kreće već pri upisu na prvom inicijalnom 

razgovoru, a s obzirom da sam započela rad u veljači 2022.g. podatke nisam imala.  Krenula sam 

pregledavanjem Potvrda o sistematskom pregledu djece jer na njima piše zdravstveno stanje 

djeteta, alergija i upute od pedijatra ako ih dijete treba. Pregledana je dokumentacija po 

objektima za 454 djece u Palčici, 200 djece u Škatulici i 58 djece u Radosti. Valjanu Potvrdu o 

obavljenom sistematskom pregledu nije imalo 27 djece. Za neku djecu nije dostavljena jer do tada 

nisu krenuli u vrtić, kod nekoliko djece je bila uvjetna do određenog datuma, a za nekoliko djece 

nije uopće dostavljena. Od svih je roditelja traženo da dostave Potvrdu o obavljenom 

sistematskom pregledu u najkraćem roku. 

Kako je i ova pedagoška godina bila u znaku Covid-19 epidemije, kontinuirano su se provodile 

protuepidemijske mjere po uputama HZZJZ i ZZJZ DNŽ, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.  

Do dana 28.02.2022. kada je donesena Odluka prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne 
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sigurnosne mjere testiranja na virus SARS CoV-2, testirano je dva put tjedno oko 15 zaposlenika 

iz prve cjeline. Svi testirani zaposlenici su imali negativan nalaz testa. U periodu od 16.02.2022. 

do 20.03.2022. od kada se ukidaju mjere samoizolacije, 7 djece iz vrtića Škatulica, 49 djece iz vrtića 

Palčica i 5 odgojiteljica bile su u samoizolaciji. 

S obzirom da epidemija još uvijek traje, kontinuirano pratimo pobol te u periodu od prestanka 

mjera i uvođenja preporuka do kraja srpnja 2022 imali smo 6 odgojiteljica, 2 spremačice i 3 djece 

pozitivno na Covid-19 u prvoj cjelini. 

Provodila se kontrola pobola, evidencija i analiza zaraznih bolesti. Kretanje zaraznih bolesti po 

objektima  prikazana je u piramidi, ali moram naglasiti da ovo sigurno nisu valjane brojke, jer 

ispričnice koje roditelji dostavljaju od pedijatara prilikom povratka u vrtić nakon preboljenja 

pojedine bolesti ne piše od čega je dijete bolovalo. Ovo su većinom  informacije koje su 

odgojiteljima rekli roditelji. Također moram naglasiti da smo pokušali ostvariti susret s pedijatrima 

s područja grada Dubrovnika preko njihove voditeljice dr. Marković telefonski i putem maila da se 

sastanemo i unaprijedimo suradnju između njih i vrtića, ali nije bilo odgovora. 

 

 

Prikaz kretanja zaraznih bolesti u pedagoškoj godini 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VARIĆELE  = 123 

COVID-19 =  81   

ENTEROBIAZA = 9 

SCARLATINA = 10 

KONJUKTIVITIS = 7 

PEDICULOSIS = 6 

MONONUKLEOZA = 1 

ADENOVIROSIS = 1 
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Vođena je evidencija ozljeda djece. U periodu od veljače do srpnja imali smo 7 prijavljenih ozljeda 

djece. Tri ozljede su se dogodile u skupini, tri na taracama  skupina i jedna u prostorima WC-a. 

Svima je pružena prva pomoć u vrtiću, tri ozljede su zahtijevale pregled  pedijatra, jedno dijete 

pregled stomatologa. Jedno dijete je slomilo ruku. 

