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1. USTROJSTVO  RADA  
Pedagoška godina 2013./2014. počela je s radom 2.9.2013. godine, a završila 31.8.2014. 
godine. 
Dječji vrtić Ploče obavljao je svoju redovnu djelatnosti predškolskoga odgoja i naobrazbe, 
zdravstvene skrbi, prehrane i socijalne skrbi djece od navršenih 18 mjeseci života do 
polaska u osnovnu školu. Rad  je organiziran u 4 objekta i 12 odgojnih skupina na 4 
lokacije: 

1. Centralni objekt Ploče – Trg bana Josipa Jelačića 10, broji 8 odgojnih skupina:    
• 5 cjelodnevnih  skupina (10-satni program: od 6.00 – 16.00 sati) 
• 3 poludnevne skupine  (6-satni program od: 7.00 – 13.00 sati)  

 
2. Područni objekt Komin – Ulica bana Josipa Jelačića 13, broji 2 poludnevne 

odgojne skupine: 
• 2 prijepodnevne  skupine (6-satni program od 7.00 – 13.00 sati) 

 
3. Područni objekt Rogotin – Kolodvorska 4, broji:  

• 1 poludnevnu odgojnu skupinu (6-satni proigram od 7.00-13.00 sati) 
 
4. Područni objekt Staševica -  Petra Kežića 2, broji: 

• 1 poludnevnu odgojnu skupinu  (6-satni program od 7.00 – 13.00 sati)  
 
 
UPIS  U PEDAGOŠKU 2013. / 2014. GODINU 

 
Upis u pedagošku 2013./2014. trajao je od  2.5.2013. – 31.5.2013. godine. 
Dana 5.6.2013. i 24.6.2013. godine sastalo se Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić 
Ploče i konstatiralo sljedeće stanje: za pedagošku 2013./14. zaprimljen je 241 zahtjev 
roditelja za upis djece.  
Temeljem Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Ploče i Državnog 
pedagoškog standarda, članak 22., koji nakon prolongiranog petogodišnjeg perioda 
prilagodbe (najkasnije do kraja 2013. godine) propisuje nova mjerila za broj djece u 
odgojnim skupinama. Nakon cjelovitog uvida u upisnu dokumentaciju i bodovanja djece 
koja se prvi put upisuju u vrtić, za upis je prihvaćeno  210 zahtjeva i to: 

• u cjelodnevni (10-satni) boravak centralnog vrtića u Pločama upisano je 79 
djece, a 21 dijete + 3 djece nedovoljne starosne dobi za upis u jaslice  
raspoređeno je na listu čekanja  

• u poludnevni (6-satni) boravak centralnog vrtića u Pločama upisano je 42 djece, 
a na listu čekanja raspoređeno je 5 djece + 3 djece nedovoljne starosne 
dobi za upis u vrtić 

• u poludnevnom (6-satnom) boravku s integriranim vjerskim programom u 
centralnom vrtiću upisano je 22- je djece 

• u Područni vrtić Komin (6-satni program) upisano je 38 djece, a 1 dijete 
ostalo je na listi čekanja (nedovoljne starosne dobi). Djeca će prema 
iskazanom interesu roditelja biti smještena u dvije prijepodnevne odgojne 
skupine, za razliku od prošle dvije pedagoške godine kada su djeca bila smještena 
u 1 prijepodnevnu i 1 poslijepodnevnu skupinu. 

• u Područni vrtić Rogotin (6-satni program) upisano je 9 djece 
• u Područni vrtić Staševica (6-satni program)  upisano je 20 djece 

 
U vrijeme upisa vrtić je raspolagao prostorom kapaciteta 7 odgojnih skupina te je broj 
upisane djece, sukladno novim upisnim standardima za broj djece u pojedinoj skupini, 
odgovarao trenutnom prostornom kapacitetu od 7 odgojnih skupina: 4 skupine 10-satnog 
programa i 3 skupine  6-satnog programa. 
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Djeca se u skupine upisuju po kronološkom dobu, počevši od djece u godini prije polaska 
u školu prema djeci jasličke dobi. Tako je upisom u ovu pedagošku godinu i primjenom 
novih upisnih standarda na listi čekanja ostalo najviše djece jasličko- mlađeg doba. 
 
Sa željom i obvezom za upis sve prijavljene djece Ustanova je prema Osnivaču pokrenula 
inicijativu otvaranja nove skupine za djecu. Osnivač se s pokrenutom inicijativom složio 
te je započet postupak zatvaranja i adaptacije  otvorenog dijela ispred vrtića za koji smo 
već prijašnjih godina sugerirali i izražavali potrebu zatvaranja i pretvaranja u zatvoreni 
prostor koji bi se višestruko mogao koristiti (zbornica, dvorana za tjelesni odgoj, skupina 
za djecu kada nova mjerila stupe na snagu, skupina za predškolu, itd...). 
 
