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I. USTROJSTVO RADA
Predškolska ustanova "Vedri dani", Stari Mikanovci, Školska 15 (u daljnjem
tekstu Vrtić) organizira i provodi programe njege, odgoja, obrazovanja,
zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi.
Osnivač Vrtića je Općina Stari Mikanovci.
Pedagoška godina započela je 1.9.2017. g., a završila 31.8.2018. g.
Djelatnici Vrtića su zaposleni na puno radno vrijeme:

Ime i prezime
djelatnika

Stručna
sprema

Ljubica Đurasović

VŠS

Naziv radnog
mjesta

Određeno/
neodređeno
radno
vrijeme

odgojiteljica-ravnateljica neodređeno

Vesna Škrget

VŠS

odgojiteljica

neodređeno

Nada Bajić

VŠS

odgojiteljica

neodređeno

Ankica Jelić

VSS

Mirjana Novak

KV

kuharica

neodređeno

Đurđica Plazanić

NKV

spremačica

neodređeno

Katarina Anđelić

VŠS

odgojiteljica

određeno

odgojiteljica, mentorica neodređeno

U razdoblju ljetnih mjeseci djelatnici su koristili kolektivni godišnji odmor.

1.

U Vrtiću se provodio:
−

cjelodnevni program (u trajanju od 10 sati dnevno),

−

poludnevni program ( u trajanju od od 7 sati dnevno).

Radno vrijeme Vrtića (od 6 do 16 sati), usklađeno je sa potrebama roditelja.
Na početku pedagoške godine, Vrtić je pohađalo 44 djece u dobi od 2 godine
do polaska u školu.

ODGOJNA SKUPINA

BROJ DJECE

Starija mješovita odgojna skupina

26

Mlađa mješovita odgojna skupina

18
UKUPNO: 44

Polovicom mjeseca rujna 2017. godine upisano je još djece u Vrtić i
ustrojena je nova, starija jaslička skupina. Da Vrtić ima uvjete za ustrojavanjem
nove skupine, utvdila je i prosvjetna inspekcija iz Osijeka u studenom 2017.
godine.
Stoga je od tada u vrtiću:

ODGOJNA SKUPINA

BROJ DJECE

Starija mješovita odgojna skupina

24

Mlađa mješovita odgojna skupina

16

Starija jaslička odgojna skupina

12
UKUPNO: 52
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Tijekom godine broj djece u Vrtiću se povećavao ili smanjivao:

Broj djece u
starijoj mj.
skupini
na početku
mjeseca

Broj djece u
mlađoj mj.
skupini
na početku
mjeseca

Broj djece u
starijoj
jasličkoj sk.
na početku
mjeseca

Napomena

RUJAN

26

18

LISTOPAD

24

16

12

STUDENI

24

16

12

Ispis sa 30.11.2017.: 1

PROSINAC

23

17

12

Ispis sa 30.12.2017.: 1
Upis sa 1.12.2017.: 1

SIJEČANJ

22

17

12

VELJAČA

23

17

12

OŽUJAK

23

17

12

TRAVANJ

23

18

13

SVIBANJ

23

18

13

LIPANJ

23

18

13

Ispis sa 15.6.2018.: 4
Ispis sa 30.6.2018.: 5

SRPANJ

14

18

13

Ispis sa 15.7.2018.: 3

Upis sa 16.9.2017.: 8

Upis sa 1.2.2018.: 1

Upis sa 1.4.2018.: 1
Upis sa 16.4.2018.: 1

Radi smanjenog broja djece smo u srpnju djecu iz 3 odgojne skupine
rasporedili u 2 odgojne skupine.
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Redovni Vrtić su i ove pedagoške godine pohađala djeca s lakšim teškoćama
u razvoju:

VRSTA TEŠKOĆE

BROJ DJECE

Dijete sa zdravstvenim teškoćama

1

Dijete s poremećajima govorno-glasovne
komunikacije

4

Osim redovitog programa u Vrtiću je organiziran i realiziran kraći
program predškole, verificiran od Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Program predškole provodili smo od 1.2.2018. g. do 31.5.2018. g., ukupno
150 sati.
Program predškole kao obavezan i besplatan (prema Zakonu o predškolskom
odgoju i obrazovanju) pohađalo je 13 djece. Djeca su program pohađala dva
puta tjedno od 13 do 16 sati, a 3 tjedna u veljači 2018. g., tri puta tjedno.
Voditeljica kraćeg programa predškole bila je Katarina Anđelić.

