REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
PREDŠKOLSKA USTANOVA
"VEDRI DANI"
STARI MIKANOVCI
ŠKOLSKA 15
KLASA: 601-05/19-01/263
UR. BROJ: 2188/11-JT-1-02-19

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O OSTVARENOM PLANU I PROGRAMU RADA
PREDŠKOLSKE USTANOVE "VEDRI DANI"
STARI MIKANOVCI
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

Stari Mikanovci, kolovoz 2019. g.

Sadržaj:

I. USTROJSTVO RADA

1

II. MATERIJALNI UVJETI

6

III. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE

7

IV. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

9

V. IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA

16

VI. SURADNJA S RODITELJIMA

17

VII. SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA

18

VIII. IZVJEŠĆE O RADU RAVNATELJICE

19

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 3.9.2018. g., a završila 31.8.2019. g.
Djelatnici Vrtića su zaposleni na puno radno vrijeme:
Ime i prezime
djelatnika

Stručna
sprema

Naziv radnog
mjesta

Određeno/
neodređeno
radno vrijeme

Ljubica
Đurasović

VŠS

odgojiteljicaravnateljica

neodređeno

Vesna
Škrget

VŠS

odgojiteljica

neodređeno

Nada
Bajić

VŠS

odgojiteljica

neodređeno

Ankica
Jelić

VSS

odgojiteljica,
mentorica

neodređeno

Ivana
Ljubas

KV

kuharica

neodređeno

Đurđica
Plazanić

NKV

spremačica

neodređeno

Katarina
Anđelić

VŠS

odgojiteljica

određeno (od 1.9.´18.
do 31.8.´19.)

Rosana
Knežević

VŠS

odgojiteljica

određeno (od 1.12.´18.
do 29.1.´19

Danijela
Ćurić

VŠS

odgojiteljica

određeno (od 13.2.´19.
do 1.3.´19.)

1.

U razdoblju ljetnih mjeseci djelatnici su koristili kolektivni godišnji odmor.
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) je usklađeno sa potrebama roditelja.
Na početku pedagoške godine, Vrtić je pohađalo 52 djece u dobi od 2 godine
do polaska u školu. Djeca su bila raspoređena u 3 odgojne skupine:
ODGOJNA SKUPINA

BROJ DJECE

Starija mješovita odgojna skupina

22

Mlađa mješovita odgojna skupina

16

Starija jaslička odgojna skupina

14
UKUPNO: 52

Da Vrtić ima uvjete za 3 skupine, ponovo je utvdila prosvjetna inspekcija iz
Osijeka u studenom 2018. godine.

2.

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

Ispis sa 30.9.2018.: 1

RUJAN

22

16

14

LISTOPAD

21

16

14

STUDENI

22

17

14

Upis sa 1.11.2018.: 1
Upis sa 16.11.2018.: 1
Ispis sa 15.11.2018.: 2

PROSINAC

23

16

14

Upis sa 1.12.2018.: 1
Upis sa 17.12.2018.: 1

SIJEČANJ

23

16

14

Ispis sa 29.1.2019.: 1

VELJAČA

23

16

14

Upis sa 13.2.2019.: 2
Ispis sa 28.2.2019.: 2

OŽUJAK

22

17

16

Ispis sa 1.3.2019.: 2
Upis sa 1.3.2019.: 2

TRAVANJ

20

17

15

Ispis sa 30.4.2019.: 1

SVIBANJ

19

17

15

LIPANJ

19

17

15

Ispis sa 15.6.2019.: 4
Ispis sa 30.6.2019.: 2

SRPANJ

13

17

15

Ispis sa 15.7.2019.: 5

3.

Radi smanjenog broja djece u drugoj polovici lipnja smo rasporedili djecu u
2 odgojne skupine.
Redovni Vrtić su i ove pedagoške godine pohađala djeca s lakšim teškoćama
u razvoju:
VRSTA TEŠKOĆE

BROJ DJECE

Dijete sa zdravstvenim teškoćama

4

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 25.2.2019. g. do 31.5.2019. g., ukupno
150 sati.
Program predškole kao obavezan i besplatan (prema Zakonu o predškolskom
odgoju i obrazovanju) pohađalo je 14 djece. Djeca su program pohađala od 13
do 16 sati.
Voditeljica kraćeg programa predškole bila je Katarina Anđelić.
Studentica Marija Klobučar iz Starih Mikanovaca je u Vrtiću bila na
Stručno-pedagoškoj praksi.
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 od 1.4. do 12.4.2019. za akademsku 2018./2019. godinu
(3. godina studija). Praksu je obavila u starijoj jasličkoj skupini pod vodstvom
mentorice Ankice Jelić, prof.
Plan i program prakse po naputku Sveučilišta je uspješno provela. Bila je
upoznata sa radom Vrtića, 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.
4.