Nakon isteka žalbenog roka za roditelje djece, Povjerenstvo za upis pristupilo je 
formiranju odgojno-obrazovnih skupina. Otvaranjem novog prostora dobilo se 5 skupina 
za 10-satni boravak djece i upisana su sva prijavljena djeca s liste čekanja (ukupno 100 
djece u cjelodnevnom boravku). Na listi čekanja ostalo je 3-je djece nedovoljne starosne 
dobi za upis u jaslice (18 mjeseci).  
 
             TABELARNI PRIKAZ  BROJA  UPISANE DJECE U PED. GOD. 2013./14. 
                                                  (stanje 1.9.2013.) 
         Na početku pedagoške godine 2013./2014. u vrtić je upisano 234 djece: 

Redni broj Odgojno 
obrazovna 
skupina 

 

Broj djece 

Broj 
odgajatelja 
u skupini 

Vrsta 
programa 

Mjesto 
izvođenje 
programa 

    1. Jaslice I       13         2  10-satni D.V. Ploče 

    2. Starije 
jaslice- 
mlađa sk. 

       

      18  

        

       2  

  

   10-satni 

 

D.V. Ploče 

    3. Srednja – 
mlađa sk. 

      19        2   10-satni D.V. Ploče 

    4. Starija –  
srednja 
skupina I 

      25        2   10-satni D.V. Ploče 

 

    5. Starija – 
srednja 
skupina II        

      25        2     10-satni D.V. Ploče 

    6. Srednja – 
mlađa sk. 

      19        1     6 - satni D.V. Ploče 

    7. Starija – 
srednja sk. 

      24       1     6 - satni  D.V Ploče 

    8.               Mješovita 
skupina s 
integriranim 
vjerskim 
odgojem 

       22        1      6-satni D.V.Ploče 

     9. Mješovita 
( 3 – 6 )  

      20        1     6-satni D.V.Staševica 
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     10.             Mješovita 
 ( 3 – 5 ) 

      19 
(jutarnja) 

       1     6-satni D.V. Komin 

     11. 

 

Mješovita 
( 4 – 6 ) 

      18 
(jutarnja) 

       1     6-satni D.V. Komin 

     12. Mješovita 
( 3 – 6 ) 

      12        1     6-satni D.V. Rogotin 

 

UKUPNO:  234: D.V. Ploče: 165   ( cjelodnevni:100;  poludnevni:  65) 
                         Područni  vrtići  (Komin, Rogotin, Staševica): 69    
 
Na listi čekanja ostalo je  8-ero djece: 

• centralni objekt: 
- 10-satni program: 2 djece nedovoljne starosne dobi za upis u jaslice 
-  6-satni program: 3 djece + 2 djece nedovoljne starosne dobi za upis u vrtić 

• Po Komin: 
-  1 dijete nedovoljne starosne dobi za upis u vrtić 
 

UPISI / ISPISI IZ VRTIĆA 

Ispisi djece iz vrtića odmah se rješavanju novim upisima djece sa liste čekanja kada se u 
određenoj skupini oslobodi mjesto na koje se dijete po dobnom uzrastu može upisati. 

Tijekom ped. god. 2013./2014. u periodu od 1.9.2013. – 15.6.2014. iz vrtića je ispisano 
55-ero djece, a upisano 25-ero djece. Većina predškolaca ispisana je 15.6. 2014. godine, 
a ostali su pohađali vrtić do 30.6.2014. ili 31.8.2014. godine. 

TABELARNI PRIKAZ BROJA IZVRŠITELJA NA RADNIM MJESTIMA ZA 
REALIZACIJU PLANA RADA U 2013./14. PED. GODINI                    

Redni broj                               Radno mjesto Broj izvršitelja Radno vrijeme 

1.      Ravnatelj      1           puno  

2.      Pedagoginja 

 

     1 

 

          1/2 

  

3.      Psihologinja      1                  

 

          1/2 

4.      Medicinska sestra      1           1/2 

5.      Odgojitelji     17           puno 

6.       Voditeljica 
    računovodstva 

      1           puno 

7.         Tajnica       1           puno 

8.     Glavna kuharica       1           puno 
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9.      Pomoćna kuharica       1           puno 

10.      Spremačice (Ploče)       3           puno 

11.     Spremačice- 
    domaćice (Rogotin,  
    Staševica) 

      2           1/2 

12.     Spremačica- 
    domaćica (Komin) 

      1           3/4 

13.      Kućni majstor       1          puno 

UKUPNO:   32 djelatnika 

Zapošljavanje radnika obavlja se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju 
(NN 10/97,107/07,94/13) i Zakonu o radu (NN 149/09,61/11,82/12,73/13). 
U slučaju izostajanja radnika s posla na upražnjena radna mjesta primaju se zamjene 
radnika, tako je broj radnika tijekom godine veći, ovisno o broju izostanaka. Zamjene su 
najpotrebnije na radnim mjestima odgojiteljica, kuharice i spremačica. 
 