U ožujku 2018. g. je u Vrtiću studentica Andrea Špoljarić iz Starih
Mikanovaca bila na Stručno-pedagoškoj praksi.
Andrea je studentica sveučilišnog preddiplomskog studija Ranoga i
predškolskoga odgoja i obrazovanja, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku,
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, odnosno, studentica je dislociranog
fakulteta u Slavonskom Brodu.
Na praksi je bila od 5.3.2018. do 23.3.2018. g. za akademsku 2017./2018.
godinu (3. godina studija). Praksu je obavila u starijoj mješovitoj skupini pod
vodstvom mentorice Ankice Jelić, prof.
Plan i program prakse po naputku Sveučilišta je provela uspješno. Bila je
upoznata sa Planom i programom rada, svakodnevno je promatrala i uključivala
se u rad skupine te vodila dnevnik prakse. Pokazala je veliki interes za rad s
djecom. Ogledne sate je provela uspješno.
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Studentica Marija Klobučar iz Starih Mikanovaca također je bila na
Stručno-pedagoškoj praksi u Vrtiću.
Marija je studentica sveučilišnog preddiplomskog studija Ranoga i
predškolskoga odgoja i obrazovanja, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku,
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, odnosno, studentica je dislociranog
fakulteta u Slavonskom Brodu.
Na praksi je bila od 19.2.2018. do 2.3.2018. g. za akademsku 2017./2018.
godinu (2. godina studija). Praksu je obavila u starijoj mješovitoj skupini pod
vodstvom mentorice Ankice Jelić, prof.
Plan i program prakse po naputku Sveučilišta uspješno je provela. S ciljem
osposobljavanja studentice za budući posao, bila je upoznata sa radom Vrtića.
Bila je upoznata sa propisima i pravilima koja vrijede za sve djelatnike Vrtića,
dobila uvid u obaveznu pedagošku dokumentaciju, plan i program odgojne
skupine. Svakodnevno je promatrala i uključivala se u rad skupine, uspješno
odradila ogledni sat, te vodila dnevnik prakse.

Studentica Kristina Klobučar iz Starih Mikanovaca također je bila na
Stručno-pedagoškoj praksi u Vrtiću.
Kristina je studentica sveučilišnog preddiplomskog studija Ranoga i
predškolskoga odgoja i obrazovanja, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku,
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.
Na praksi je bila od 26.2.2018. do 2.3.2018. g. za akademsku 2017./2018.
godinu (1. godina studija). Praksu je obavila u starijoj mješovitoj skupini pod
vodstvom mentorice Ankice Jelić, prof.
Plan i program prakse po naputku Sveučilišta uspješno je provela. S ciljem
osposobljavanja studentice za budući posao, bila je upoznata sa radom Vrtića.
Bila je upoznata sa propisima i pravilima koja vrijede za sve djelatnike Vrtića,
dobila uvid u obaveznu pedagošku dokumentaciju, plan i program odgojne
skupine. Svakodnevno je promatrala i uključivala se u rad skupine, te vodila
dnevnik prakse.
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II. MATERIJALNI UVJETI
Tijekom pedagoške godine 2017./2018. unaprijeđivali smo rad i uvjete
boravka djece i djelatnika u Vrtiću.
Rad Vrtića financira Općina Stari Mikanovci, roditelji, a dio sredstava Vrtić
dobiva od Ministarstva znanosti i obrazovanja koja su namjenska i kao takva
ulažu se u nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za provedbu programa,
stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika koji provode taj program
odnosno nabavu suvremene literature radi povećanja kvalitete programa i sl.
U ovoj pedagoškoj godini je Vrtić dobio od Ministarstva znanosti i obrazovanja
8 rata po 480,00 kuna.
− nabavljali smo po potrebi potrošnog i didaktičkog materijala, igračaka,
− nabava stručne literature, slikovnica, art časopisa, stručnih časopisa,
− nabava tepiha za mlađu mješovitu skupinu,
− obavili redoviti servis aparata za gašenje požara,
− nabava radne odjeće i obuće za djelatnike,
− nabava radnog stola i 2 stolice za odgojitelje,
− nabava računala za potrebe odgojitelja,
− uredili okoliš vrtića novim sadnicama cvijeća,
− uz pomoć sredstava osnivača Vrtića ugrađena su 4 klima uređaja (u
vrijednosti 15.500,00 kn),
− uz pomoć sredstava osnivača Vrtića sanirano je parkiralište i tako
riješen problem poplavljenog parkirališta uslijed većih oborina,
−