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 25.2. do 1.3.2019. g. za akademsku 2018./2019. godinu
(2. godina studija). Praksu je obavila u starijoj jasličkoj skupini pod vodstvom
mentorice Ankice Jelić, prof. Plan i program prakse po naputku Sveučilišta
uspješno je provela.

Studentica Jelena Barić iz Starih Mikanovaca također je bila na
Stručno-pedagoškoj praksi u Vrtiću.
Jelena je studentica Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta prirodoslovnomatematičkih i odgojnih znanosti, studija: predškolski odgoj.
Sukladno njihovom nastavnom planu i programu sudjelovala je u odgojnoobrazovnom radu skupine te provodila s njima aktivnosti.
Na praksi je bila od 14.1. do 18.1.2019. g. i od 29.4. do 10.5.2019. za
akademsku 2018./2019. godinu (3. godina studija). Praksu je uspješno obavila
u starijoj jasličkoj skupini pod vodstvom mentorice Ankice Jelić, prof.

5.

II. MATERIJALNI UVJETI
Tijekom pedagoške godine 2018./2019. 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 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 440,00 kuna.
− nabavljali smo po potrebi potrošnog i didaktičkog materijala, igračaka,
− nabava stručne literature, slikovnica, art časopisa, stručnih časopisa,
− nabava radne odjeće i obuće za djelatnike,
− nabava printera,
− nabava usisavača,
− obavili redoviti servis aparata za gašenje požara,
− popravili 2 vanjske igračke (tobogan i kućicu),
− obavili ispitivanje električnih instalacija.

6.

Za donacije smo ove godine zahvalni:
− Udruzi "Hrvatsko srce" za uskrsna jaja za svako dijete u vrtiću,
− Bosi d.o.o za kolače (za završnu svečanost),
− JUB-u d.o.o. iz Samobora za 5 JUPOL boja (kanti) u sklopu njihovog
natječaja: "50 godina JUPOL-a za 50 dječjih vrtića",
− Hrvatskoj Sekciji IPA ( Intrernational police association) za
"Prometne bojanke za djecu".

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.
U ovoj pedagoškoj godini zabilježili smo nekoliko slučajeva vodenih kozica
kod djece i nekoliko slučajeva pojave uši u kosi kod djece.

7.

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.
Uvid u jelovnike, koji su se tjedno izmjenjivali, roditelji su imali putem
oglasne ploče za roditelje.
U dogovoru s roditeljima, jelovnik smo morali zbog alergija na određene
namirnice prilagoditi za petero djece.
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.
Kako bi stekla osnovna znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i
osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica, kuharica je
bila upućena na tečaj o istome u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo
Vukovarsko- srijemske županije u Vinkovcima.
8.

Svi djelatnici su redovito išli na sanitarne preglede, provodila se dezinsekcija
i deratizacija (Veterinarska stanica, Vinkovci).
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.
Omogućili 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.

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.
2.
3.
4.

Tjelesni i psihomotorni razvoj
Socio – emocionalni razvoj
Spoznajni razvoj
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:
9.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

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...)
− 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.
Pojedine centre smo nadopunjavali također u suradnji s roditeljima.
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.
10.

Pedagošku godinu 2018./2019. obilježile su slijedeće teme i projekti:
− rujan
(prilagodba djece na vrtić, Ovo sam ja, Jesenska tradicijska događanjaVinkovačke jeseni, projekt: Jesen nas dariva)
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. Pružili smo povratnu informaciju
roditeljima o njihovom djetetu 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.
Kako nam je grad Vinkovci vrlo blizu i održavanje Vinkovačkih jeseni kao
najveće kulturne manifestacije u regiji, iskoristili smo isto te djeci
ponudili aktivnosti na tu temu kako bi im se približilo bogatstvo naše kulturne
baštine.
U starijoj jasličkoj skupini je upisano najviše nove djece. Prilagodba na vrtić
u toj skupini je i najduže trajala što je utjecalo na planiranje i prilagođavanje
odgojno-obrazovnog rada djeci.
− listopad
(projekt: Imam prava ali i obveze, nastavak projekta Jesen nas dariva
šetnjom do voćnjaka, Boje jeseni, Dani kruha, Promet nije šala ni opasnost
mala- posjet prometne policije vrtiću, Jesenska svečanost)
11.