Programska orijentacija 
U okviru svoje redovne djelatnosti Dječji vrtić Ploče provodio je ove programe: 
 
1.  Redovite programe njege, odgoja i naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane djece 
predškolske dobi koji su prilagođeni dobnim i razvojnim potrebama, mogućnostima i 
sposobnostima djece od navršenih 18 mjeseci do polaska u osnovnu školu i potrebama 
roditelja: 
-  10-satni program (cjelodnevni) u terminu od 6.00 – 16.00 sati 
-  6-satni program (poludnevni) u 2 termina: 
-  jutarnji termin od 7.00 – 13.00 sati 
 
2.  Program vjerskog odgoja integriran u redovan rad poludnevne odgojne skupine od 
7.00 – 13.00 sati. 
 
3.  Kraći program ranog učenja engleskog jezika 
 
4.  Program integracije djece s teškoćama u razvoju u poludnevne i cjelodnevne skupine 
 
5.  Druge kraće i rekreacijske programe tijekom godine: 
-  jednodnevne izlete i šetnje na područje grada i okolice 
-  programe kulturnog, vjerskog, umjetničkog i športskog sadržaja: sudjelovanje u 
javnim     nastupima prilikom blagdana i organiziranih događaja sudjelovanja u 
projektima  
-  obilježavanje Svjetskih dana i svečanosti 
-  posjete i prisustvovanje kazališnim predstavama 
Odgojno-obrazovni rad u svim programima ustrojenim u vrtiću odvija se po Programskim 
osnovama i Koncepcijom razvoja predškolskog odgoja i naobrazbe, utvrđenog od 
Ministarstva kulture, prosvjete i športa u veljači 1991. godine, Zakonu o predškolskom 
odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) i Državnom pedagoškom standardu 
predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08,90/10). 
 
Pedagoška koncepcija  „Korak po korak“  koja se već duži niz godina provodi u 
vrtiću osmišljen je i jedinstveni program za djecu od jasličkog uzrasta do polaska u 
osnovnu školu. 
Neke od znakovitosti ovog programa: 
- osmišljen je da zadovoljava jedinstvene potrebe svakog djeteta, vodeći istovremeno 
računa   o različitosti kultura i tradicija 
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- humanistički pristup koji polazi od stvarnih potreba djece i odgojitelja 
- holistički pristup (cjelovit doživljaj djeteta)  i razvojno – primjereni kurikulum (sadržaji i 
aktivnosti prilagođene dobnom uzrastu, razvojnim mogućnostima djeteta i broju djece u 
skupini) 
- konstruktivistički način učenja (postupno usvajanje informacija od nepotpunog ka 
potpunijem i cjelovitom razumijevanju svijeta oko sebe) i učenje spiralnom progresijom 
(bit je razumijevanje u učenju i proces od niže, jednostavnije do više razine znanja) 
- individualizacija u radu s djetetom 
- funkcionalno uređenje prostora u kojem djece borave, s naglaskom na mijenjanje i 
obogaćivanje materijalne sredine – prostori po mjeri djeteta 
- partnerski odnos vrtića i obitelji (aktivan, suradnički odnos kao potreba zajedničkog 
djelovanja u cilju pravilnog nadopunjavanja) 
 
Program vjerskog odgoja integriran u redovan rad skupine poludnevnog boravka 
provodi se po Programu katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi, odobrenog 
na zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije 2001. godine., a provodi ga odgojiteljica 
Zdenka Žderić, koja je uz završeno zvanje odgajatelja  prošla teološko-katehetsko 
osposobljavanje i stekla kanonski mandat. 
Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa: 601-02/08-
03/00761) dana 15. listopada 2008. godine.  
Skupina u kojoj je integriran program vjerskog odgoja mješovita je skupina koja 
obuhvaća djecu od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu.  
U pedagoškoj godini 2013./14. programom je bilo obuhvaćeno 22-je djece. 
 