osnivač Vrtića je prepoznao nužnost obnove Vrtića, stoga smo
prijavljeni, u velječi 2017. godine, na natječaj za energetsku obnovu
zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama
koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja kako bi koristili
europska bespovratna sredstva za obnovu, a osnivač sufinancirao;
6.

Glavnim projektom energetske obnove Vrtića( u izradi Ekološkog centra,
Vukovar) su predložene mjere što bi se trebalo obnoviti i obaviti, što je sve i
realizirano:
− toplinska izolacija vanjskih zidova
− zamjena postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi OIE,
− zamjena vanjske stolarije niskoenergetskom
− zamjena postojeće rasvjete učinkovitijom
− ugradnja solarnih kolektora
− ugradnja regulacijskih ventila
− toplinska izolacija stropa iznad grijanog prostora mineralnom vunom.
Dodatno je obavljeno:
− brušenje parketa u 3 dječje sobe
− postavljanje komarnika u svim prostorijama Vrtića
− obnovljeni prednji i stražnji ulazi Vrtića s vanjske i unutrašnje strane
(nove pločice).
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni
razvoj Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
− EU sufinanciranje projekta: 374.958,27 kuna
− Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije:
167.500,38 kuna
− Općina Stari Mikanovci: 45.000,00 kuna
Izvođač radova je bio: Ukras d.o.o, Osijek.
Za donacije smo ove godine zahvalni:
− Udruzi "Hrvatsko srce" za uskrsna jaja za svako dijete u vrtiću,
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− Bosi d.o.o za kolače (za završnu svečanost),
− Gospođi Anici Svirac za prekrasnu ručnu izradu uskrsnih jaja za svako
dijete u redovitom programu vrtića i za djelatnike vrtića, kao i za
prekrasnu ručnu izradu male šokice i šokca.

III. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE
Tijekom cijele pedagoške godine vodila se briga o njezi i skrbi za tjelesni rast
i razvoj djece.
Roditelji su, prije uključivanja djece u Vrtić, bili dužni priložiti liječničku
potvrdu o zdravstvenom statusu djece, kao i da su redovito cjepljena. Sa svakim
roditeljem i djetetom je obavljen inicijalni razgovor kako bi se utvrdile razvojne
osobitosti djeteta kao i eventualne zdravstvene specifičnosti djeteta.
Odgojitelji su tijekom godine pratili rast i razvoj svakog djeteta, izvršili
antropometrijska mjerenja svakog djeteta na početku i na kraju pedagoške
godine o čemu se informiralo roditelje.
Redovito se vodila evidencija bolesti i cjepljenosti djece na temelju liječničkih
ispričnica. Izostanci djece zbog bolesti najčešće su bili vezani uz virusne
infekcije. Roditeljima je naglašavano da bolesnom djetetu nije mjesto u vrtiću
jer ugrožava svoje zdravlje, ali i zdravlje druge djece.
Tijekom cijele godine veliku pažnju smo posvećivali pravilnoj prehrani
djece prema prehrambenom standardu za planiranje prehrane u dječjim vrtićima
te vodili računa o preporučenim dnevnim količinama energije.
Temu pravilne prehrane, očuvanja zdravlja općenito, tijekom godine smo
kroz različite aktivnosti provodili s djecom.
Svakodnevno smo poticali kod djece usvajanje kulturno- higijenskih navika
tijekom objeda te poticali samostalnost pri hranjanju.
O prehrambenim navikama razgovarali smo redovito sa roditeljima svakog
djeteta. Kod nekoliko djece su bila važna svakodevna nastojanja za
prihvaćanjem određenih ponuđenih obroka dok se kod njih ne razvije osjećaj
prepoznavanja i prihvaćanja okusa određenog obroka.
Uvid u jelovnike, koji su se tjedno izmjenjivali, roditelji su imali putem
oglasne ploče za roditelje.
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Za cjelodnevni program smo osigurali:
− doručak
− voće
− ručak
− užina.
Za poludnevni program smo osigurali:
− doručak
− voće
− ručak.
Tijekom pripreme hrane strogo se vodilo računa o higijenskim uvjetima s
ciljem zdravstveno ispravne hrane. Ispravnost pripremljenih obroka redovito je
kontrolirala Veterinarska stanica, Vinkovci. Uzimali su i otiske kako bi se
utvrdila zadovoljavajuća mikrobiološka čistoća.
Svi djelatnici su redovito išli na sanitarne preglede, provodila se dezinsekcija
i deratizacija (Veterinarska stanica).
Dezinfekcija posuđa i prostora vršila se svakodnevno.
Svakodnevno se vodila briga i o prirodnoj osvjetljenosti prostorija ili
zamračivanju istih, redovitom prozračivanju prostorija i reguliranju grijanja
kada je to potrebno.
Održavanje zadovoljavajućih higijenskih uvjeta kao i sigurnost djece, kako u
unutrašnjem dijelu vrtića, važna je i na vanjskom dijelu vrtića. Vanjski dio
vrtića smo svakodnevno pregledavali i čistili prije izlaženja djece na isti.
Omogučili smo djeci boravak na zraku u skladu sa vremenskim uvjetima,
poticali što više tjelesnih aktivnosti, redovito radili na zdravstvenom odgoju
djece.
Za djecu koja su bila upisana u cjelodnevni program organizirali smo
dnevni odmor.
U ovoj pedagoškoj godini obavljen je cjeloviti nadzor nad sanitarnotehničkim i higijenskim uvjetima poslovanja kao i ciljani nadzor nad
imunizacijom od strane sanitarne inspekcije iz Vinkovaca.
Inspektorica je utvrdila uredno poslovanje Vrtića i nije imala primjedbi.
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IV. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
Odgojno- obrazovni rad odvijao se u nastojanju ostvarivanja planiranih
zadaća iz Godišnjeg plana i programa rada Vrtića. Nastojalo se djeci osigurati
uvjete za cjeloviti razvoj i unapređenje opće kvalitete života.
Zadaće i rad su se provodili po razvojnim područjima:
1. Tjelesni i psihomotorni razvoj
2. Socio – emocionalni razvoj
3. Spoznajni razvoj
4. Govor, komunikacija, staralaštvo
U planiranju odgojno-obrazovnog rada polazilo se od razvojnih osobitosti i
mogučnosti djeteta, a odabrane aktivnosti i projekte nastojali smo prilagoditi
aktualnim interesima djece, kao i prateći također aktualnosti u prirodnoj i
društvenoj sredini.
Prema Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i
evidencije o djeci u dječjem vrtiću redovito je vođena obavezna dokumentacija:
− Matična knjiga djece
− Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine
− Imenik djece
− Ljetopis djece
− Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada
− Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada
− Program stručnog usavršavanja
− Dosje djeteta s posebnim potrebama
− Knjiga zapisnika
Knjigu pedagoške dokumentacije skupine, odgojitelji su vodili tromjesečno,
tjedno i dnevno. Njome su obuhvaćeni:
− Orijentacijski plan i program odgojno-obrazovnog rada za određeno