U listopadu smo ostvarili odličnu suradnju s roditeljima i djedom jednog
dječaka te tako uspješno nastavili naš projekt: "Jesen nas dariva" i prošetali se
svi do njihovog voćnjaka koji nas je "darivao" s jesenskim plodovima,
jabukama, lješnjacima, kestenima. Ova šetnja do voćnjaka bila je poticaj djeci
za nastavak jesenskih aktivnosti i u vrtiću.
Dan kruha smo i ove godine obilježili prigodnim igrokazom "Zrno pšenice"
za svu djecu te mnoštvom ostalih aktivnosti od kojih djeca najviše vole mjesiti
tijesto i izrađivati pekarske proizvode.
U listopadu su nas posjetili i prometni policajci s kojima svake godine
ostvarujemo odličnu suradnju te nam uvelike pomažu u edukaciji djece o
prometu pridonoseći njihovom osposobljavanju za samostalno, odgovorno i
sigurno sudjelovanje u prometu kao pješaka. Znanja o prometu smo primjenili i
tijekom šetnje po bližoj okolici vrtića.

− studeni ( Svi sveti- šetnja do groblja, Vrijeme u jesen, Matematikapojmovi, brojevi, Jabuka, Moja osjetila, U susret sv. Nikoli,
božićna radionica sa roditeljima-izrada čestitki)
Mjesec studeni je obilježio mnoštvo različitih tema po skupinama koje su
vazane za godišnje doba, matematičke pojmove, osjetila...
Ovaj mjesec je također uvod u predblagdanska događanja (dolazak sv.
Nikole, kao i suradnja sa roditeljima, njihova pomoć u izradi božićnih čestitki).

− prosinac ( Blagdani djetinjstva, Moja obitelj, predstava "Božićna
bajka" 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.
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.
12.

− siječanj ( Zima, Životinje zimi, Važno je biti zdrav, Zdrava
prehrana)
U siječnju je puno aktivnosti vezano za godišnje doba zimu. Djeca su
najviše oduševljena snijegom kao i saznanjima kako životinje provode zimu te
kako im svi možemo pomoći.
Krajem siječnja smo pojačano provodili akt. vezane za naše zdravlje te na
koji način ga očuvati.

− veljača ( nastavak akt. vezanih za zdravlje, Valentinovo, Kutija
puna osjećaja),
U veljači smo nastavili sa akt. vezanim za zdravlje.
Obilježili smo prigodno i Valentinovo pjesmom, plesom, plesom srdaca uz
obilje emocija sreće, te se poslije nastavili baviti i upoznavati se kako se nositi i
sa ostalim emocijama.

− ožujak (Maškare, posjet Općini Stari Mikanovci, posjet staračkom
domu, obilježavanje međunarodnog Dana žena, Vijesnici proljeća,
Voda život znači, Priroda se budi)
U ožujku smo obilježili maškare, posjetili našu Općinu, te jako razveselili
korisnike našeg staračkog doma našim posjetom, pjesmom, druženjem.
Proljetne teme i aktivnosti vezane za vodu su djeci bliske jer su interesantne,
istraživačke.

− travanj (Domaće životinje, posjet dječjeg kazališta "Čarobna
scena" iz Zagreba Vrtiću sa predstavom "Idemo u Zoo vrt",
Uskrs, posjet udruge "Hrvatsko srce" Vrtiću, Dan planeta Zemlje,
pripreme za nastup i utrku djece povodom Dana Općine Stari
Mikanovci, sportske pripreme za Olimpijski festival dječjih vrtića
u Vinkovcima)
13.