Program ranog učenja engleskog jezika provodili smo i u ovoj pedagoškoj godini u 
vrtiću  od 1.10.2013. godine, a provodi ga Društvo za rano učenje stranih jezika JEZICI 
EKLATA  iz Splita. Društvo ima suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
Republike Hrvatske (Klasa: 602-01/08-01/00582), od 10. prosinca 2008. godine. Svojim 
sadržajima i organizacijom rada program je usklađen s programima rada vrtića. U njega 
se uključuju djeca starija od 4 godine.  
Utemeljen je na humanističko-razvojnoj koncepciji, holističkom načelu i situacijskom 
pristupu, a u radu se koristi originalna OXFORD metoda i domaća literatura: knjiga 
«English Adventure» koju izdaje izdavačka kuća Pearson –Longman. 
Djeca uče jezik kroz igru i zabavu, ritmičke pjesmice, igrokaze i glumu, a program 
provodi prof. engleskog jezika Tihana Pažin Miljković.  
Program traje 56 sati za vrijeme kojih djeca uče osnovne pojmove i izraze (npr. boje, 
hrana, dijelovi tijela i sl.) 
U pedagoškoj godini 2013. /2014. pohađanje programa pokazuje kontinuitet, tako su 
tijekom godine programom bile obuhvaćene 4  grupe: 
- 3 grupe u Pločama: 2-je grupe su početnici (broje 16 djece) + 1 grupa djece koja su 
lanjski polaznici programa 
-  1 grupa u Staševici – broji 6 –ero djece 
 

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja 
Već više puta isticano je da je Državni pedagoški standard (N.N. 63/08, 90/10) stupio na 
snagu 16. svibnja 2008. godine, a krajnji rok za usklađivanje predškolskog odgoja i 
naobrazbe s njim je kraj 2013. godine. 
Dosadašnjih godina vrtić je upisivao djecu prema važećim standardima za broj djece u 
skupinama (Elementi standarda o brizi djece predškolskog uzrasta, (N.N. 29/83)), po 
kojima se u pojedinu skupinu moglo upisati i više djece (u pravilu 20% više od 
normativa) ukoliko prostorni uvjeti vrtića to dopuštaju. 
Nova mjerila za broj djece u skupinama predviđaju manji broj upisane djece, a budući da 
prolongirani period usklađivanja i prilagođavanja novim normativima istječe ovom 
kalendarskom godinom, upisom za ped. god. 2013. /2014. broj upisane djece u vrtić, po 
novim mjerilima,  bio bi osjetno manji kada se ne bi osigurali dodatni smještajni 
kapaciteti za prihvat djece. To znači da bi se vrlo mali broj djece koja trenutno nisu 
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obuhvaćena predškolskim odgojem (novih polaznika) mogao upisati u redovan program 
predškolskog odgoja.   
Dosadašnjih godina smještajni kapacitet vrtića bio je nedovoljan u dijelu upisa djece 
jasličke dobi, tako da su djeca jaslične dobi uvijek najbrojnija na listi čekanja.  
U ovoj pedagoškoj godini povećan je i broj predškolaca – djece u godini prije polaska u 
osnovnu školu, čiji su se roditelji na upisu odlučili za 10 – satni (cjelodnevni program), 
čime se dodatno povećala potreba za još jednom cjelodnevnom skupinom (dosadašnjih 
godina imali smo četiri skupine 10-satnog programa). 
Za ovu pedagošku godinu upisano je 56 predškolaca u centralnom vrtiću (dosadašnjih 
godina broj predškolaca bio je 40 – 45), a ukupno s područnim vrtićima 86.  
 
Do izgradnje planiranog novog vrtića u rješavanju problema smještaja djece u vrtić (u 
današnjim prilikama kada većina roditelja nije u mogućnosti plaćati privatno čuvanje 
djece)  u dogovoru s Osnivačem pristupilo se osiguravanju dodatnog smještajnog 
prostora za prihvat sve prijavljene djece. 
Kao i ostali vrtići u našoj županiji koji su u dogovoru sa svojim Osnivačima radili na 
otvaranju dodatnih skupina i novih područnih vrtića na području svojih gradova, tako je i 
Osnivač vrtića – Grad Ploče tijekom ljetnih i ranih jesenjih mjeseci 2013. godine počeo 
postupak zatvaranja otvorenog prostora u sklopu našeg vrtića kojim bi vrtić dobio 
dodatnu skupinu za smještaj djece i omogućio upis sve prijavljene djece.  

Novi prostor dobiven je zatvaranjem otvorenog natkrivenog dijela ispred vrtića, površine 
cca 90 m2, čija je adaptacija, za koju smo nakon upisa u pedagošku godinu 2013./2014. 
zaključili da je potreba slijedom povećanog broja djece i smanjenih normativa za upis 
djece u pojedinu skupinu, počela krajem mjeseca srpnja. 