razdoblje s razvojnim zadaćama za poticanje cjelovitog razvoja djeteta za
skupinu, za pojedino dijete
− Organizacijski i materijalni uvjeti za ostvarivanje zadaća
− Aktivnosti za ostvarivanje razvojnih zadaća (sklopovi aktivnosti, teme,
projekti...)
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− Suradnja sa stručnjacima, roditeljima i drugima radi ostvarivanja
postavljenih zadaća
− Važni datumi (sastanci, svečanosti, izleti i drugo)
− Tjedni plan i program odgojno-obrazovnog rada, dnevni planovi
− Zajedničke aktivnosti djece i odraslih (izleti, druženja, svečanosti)
− Roditeljski sastanci
− Zabilješke o radu s roditeljima
− Vrednovanje rada
Ostvarenju ciljeva odgojno-obrazovnog rada doprinijelo je prostorno i
materijalno okruženje, a nastojali smo da je što više poticajno i raznovrsno.
Centri aktivnosti u sobama su se tijekom pedagoške godine nadopunjavali i
mijenjali prema interesu djece i dječjim istraživačkim aktivnostima, kao i
materijalnim mogućnostima Vrtića, a s ciljem kvalitetnijih različitih interakcija.
Nastojali smo da dijete uvijek boravi u okruženju u kojem se osjeća sigurno i
dobrodošlo. Naročito je to bilo važno u periodu prilagodbe nove djece na Vrtić.
Pedagošku godinu 2017./2018. obilježile su slijedeće teme i projekti:
− rujan ( prilagodba djece na vrtić, Ja u vrtiću, Jesen, Tradicija
Vinkovačkih jeseni)
Mjesec rujan najviše je obilježio period prilagodbe nove djece na vrtić. To je
period kada je djeci i roditeljima bila potrebna najveća podrška. Nova djeca su
se po prvi puta odvojila od obiteljskog doma i upisala u vrtić u kojemu je sve
nepoznato: prostor, djeca, odrasli te nije neobično da im je trebalo određeno
vrijeme da se na sve priviknu. Na moguće reakcije djece, koje se jave tijekom
prilagodbe, smo unaprijed pripremili sve nove roditelje, kako bi taj period
prošao što manje stresno za sve. Nudili smo roditeljima svakodnevnu podršku,
komunikaciju, kako bi što više imali spoznaja o djetetu i njegovim navikama,
povratnu informaciju kako bi i roditelji i djeca postepeno stekli povjerenje u
nas, kako bi period prilagodbe protekao u relativno kratkom periodu.
Mnoštvo aktivnosti koje su ponuđene djeci su bile s ciljem da se djeca što
lakše priviknu na vrtić, upoznaju ga i zavole.
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Tradicionalno se u rujnu održavaju i Vinkovačke jeseni. Djeci su
ponuđene aktivnosti na tu temu jer su neka djeca bila i sudionici na tzv. malim
Vinkovačkim jesenima i mogli su prenijeti i podijeliti sa svima svoja iskustva i
dojmove.
Kako je starija jaslička skupina nešto kasnije ustrojena, prilagodba djece na
vrtić je duže trajala što je utjecalo i na planiranje i prilagođavanje odgojnoobrazovnog rada djeci.
− listopad (Promet-posjet prometne policije vrtiću, Dani kruha,
Jesenska svečanost)
U listopadu smo se intenzivno bavili prometom, ponudili djeci mnoštvo
aktivnosti, pješačili do obližnjeg semafora, tj. bili aktivni sudionici u prometu
kao pješaci i uočavali sve oko sebe vezano za promet: pješake, prometna
sredstva, prometne znakove, pješačke prijelaze... Posjetili su nas i prometni
policajci kako bi još s djecom ponovili osnovna znanja o prometu te tako
pridonijeli njihovom osposobljavanju za samostalno, odgovorno i sigurno
sudjelovanje u prometu kao pješaka. Sudjelovale su sve tri skupine djece, te su
djeca pokazala odlično znanje o prometu.
Dan kruha smo obilježili aktivnostima koje djeca obožavaju: mjesiti tijesto
te izrađivati pekarske proizvode i na kraju sve to, blagoslovljeno od svećenika,
kušati. Prigodni igrokaz "Zrno pšenice" priredile su za svu djecu odgojiteljice
koji je izazvao kod djece veselje i smijeh. Izazvao je i kritičko promišljanje
djece o predstavi, iznošenje mišljena o pojedinim likovima i njihovom
katakteru.
Također smo posjetili i novootvorenu obližnju pekarnicu, imali prilike vidjeti
gdje se sve to proizvodi i prodaje. Na kraju smo sve morali i probati što je
oduševilo svu djecu.
Također smo nastavili sa jesenskim temama, aktivnostima i prigodnim
jesenskim igrokazom za svu djecu: "Jesen pred ježevom kućicom", koju su
priredile odgojiteljice. Djeci se i na ovaj način približila jesen kao godišnje
doba, kroz prekrasno osmišljenu scenu, efekte vjetra, kostimirane glumce, djeci
prilagođen i zanimljiv tekst, odličnu glumu odgojiteljica koja je izazvala samo
pozitivne reakcije kod sve djece.
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− studeni ( Svi sveti- šetnja do groblja, obilježavanje Dana jabukašetnja do voćnjaka i sakupljanje jabuka, Boje, Moja obitelj, U
susret sv. Nikoli, božićna radionica sa roditeljima)
Lijepo vrijeme omogučilo nam je da i u studenom provedemo puno
aktivnosti na otvorenom uživajući u jeseni i bogatstvu plodova koje nam ona