Početkom travnja djeci su bile ponuđene aktivnosti vezane uz životinje, a u
sve se odlično uklopio i posjet dječjeg kazališta "Čarobna scena" iz Zagreba
Vrtiću, sa predstavom "Idemo u Zoo vrt". Klaun Čupko je djecu upoznao na
veseli, šaljiv način, uz pjesmu, igru, čaroliju, sa životinjama koje žive u
zoološkom vrtu.
U travnju možemo izdvojiti da smo se sa djecom intenzivno pripremali za
javni nastup djece starije skupine povodom proslave Dana naše Općine kao i za
utrku- sve 3 odgojne skupine.
Dio djece starije skupine i dio djece kraćeg programa predškole pripremali
smo za Olimpijski festival dječjih vrtića u Vinkovcima, čemu su se djeca
izrazito radovala i iščekivala.
Obilježili smo Dan planeta Zemlje različitim aktivnostima s naglaskom da se
od najranije dobi može pridonijeti očuvanju našeg planeta.
Uskrs jako veseli svu djecu kao i posjet udruge "Hrvatsko srce" i njihovi
darovi (pisanice i slatkiši) za svu djecu.

− svibanj (Majčin dan, posjet školi, Vatrogasci, Ruksak pun kulture,
pripreme i odlazak na Olimpijski festival dječjih vrtića u
Vinkovce, Pošta, završna svečanost)
Poveli smo djecu predškolce (iz redovitog programa i kraćeg) u posjet našoj
školi, djeci i učiteljici 1. razreda. Djeca su imala prigodu čuti i vidjeti kako je to
u 1. razredu, postavljti pitanja, upoznati prostor škole, družiti se...
Još prošle godine smo iskazali interes za program: „Ruksak (pun) kulture“ umjetnost i kultura u vrtiću i školi za 2019. godinu za kojeg je Ministarstvo
znanosti i obrazovanja objavilo javni poziv s ciljem približavanja djeci
umjetnosti koje im nisu svakodnevno dostupne zbog sredine u kojoj žive.
Izabrali su i naš Vrtić u kojem je realiziran isti program. Naš vrtić su posjetili
glumci iz Zagreba, iz Boom!teatra i prikazali predstavu "Velika staklena
avantura" koja je oduševila djecu starije i mlađe odgojne skupine. Nakon
predstave organizirali su za djecu starije odgojne skupine radionicu s ciljem:
probuditi u djece interes za ekologiju i ekološke probleme.
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I ove smo godine sudjelovali na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića u
Vinkovcima. Olimpijada je organizirana na županijskoj razini, sudjelovalo je
gotovo 500 djece iz cijele županije. I organizatori i sam Vrtić isticali su važnost
sudjelovanja na olimpijadi i poticanju fair play igre. 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.
Završna svečanost i oproštaj predškolaca od Vrtića i ove godine je bio dosta
emotivan, svečan i za djecu, roditelje i sve djelatnike.

− lipanj i srpanj (Pazi, pazi sunce, piknik, ljetne aktivnosti, posjet
slastičarni, aktivnosti po izboru djece, igre na dječjem dvorištu)

15.

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:
− Mentalno zdravlje djece i profesionalaca- stručni, jednodnevni,
međužupanijski skup
− Praćenje i dokumentiranje odgojno- obrazovnog rada u razvoju
suvremenog kurikuluma dječjeg vrtića- stručni, jednodnevni,
međužupanijski skup
− Unapređivanje komunikacijskih vještina odgojitelja predškolske djecestručni, jednodnevni, međužupanijski skup
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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 božićna radionica,
− 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
− Staračkim domom "Ljubas"
− Udrugom oboljelih od leukemije i limfoma
− Zajednicom športskih udruga grada Vinkovaca
− obitelji Marić (posjet voćnjaku)
− Dječjim kazalištem "Čarobna scena", Zagreb
− Udrugom "Hrvatsko srce"

− Boom!teatrom iz Zagreba.
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VIII. IZVJEŠĆE O RADU RAVNATELJICE
−

½ radnog vremena sam obavljala posao ravnateljice i ½ radnog
vremena odgojiteljice u mlađoj mješovitoj skupini, vodila knjigu
pedagoške dokumentacije iste odgojne skupine, planirala odgojnoobrazovni rad, vodila računa o bogaćenju prostorno materijalnog
okruženja za skupinu kao i druge prostore u vrtiću, vodila individualne
razgovore sa roditeljima, po potrebi obavljala posao odgojiteljice i u
ostalim odgojnim skupinama,

− organizirala i vodila rad i poslovanje Vrtića,
− sudjelovala u izradi financijskog plana,
− predlagala Godišnji plan i program rada, Kurikulum Vrtića te pratila
njihovu provedbu,
− 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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