Radovi na izolaciji krovišta, zidova i stropa koji su trajali tijekom mjeseca kolovoza, 
privedeni su kraju u mjesecu rujnu postavljanjem PVC otvora na prostor sobe i hodnika, 
kojim je i dotadašnji otvoreni prostor prolaza uređen, zatvoren i spojen s matičnim 
vrtićom u cjeloviti prostor. 

Otvaranjem još jedne skupine centralni vrtić u Pločama dobio je 8 odgojno-obrazovnih 
skupina: 

- 5 skupina cjelodnevnog boravka (10-satni program) i  
- 3 skupine poludnevnog boravka (6-satni program). 

 
Sva prijavljena djeca za 10-satni program s Liste čekanja (osim trenutno 2-je djece 
nedovoljne starosne dobi za upis u jaslice) upisana su u vrtić i na taj način zadovoljene 
su potrebe roditelja  i omogućen smještaj u vrtić za 165 -ero mališana centralnog vrtića. 
 
Smanjeni broj djece u skupinama i proširenje kapaciteta vrtića dodatno je povećao 
kvalitetu rada s djecom i omogućio bolju posvećenost odgojitelja individualiziranim 
potrebama i lakšoj adaptaciji djece u jasličkim i mlađim skupinama, kao i lakšu 
integraciju djece s teškoćama u razvoju u programe, rad i socijalizaciju s vršnjacima. 
Uređenjem vanjskog prostora koji je pretvoren u sobu i zatvaranjem prilaza vrtiću koji je 
pretvoren u ulazni hodnik uređen je ružan i derutan prostor pročelja vrtića u vrlo lijepi i 
funkcionalni prostor. 
 
2.  MATERIJALNI UVJETI RADA 
Centralni objekt u Pločama 
Krovište vrtića tijekom 2014. godine u zadovoljavajućem je stanju: nakon značajnih 
financijskih  ulaganja u sanaciju kompletnog krova tijekom 2012. I 2013. godine situacija 
je za sada prilično «suha» te nema prokišnjavanja u prostore vrtića. Osim manjih 
pokazatelja vlage na stropovima i zidovima koja se konstantno saniraju tijekom ljetnih 
mjeseci, prostori su relativno suhi. 
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Stanje ostalih elemenata prostora  krajnje je nezadovoljavajuće: drvenarija u sobama 
dnevnih boravaka djece (ugradni ormari koji su napravljeni kada i vrtić, ugradne police 
za igračke u sobama, sobna vrata i vrata od sanitarnih prostora), parketi u sobama, 
podne pločice u sanitarnim prostorima, na glavnom hodniku i u centralnoj kuhinji 
potpuno su narušeni vlagom, popucali i iskrivljeni uslijed vlage i slijeganja terena koje je 
dovelo do nagnutosti vrtića prema moru  čak do 30 cm u odnosu na ulaznu stranu vrtića. 
 
U sobama dnevnih boravaka djece do sada smo mijenjali stari namještaj, stolice i 
stolove, a tijekom ljeta 2014. godine planiramo veće nabavke novih polica i ormara. 
  
Tijekom ljeta planiramo skidanje zidnih pločica u sk.br 2 (starije jaslice – mlađa skupina) 
koje su postavljene preko cijelog zida i uslijed vlage otpadaju, kao i sanaciju cijelog zida 
koji je  potpuno popucao. Sanitarni prostor u sklopu ove skupine najlošiji je u vrtiću i 
potrebno ga je potpuno sanirati. 
 
Ulazni prilaz vrtiću natkrit će se polikarbonatnom nadstrešnicom s odvodima kišnice, a 
potrebno je srediti i asfaltirani prilaz vrtiću koji je u derutnom stanju: iskrivljen i  
popucao. 
 
Ulazni dio u vrtić – prostor ulaznog hodnika koji je zatvoren PVC otvorima, s postavljenim 
novim podnim pločicama izgleda vrlo lijepo i uredno, kao i prostor nove sobe na prostoru 
koji je zjapio prazan i derutan. 
 
Na žalost, bez obzira na sređivanje ulaznog dijela i proširenja kapaciteta vrtića novom 
sobom, stalna i velika financijska ulaganja u investicijsko održavanje objekta, moramo 
konstatirati da prostor vrtića nije funkcionalan i ne  ispunjava svoju funkciju iz više 
razloga, a jedan od najvažnijih je građevinska nestabilnost objekta, pa je tako objekt vrlo 
upitan po pitanju sigurnosti za djecu i zaposlenike ustanove. Veliki problem je vlaga i 
kanalizacijski sustav s kojim imamo velike probleme zbog loše propusnosti i stalnih 
začepljivanja odvoda. 
 
Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja, osim normativa za broj djece u 
odgojnim skupinama, propisuju i sve ostale normative koji vrtić mora zadovoljavati. U 
centralnom vrtiću evidentan je nedostatak potrebnih uvjeta u više segmenata: 
- svaka soba dnevnog boravka djece mora imati sanitarni prostor u sklopu sobe, što u 
centralnom vrtiću imaju samo jaslice, a sve ostale skupine imaju zajedničke sanitarne 
prostore u holovima vrtića, čime je onemogućen potpuni nadzor nad djecom 
- nedostatak prostora za zaposlenike: stručni radnici nemaju prostor zbornice niti bilo 
kakav zajednički prostor, nedostatan je broj ureda (stručni tim pedagoginja i psihologinja 
dijele jedan ured, kao i tajnica i voditeljica računovodstva) 
- uredi su ujedno i prostori za arhiviranje jer vrtić nema niti prostor arhive niti skladišni 
prostor 
- tijekom ljeta 2013. godine bili smo prisiljeni manji prostor garderobe odgojiteljica  
izbijanjem zida pripojiti uredu tajništva/računovodstva i osigurati omanju arhivu zbog 
potpune zakrčenosti prostora arhivskom građom koja je u postupku  arhiviranja i 
pripremanja za izlučivanje Državnom arhivu 
- odgojitelji i spremačice nemaju prostor garderobe  
- nedostatak zajedničkih prostora za djecu: vrtić nema niti jednu višenamjensku dvoranu 
za aktivnosti djece 
- kuhinja i praonica su tehnički zastarjeli 
 
Bez obzira na tešku gospodarsku situaciju i velika financijska sredstva koja je potrebno 
osigurati za novi vrtić, izgradnja nove zgrade vrtića u narednih nekoliko godina je hitni  
prioritet. 
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti i spašavanju 
odrađene su sve potrebne procedure i uvedena je nedostatna dokumentacija. Tijekom 
2014. godine: 
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- 25.4.2014. – vježba evakuacije i spašavanja zaposlenika, djece i gostiju iz radnih 
prostora centralnog vrtića (Zapisnik broj: 32479-14EiS) 
- 30.4.2014. – inspekcijski nadzor provedbe  Zakona o zaštiti i spašavanju; Zapisnikom; 
KLASA:822-02/14-03/25, URBROJ:543-01-09-01/3-14-1, konstatirano provođenje 
Zakona u sustavu osiguranja prijema priopćenja nadležnog centra 112 i postavljanju 
grafičkih znakova za uzbunjivanje u ustanovi 
 
Zakon o zaštiti od požara i Pravilnik zaštite od požara DV Ploče: 
Provedenim inspekcijskim nadzorom Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, 
inspektor zaštite od požara i eksploziva je dana 4.2.2014. godine, uz pregled objekta i 
dokumentacije vrtića, naložio sljedeće mjere za zaštitu od požara: 

1. ishoditi zapisnik o ispravnosti za sustav zaštite od djelovanja munje (rok: 45 
dana) 

2. ishoditi uvjerenje o ispravnosti unutarnje hidrantske mreže (rok: 90 dana) 
3. ishoditi uvjerenje o ispravnosti automatskog sustava za dojavu požara (rok: 90 

dana) 
 
Slijedom već poduzetih radnji koje su bile u proceduri rješavanja, dovršeni su postupci: 
- 30.3.2014. – otklonjeni su nedostaci na sustavu zaštite od djelovanja munje 
(nadograđen je nedostatan postojeći sustav); napravljen nadzor i Zapisnik, broj: 31878-
14GR, kojim je konstatirano da izvedena gromobranska instalacija centralnog vrtića 
ZADOVOLJAVA zahtjeve iz tehničkih propisa i normativa 
- ožujak/travanj 2014. – proširenje projekta sustava za zaštitu od požara na prostor 
nove sobe i radovi na vatrodojavnoj centrali. Nakon proširenja sustava na novu prostoriju 
i usklađenja rada cijele centrale, sustav je kompletno pregledan i izdano je Uvjerenje 
broj: P-55989-14VD-1, dana 10.4.2014. o ispravnosti cjelokupnog sustava za dojavu 
požara, uključujući konstantan nadzor od strane Javne vatrogasne postrojbe Ploče 
- 28.3.2014. – tehnički pregled unutarnje hidrantske mreže i uvid u stanje; dana 
30.4.2014.  Zahtjevom za produženje roka za pribavljanje uvjerenja o ispravnosti 
unutarnje hidrantske mreže od inspektora za zaštitu od požara  zatraženo je produljenje 
roka zbog zahtjevnosti zahvata u tehničkom i financijskom pogledu. Unutarnja hidrantska 
mreža već dugi niz godina ne zadovoljava normative tehničke ispravnosti zbog 
nedovoljnog  pritiska na glavnom ventilu. 
- 20.5.2014. – odobreno produženje roka za 6 mjeseci, Rješenjem broj: 511-03-06/4-
UP/I-28/3-14  
 