donosi. U suradnji sa roditeljima, prošetali smo se da voćnjaka, gdje smo
proveli ugodno vrijeme igrajući se, uživajući u berbi, sakupljnju i kušanju
jabuka. Ova šetnja do voćnjaka bila je poticaj djeci za nastavak jesenskih
aktivnosti i u vrtiću.
− prosinac ( Blagdani djetinjstva, predstava "Vitez bez konja"
povodom dolaska sv. Nikole i podjela paketića djeci, nastup djece
na božićnom koncertu, podjela darova djeci u vrtiću uz prigodni
božićni program),
Predstava i paketići dar su naše Općine Stari Mikanovci djeci povodom
dolaska Sv. Nikole. Djeca su bila oduševljena predstavom i naročito prigodnim
poklonima koje je djeci podjelio sv. Nikola u vrtiću.
Djeca starije skupine su nastupala na božićnom koncertu zajedno sa djecom
iz naše OŠ S. Cvrkovića, a Djeda Mraza smo dočekali sa prigodnim programom
u vrtiću, poslije kojega je razveselio svu djecu i podijelio im poklone.
− siječanj ( Zima, Moje zdravlje, Kutija puna osjećaja, Gdje je čije
mjesto),
U siječnju je puno aktivnosti vezano za godišnje doba zimu, a djeci su
najomiljenije zimske radosti na snijegu.
− veljača ( Maškare, Valentinovo, Očuvanje zdravlja, posjet liječnici
i stomatologu),
U veljači smo obilježili maškare, posjetili našu Općinu. Obilježili smo
prigodno i Valentinovo.
Posjetili smo liječnicu i stomatologa. U ambulantama smo uvijek dobrodošli,
gdje djeca mogu biti tada opuštenija, gdje su imali prilike pokušati svladati
možda neki strah, gdje mogu puno toga iz prve ruke saznati, vidjeti, istražiti...
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− ožujak (Voda, U susret proljeću, Lutkarsko proljeće, Uskrs),
Proljetne teme i aktivnosti vezane za vodu su djeci bliske jer su interesantne,
istraživačke.
U Domu kulture pogledali smo predstavu "Umišljen miš" u kojoj su djeca
uživala. Predstava je dar osnivača Vrtića djeci.
Za Uskrs su nas posjetili gđa. Anica Svirac i njezin suprug. Jako su nas
obradovali svojim darovima: svako dijete i djelatnik su dobili pisanicu u što je
uloženo puno truda i ljubavi. Vrtić je primio još jedan prekrasan dar: ručno
izrađenu malu šokicu i šokca.
Pisanicama su nas također obradovali i darivali iz udruge "Hrvatsko srce",
također za svako dijete.
− travanj (pripreme za nastup i utrku djece povodom Dana Općine
Stari Mikanovci, Dan planeta Zemlje, posjet OŠ, OFDV, posjet
dječjeg kazališta "Čarobna scena" iz Zagreba Vrtiću),
U travnju možemo izdvojiti da smo se sa djecom intenzivno pripremali za
javni nastup djece starije skupine povodom proslave Dana naše Općine.
Ovaj je mjesec bio prepun sportskih aktivnosti: vježbanja, natjecateljskih
igara, priprema za utrkivanje također povodom proslave Dana naše Općine,
sportskih priprema djece starije skupine za OFDV i odlazak u Vinkovce na
OFDV. Olimpijada je organizirana na županijskoj razini, a suradnja sa
organizatorima je protekla odlično. U našoj organizaciji oko odlaska u
Vinkovce i našeg sudjelovanja na olimpijadi, imali smo veliku pomoć od strane
roditelja. Mnogi roditelji su bili u mogučnosti bodriti nas i navijati za nas na
stadionu gdje se olimpijada održavala, što je puno značilo i nama i djeci.
Poveli smo djecu predškolce (iz redovitog programa i kraćeg) u posjet našoj
školi, djeci i učiteljici 1. razreda gdje su nas srdačno dočekali. Djeca su imala
prigodu čuti i vidjeti kako je to u 1. razredu, postavljti pitanja, upoznati prostor
škole... Puni prelijepih doživljaja djeca su poželjela što prije krenuti i sama u
svoj 1. razred.
U Vrtić nas je posjetilo dječje kazalište "Čarobna scena". Sve 3 skupine
pogledale su predstavu klauna Čupka "Mama, tata i ja". Predstava je oduševila
sve. Djeca su imala priliku puno toga ponoviti o obitelji, prometu, ponašanju,
godišnjim dobima, brojevima, zdravlju na djeci jako zabavan način, kroz šalu,
pjesmu, trikove...
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− svibanj (Majčin dan, posjet vatrogascima, završna svečanost,
posjet slastičarni, posjet pošti)
U svibnju smo sa starijom skupinom posjetili naše vatrogasce.
Bilo je to odlično iskustvo, doživjeti i vidjeti na koji način vatrogasci
dobrovoljno obavljaju posao vatrogasaca i time imaju vrlo zahtjevnu ulogu u
društvu: pomoći, spašavati, gasiti požar. Djeca su bila oduševljena svime,
naročito vatrogasnim vozilima, vježbom gađanja vodom u metu, njihovom
različitom opremom. Puno je djece izrazilo želju da se pridruže našem
vatrogasnom društvu.
Završna svečanost i oproštaj predškolaca od Vrtića bio je dosta emotivan,
svečan i za djecu, roditelje i sve djelatnike.
I ove godine smo posjetili našu obližnju slastičarnicu, kada nas obavezno
počasti sladoledom naš Slasto.
Djeca starije skupine su posjetila poštu, upoznali se sa radom pošte,
zanimanjem poštara i djelatnice u pošti. Djeca su bila jako znatiželjna,
radoznala.