 

Tablica prikaza ozljeda 

Palčica 
05/2022 

Tupi udarac u usnu Prva pomoć pružena u 
vrtiću 

 

Palčica 
05/2022 

Ozljeda lica (brada, usna, nos), tupi 
udarac glavom o zid 

Prva pomoć pružena u 
vrtiću 

Pregled pedijatra u OB Dubrovnik 

Škatulica 
05/2022 

Ozljeda na bradi Prva pomoć pružena u 
vrtiću 

 

Palčica 
06/2022 

Pad na ruku Prva pomoć pružena u 
vrtiću 

Pregled pedijatra u OB Dubrovnik- lom 
lijeve podlaktice 

Škatulica 
06/2022 

Posjekotina na bradi Prva pomoć pružena u 
vrtiću 

Pregled pedijatra u OB Dubrovnik- 
stavljena 3 šava 

Škatulica 
06/2022 

Gušenje stranim tijelom Prva pomoć pružena u 
vrtiću 

 

Palčica 
07/2022 

Posjekotina gornje usne, lom zuba Prva pomoć pružena u 
vrtiću 

Pregled stomatologa 

 

U svim objektima dostupna je pravovremena i stručna pomoć pri ozljedama kao i koordinacija s 

roditeljima i odgojiteljicama u svezi bilo kakvog problema vezanog za zdravlje djeteta. Svi objekti 

su opremljeni ormarićima prve pomoći s najnužnijim sanitetskim materijalom za pružanje prve 

pomoći djetetu  ili zaposlenicima koji se tijekom cijele godine pregledavaju i nadopunjuju. 

 

 Plan sanitarno – higijenskog održavanja vrtića 

U periodu od veljače do srpnja 2022.g. na redovni sanitarni pregled koji se radi jedanput godišnje 

upućeno je 80 zaposlenika, od toga 50 odgojiteljica, 1 logoped, 8 osobnih pomagača te 21 

spremačica i tehničko osoblje. Svi su imali uredan nalaz. 

Organizirano je polaganje Higijenskog minimuma u Zavodu za javno zdravstvo u ožujku 2022.g. 

Kontinuirano se provodi nadzor nad provođenjem Haccap sustava i evidencije provedenih 

postupaka (čišćenje i pranja, temperature u rashladnim uređajima) kao i edukacija radnica u 

kuhinji o provođenju istih. U kuhinjama u Škatulici i Radosti dostavljene su i pisane upute.   
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Iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovnik svaka 3 mjeseca se uzimaju uzorci hrane, otisci/brisevi 

radi određivanja mikrobiološke čistoće u kuhinjama. Uzorkovanje je rađeno u ožujku i lipnju, a 

mikrobiološka čistoća objekta je zadovoljavajuća prema odredbama Pravilnika o učestalosti 

kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09). 

Analiza vode za ljudsku potrošnju je rađena u ožujku, a analizirani uzorci su sukladni uvjetima koji 

su propisani Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18,16/20). 

DDD mjere provedene su po redovnom planu i programu, a provodila ih je firma Sanitat 

Dubrovnik. Povremeno smo imali i izvanredne mjere dezinsekcije prilikom pojave mrava ili žohara 

u pojedinim skupinama. 

Kontinuirano se provodi nadzor nad čistoćom objekta, higijenskim stanjem te redovitom 

promjenom dječje posteljine. 

Prilikom  prvog obilaska vrtića Radost s kolegicom Anom Kralj zatečeno stanje kuhinje  nije 

odgovaralo higijensko- sanitarnim uvjetima. Na mjestu spremačice je bila Kristina Paskojević kao 

zamjena za bolovanje spremačice Nade Raguž koja je u tom objektu radila godinama. S obzirom 

da kuhinja nije bila adekvatno higijenski održavana, spremačica Kristina nije bila educirana za rad 

u kuhinji i pripremi obroka, normativima, provođenju Haccap-a, hitno su se poduzele mjere 

čišćenja, pranja i dezinfekcije  kuhinje i svih aparata u kuhinji, a nakon toga i ostalih prostorija 

vrtića. Iz kuhinje u Palčici poslana je kuharica Ivona Zucalo i spremačica Martina Korać na dva dana  

(Paskojević otišla na bo) koje su kuhinju očistile, oprale, dezinficirale i osigurale optimalne 

higijensko-sanitarne uvjete. Napravljena je reorganizacija spremačica s ciljem poboljšanja 

sanitarno-higijenskih uvjeta u cijelom vrtiću i u skupinama i u wc-ima. Na mjesto popodnevne 

spremačice premješta se Sanja Oberan koja je dotada radila u Palčici, a spremačica Nada Raguž 

po povratku s bolovanje premješta se u Palčicu. U jutarnju smjenu u Radosti je ostavljena 

spremačica Kristina Paskojević u periodu od 7:30-09:00 radi pripreme doručka, a ostatak radnog 

vremena do 15:30 radi u Škatulici. 