Nabava opreme i usluga tijekom pedagoške  godine 
- 23.8.2013. -  kupljene zavjese za 2 sanitarna prostora zbog zaklanjanja pogleda s 
ceste, budući da jedan dio sanitarnog prostora služi i kao prostor za presvlačenje 
odgojiteljica u nedostatku prostora garderobe 
-  20.8.2013. – 20.9.2013. – nabava namještaja, opreme, didaktičkog materijala i 
igračaka za prostor nove sobe koji smo kupili vlastitim sredstvima: 
   -  4 stola i 24 stolice 
   -  ormar za odgojiteljicu 
   -  5 pregradnih ormara s kutijama za igračke 
   -  2 garderobe za presvlačenje djece 
   -  otvorena polica kruška za knjige i slikovnice 
   -  TV sa stalkom 
   -  4 tepiha za sobu + 2 tepiha za prostor ispred garderobe 
   -  2 kružne otvorene police na kotačima za igračke 
   -  didaktički centar: kuhinja, stol i stolice 
   -  igračke  
   -  kompletan didaktički materijal za rad  
-  2.9.2013. – servis klima uređaja u područnim vrtićima Komin i Rogotin 
-  3.10.2013. –  kupljene zavjese za novu skupinu 
-  9.10.2013. –  kupljen fotoaparat za PO Rogotin 
-  25.10.2013. – nabava navlaka za pokrivače za stariju jasličnu skupinu (15 kom.) 
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- studeni 2013.  – ugradnja električnih brava na troja vrata u cilju povećanja sigurnosti 
djece i nemogućnosti otvaranja vrata i izlaska iz ustanove u slučaju otključanih vrata 
(ulazna vrata u vrtić, dvoja izlazna vrata na dvorište vrtića) 
-  20.11.2013. – izvršeno ispitivanje električne instalacije, buke i mikroklime u prostoru 
nove sobe 
-  nabava didaktičke opreme i namještaja: 2 kom zaobljenih polica na kotačimai 
didaktički materijal za novu skupinu 
-  18.1.2014. – nabavljen parni čistač za stakla i 3 nova tepiha 
-  19.1.2014. – 5 kom. wc daski dječjih drvenih 
-  3.2.2014. – vodoinstalaterski radovi i nabava i ugradnja miješalica na umivaonicima 
djece u Po Rogotin 
-  11.3.2014. – servis klima uređaja u sobama dnevnih boravaka djece u centralnom 
vrtiću (7 soba): čišćenje i dezinfekcija kompletne unutrašnje jedinice i kontrola rada 
klima uređaja 
-  7.3.2014. – sitni inventar za kuhinju centralnog vrtića: mikser, kanta inox pedal 
-  24.3.2014. – ispitivanje gromobranske instalacije centralnog objekta Ploče 
-  3.4.2014. – kućni majstor sanirao zid na krovištu vrtića (ispod gornjih stepenica) zbog  
vlage 
-  9.4.2014. – usluge Ustanove Glossa, Zagreb – pravnog servisa dipl iur. Vinka Tihog 
-  25.4.2014. – ljetne kute za odgojitelje (4 kom.) 
-  30.4.2014. – ispitivanje hidrantske mreže – centralni vrtić (4 hidranta) 
-  30.4.2014. – Vježba evakuacije i spašavanja djece, zaposlenika i gostiju vrtića 
-  15.4.2014. – radovi na sustavu za dojavu požara u centralnom vrtiću i proširenje 
sustava na prostoriju nove sobe dnevnog boravka djece 
-   6. 6.2014. – Osnivač doznačio sredstva za dokup snage električne  energije u iznosu 
od 15.187,50 kuna, temeljem zahtjeva HEP-a od 7.1.2014. za potrebu dokupa priključne 
snage od 8,84 kW. Prema važećoj elektromagnetskoj suglasnosti broj 401307-120002-
0022 od 17.5.2012. godine, odobrena je priključna snaga od 58 kW, a sadašnja 
registrirana snaga je 66,84 kW. 
    