−

lipanj i srpanj (ljetne aktivnosti, aktivnosti po izboru djece, tjedan
slikovnica, igre na dječjem dvorištu)
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V. IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE DJELATNIKA
Prema programu održavanja stručnih skupova u organizaciji Agencije za
odgoj i obrazovanje i ove pedagoške godine su djelatnici Vrtića imali prilike za
stručnim usavršavanjem.
Teme sa stručnih skupova izlagali su odgojitelji na Odgojiteljskim vijećima, a
individualno usavršavanje provodilo se tijekom pedagoške godine.
Odgojitelji su stručno usavršavali:
* u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje:
− Jačanje kompetencija odgojitelja u radu s djecom s posebnim
potrebama u redovnom odgojno-obrazovnom programu- stručni,
jednodnevni, međužupanijski skup
− Odgojitelji i stručni suradnici zajedno u prevenciji- stručni,
jednodnevni, međužupanijski skup
− Dijete-učenik- stručni, jednodnevni, međužupanijski skup

* na seminaru u organizaciji učilišta Eduka savjet (Sesvete) u Županji
− Zakon u vrtiću
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VI. SURADNJA S RODITELJIMA

U ovoj pedagoškoj godini suradnja s roditeljima realizirana je kroz sljedeće
oblike:
− roditeljski sastanci,
− razgovori s roditeljima novo upisane djece,
− svakodnevni individualni razgovori,
− obavijesti roditeljima putem oglasne ploče,
− zajedničko prikupljanje plastičnih čepova zajedno sa djecom pomažući
time Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma kako bi kupili lijekove;
na taj smo način ujedno podizali svijest kod djece i roditelja o
važnosti razvrstavanja otpada i njegovog recikliranja,
− radionica: izrada božićnih čestitki,
− kreativna radionica: "Priprema za školu"
− zajedničke aktivnosti roditelja, odgojitelja i djece ( proslave )
− prikupljanje različitog neoblikovanog materijala, jesenskih plodova...,
− s ciljem da roditelji što više čitaju svojoj djeci, osim što mi to činimo
često u vrtiću, ponudili smo im da iz vrtića mogu tijekom cijele godine
posuđivati različite slikovnice ili literaturu za roditelje.
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VII. SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA
Tijekom pedagoške godine ostvarena je suradnja s:
− Osnivačem Vrtića: Općinom Stari Mikanovci
− Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i
obrazovanje
− Gradskom knjižnicom, Vinkovci
− Prometnom policijom, Vinkovci
− Pekarnicom "Zrno", Stari Mikanovci
− Župnim uredom, Stari Mikanovci
− OŠ Stjepana Cvrkovića, Stari Mikanovci
− Zdravstvenom i stomatološkom ambulantom, Stari Mikanovci
− Udrugom oboljelih od leukemije i limfoma
− Zajednicom športskih udruga grada Vinkovaca
− DVD-om Stari Mikanovci
− Poštom, Stari Mikanovci
− Dječjim kazalištem "Čarobna scena", Zagreb
− Udrugom "Hrvatsko srce"
− Ekološkim centrom, Vukovar
− Ukras d.o.o, Osijek
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VIII. IZVJEŠĆE O RADU RAVNATELJICE
−