Spremačica Sanja Oberan je pokazala izniman trud u održavanju vrtića Radost i zaslužila je svaku 

pohvalu za posao koji je obavljala u vrtiću. 

U vrtiću Škatulica primijećeno je nepoštivanje pravila da u kuhinju ulaze samo zaposlenici kuhinje, 

u više navrata se upozoravalo i objašnjavalo i osoblju kuhinje i odgojiteljima zašto je to važno. 
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Također je uočeno da se termometri iz hladnjaka drže i evidentiraju na pogrešan način, hrana u 

hladnjacima nije posložena po Haccap protokolima te su radnice u kuhinji dobile detaljne usmene 

i pisane upute. 

S obzirom na specifičnost vrtića Škatulica gdje skupine nemaju svoje sanitarne čvorove unutar 

skupine, nego zajedničke u sredini vrtića radi poboljšanja sanitarno-higijenskog održavanja 

raspoređene je spremačica Kristina Paskojević koja u tom objektu radi jutarnju smjenu od 9:30-

15:30. 

U sanitarnom čvoru pored garderobe odgojitelja uočeni su loši higijenski uvjeti. Na jednom dijelu 

je pregrađen improvizirani tuš koji unutar svog prostora ima i wc-školjku. U tom istom prostoru 

se peru bavarini, tute, izljeva voda od ribanja poda, ispiru krpe od poda i sl.                                                                                                                                            

Odmah su poduzete mjere u svrhu poboljšanja higijenskih uvjeta: 

- Na zidu je napravljena  rešetkasta polica u svrhu ocjeđivanja opranih tuta 

- Pored tuša je napravljen ormar s policama na kojeg se odlažu oprane, čiste i dezinficirane tute 

- Razdvojili smo proces miješanja čistog od prljavog 

U planu je nabavljanje platnenih bavarina za djecu u jaslicama koji bi se prali u vešeraju u Palčici i 

dostavljali u Škatulicu, jer za pranje i sušenje plastičnih i silikonskih bavarina nemamo uvjete. 

Trenutno se peru u kuhinji što nije dozvoljeno po Haccap-u ili u improviziranom tušu što opet ne 

odgovara higijenskom standardu. Nadam se da će u sljedećoj pedagoškoj godini dobiti dovoljan 

broj platnenih bavarina.  

 

Suradnja s odgojiteljima i provođenje zdravstvenog odgoja 

Tijekom cijelog perioda od veljače 2022.g. suradnja s odgojiteljima je bila izvrsna. 

Odvijala se kontinuirano kroz informiranje o zaraznim bolestima, praćenju pobola po skupinama, 

kontroli povratka djece nakon izostanka uslijed bolesti ili savjetovanju ako su se pojavili simptomi 

bolesti dok je dijete u vrtiću. S obzirom na veliki broj djece s alergijama  odgojitelji su vodili računa 

oko prijave djeteta s alergijom u kuhinju i dobro pazili da takvo dijete ne pojede nešto što može 

izazvati alergijsku reakciju, a sve nove informacije uslijed bilo kakve promjene zdravstvenog stanja 

djeteta odmah smo razmjenjivali. 



- 180 - 

 

U Škatulici  dvoje djece s jakom alergijskom reakcijom na pojedinu namirnicu  ima EPI PEN koji se 

nalazi u skupini, a s odgojiteljicama je napravljena edukacija o korištenju istog. Dobili su i pisane 

plastificirane upute koje stoje na jednom mjestu u skupini zajedno s lijekom. 

U ožujku smo obilježili Svjetski dan voda te sam išla u pratnji skupine Starija 2 iz Palčice na izvor 

Omble, a u travnju sam s 3 skupine iz Škatulice išla u pratnji na izlet u Trsteno. 

U ožujku u suradnji s ZZJZ djelatnicima Službe za promicanje zdravlja organizirana su u Škatulici za 

predškolce i u Palčici za 4 skupine starije vrtićke dobi obilježavanje Tjedna mozga. Sudjelovalo je 

oko 107 djece. Djeca su upoznata s funkcijama mozga kroz slikovite primjere iz svakodnevnih 

aktivnosti. Poučilo ih se na koji način mogu očuvati mozak. Također su na modelu mozga mogli 

vidjeti kako mozak izgleda, a na kraju su radili kratke vježbe kako bi poboljšali koncentraciju, 

pamćenje i koordinaciju tijela i uma.  

U travnju nakon što smo imali slučaj EPI napada kod jednog djeteta, napravljene su dvije radionice 

na temu: „Epilepsija u dječjem vrtiću“ zajedno s kolegicom Anom Kralj. Jedna je bila u vrtiću Pile, 

a druga u vrtiću Palčica na kojoj je sudjelovalo 43 odgojitelja i SRS. 

U svibnju smo imali dvije radionice na temu „Zaštita od sunca“ u vrtiću Radost za sve tri skupine 

koja se održala u dvorištu i u Palčici za 4 starije skupine. Radionice   su organizirane u suradnji s 

ZZJZ, djelatnicima Službe za promicanje zdravlja i službe za prehranu- nutricionista, tako da su 

djeca upoznata kako se pravilno zaštiti od sunca, kako se pravilno nanose zaštitne kreme i koju 

hranu treba jesti dok je vani vrući te pravilno unošenje tekućine. 

Iz Medicinske škole Dubrovnik bile su nam učenice na praksi, dva dana od 08:30-13:00. Praksu su 

imale iz predmeta Njega zdravog djeteta. Raspoređene su bile u jasličkim skupinama u Palčici i 

Izviđaču, povratna informacija od njihove profesorice Mihaele je bila puna pohvala  za suradnju  

kompletan boravak učenica kod nas u skupinama. 

 

Suradnja s roditeljima  

S obzirom na postojeću epidemiju Covid-19, roditeljske sastanke nismo održavali, a roditelje smo 

informirali putem web stranice vrtića, oglasnih ploča, letaka i viber grupa. 

Individualne razgovore s roditeljima odvijali su se najviše na temu zdravstvenog stanja djece 

vezano za alergije i prilagodbu jelovnika. 
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Ostali zadaci zdravstvene voditeljice  

Vođenje dokumentacije: zdravstveni karton djeteta, evidencija ozljeda, evidencija epidemioloških 

indikacija, evidencija o higijensko-epidemiološkom nadzoru, evidencija o sanitarnom nadzoru, 

evidencija i raspored rada tehničkog osoblja. 

Stručno usavršavanje: 

- Autizam danas, DV Dubrovnik 

- E- učenje; Kvaliteta života pacijentica nakon operacije dojke, HKMS 

- Radionica: Zoom radionica o korištenju Zoom-a, DV Konavle 

- Seminar: Kada nam je teško odlučivati-etičke dileme u palijativnoj skrbi, DZ Dubrovnik 

- Okrugli stol: suradnja u sustavu podrške žrtvama i svjedocima, Deša 

 

 

Literatura i Internet: 

- Pedijatrijska škola 

- Povezanost alergija i atopijskog dermatitisa s crijevnom mikrobiotom u djece; T. Niseteo, 

dipl.inž.preh.tehn. 

- Epilepsija – msd priručnik – neurologija 

- www.plivazdravlje.hr 

- Kreni zdravo 

- Od prvog obroka do školske užine, vodič kroz dječju ishranu; J. Komnenić 

- Primjena krvnih pripravaka, priručnik za medicinske sestre i tehničare, D. Radić, S. 

Piškorjanac 
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