½ radnog vremena obavljala posao odgojiteljice u mlađoj mješovitoj
skupini, vodila knjigu pedagoške dokumentacije iste odgojne skupine,
planirala odgojno- obrazovni rad, vodila računa o bogaćenju prostorno
materijalnog okruženja za skupinu kao i druge prostore u vrtiću, vodila
individualne razgovore sa roditeljima,

− organizirala i vodila rad i poslovanje Vrtića,
− sudjelovala u izradi financijskog plana,
− predlagala Godišnji plan i program rada, Kurikulum Vrtića te pratila
njihovu provedbu,
− predlagala opće akte,
− sudjelovala u radu Upravnog vijeća Vrtića,
− izvijestila Upravno vijeće i Osnivača o poslovnim rezultatima,
− pripremala sjednice Odgojiteljskog vijeća,
− izdavala naloge zaposlenicima za izvršenje određenih zadataka ili
poslova u skladu s aktima Vrtića,
− organizirala i upućivala zaposlenike na stručne skupove, preglede,
− surađivala sa osnivačem Vrtića, Ministarstvom znanosti i obrazovanja i
drugim dječjim vrtićima i institucijama sa kojima Vrtić ima suradnju,
te s roditeljima,
− organizirala roditeljske sastanke,
− redovito informirala roditelje na oglasnoj ploči i web stranici Vrtića,
− sudjelovala u poslovima Povjerenstva za upis djece,
− izvršavala odluke Upravnog i Odgojiteljskog vijeća,
−

isplaćivala plaće, doprinose internet bankarstvom,

− vodila knjigu ulaznih računa i plaćala račune internet bankarstvom,
− tiskala izvode, te pripremala i isplaćivala putne naloge i odnosila u
Računovodstveni servis, Vinkovci,
− izrađivala Liste djece (zaduženja), ispisivala i djelila uplatnice za
roditelje (plaćanje vrtića) te pratila pravovremeno plaćanje vrtića,
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− obrađivala statističke i druge podatake o djeci i zaposlenima u vrtiću,
slanje e-poštom i običnom poštom prema Općini, Županiji i
Ministarstvima…,
− vodila Matičnu knjigu djece,
− vodila Ljetopis,
− vodila Knjigu službenih putovanja,
− vodila Urudžbeni zapisnik,
− vodila evidenciju o radnom vremenu zaposlenih,
− ispisivala i izdavala potvrde o završenoj predškoli,
− sudjelovala u radu sa studentima predškolskog odgoja koji obavljaju
praksu u Vrtiću (3 studentice),
− prikupljala foto materijal iz života i rada Vrtića,
− pratila poslove održavanja prostora i čistoče.
Godišnje izvješće o ostvarenom planu i programu rada Predškolske ustanove
"Vedri dani", Stari Mikanovci za pedagošku godinu 2017./2018. usvojeno je na
Odgojiteljskom vijeću Vrtića održanom 29.8.2018. godine.
Ravnateljica:
___________________________
Ljubica Đurasović

Godišnje izvješće o ostvarenom planu i programu rada Predškolske ustanove
"Vedri dani" Stari Mikanovci za pedagošku godinu 2017./2018. usvojeno je na
sjednici Upravnog vijeća održanoj 31.8.2018. godine.
Predsjednica Upravnog vijeća
_________________
Nada Bajić
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