Pedagoški i likovni materijal   

Na početku pedagoške godine nabavljena je potrebna pedagoška dokumentacija  
(imenici djece, knjige pedagoške dokumentacije odgojne skupine, potvrde o stručnom 
usavršavanju, zdravstveni kartoni djece... ). Likovni materijal za djecu i odgojitelji i 
uredski materijal nabavlja se u većoj količini na početku pedagoške godine, a poslije se 
nadopunjava po potrebi. 
Za 2014. godinu vrtiću su odobrena sredstva MZOIS za sufinanciranje programa javnih 
potreba u odgoju i obrazovanju: 

- sredstva namijenjena sufinanciranju djece predškolske dobi pripadnika nacionalnih 
manjina 

- sredstava za sufinanciranje djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju 
- sredstava za sufinanciranje programa predškole za djecu predškolske dobi koji se 

ostvaruje u dječjim vrtićima 
 
Stručna literatura 
Stručna literatura nabavlja se konstantno tijekom cijele godine u skladu s financijskim 
mogućnostima. Kako se recesijske mjere štednje i nedostatak novca uvijek najprije 
odraze na kulturi i kulturnim sadržajima, tako smo i mi smanjili nabavu stručne 
literature, koja se više ne nabavlja u onim količinama u kojima bi željeli. Ipak, trudimo 
se, pronalazeći načine i prateći sniženja cijena i akcijske prodaje, nabavljati stručnu 
literaturu u zadovoljavajućim količinama. 
 
Centralni vrtić je pretplaćen na časopise: Zrno, Unikat, Radost, Smib, Dijete-vrtić- 
obitelj, Dijete i društvo, Prvi izbor, Mali koncil – za vjersku skupinu, RRif Plus, Tim4Pim. 
Područni vrtići Staševica i Komin pretplaćeni su na časopise Smib, Radost i Prvi izbor, a 
PO Rogotin na Radost i Prvi izbor. 
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3.   RAD NA NJEZI I SKRBI ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE   
Cjelokupno ustrojstvo dana, dnevni radni ritam, prehrana djece i organizacija rada 
djelatnika prilagođeni su zadovoljavanju potreba djece i roditelja. 
Prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (N.N. 79/09,113/08,43/09) osobe 
zaposlene u vrtiću koje u svom radu dolaze u neposredan dodir s namirnicama i 
predmetima opće uporabe moraju ispunjavati uvjete prema propisima o zdravstvenoj 
ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama. 
Zaposleni djelatnici pristupaju zdravstvenim i sanitarnim pregledima: 

- novozaposleni radnici obvezno obavljaju zdravstveni pregled za ispunjavanje 
uvjeta za rad na radnom mjestu, bez čega ne mogu zasnovati radni odnos u vrtiću 

- svi odgojitelji obavljaju sanitarni i  zdravstveni pregled dva puta godišnje 
- osoblje iz kuhinje obavlja zdravstveni i sanitarni pregled dva puta godišnje-  
- ostalo osoblje (spremačice, pedagoginja, psihologinja, ravnateljica, domar, 

administrativno osoblje) obavljaju zdravstveni i sanitarni pregled jedan put 
godišnje  

 
Roditelji/staratelji kao korisnici usluga i vrtić kao davatelj usluga, na početku pedagoške 
godine potpisuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Roditelji, koji su odgovorni 
za brigu o zdravlju djeteta, u vrtić mogu dovesti samo zdravo dijete. Dijete na antibiotiku 
ili sa drugim izraženim zdravstvenim tegobama ne smije boraviti u vrtiću i na taj način 
ugrožavati kako svoje, tako i zdravlje ostale djece u skupini. 
U svim objektima našeg Vrtića provode se mjere sanitarno-tehničko-sigurnosne prirode, 
u skladu sa obvezom uvođenja HACCP sustava u dječje vrtiće. 
Uvođenje sustava provodi se postupno i konstantno, uz pomoć i suradnju sa sanitarnom 
inspektoricom i liječnikom-epidemiologom. Težimo stalnom poboljšanju i usavršavanju 
svakodnevne prakse. 
 
Mjere  zdravstvene  zaštite 
Mjere zdravstvene zaštite djece predškolske dobi provode se po Programu zdravstvene 
zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, utvrđenim od Ministra 
zdravstva, uz suglasnost Ministra prosvjete i športa, kolovoz 2002. godine., a 
podrazumijevaju: 

- prije upisa djeteta u dječji vrtić obvezan je prethodni sistematski zdravstveni 
pregled o kojem se dječjem vrtiću predočava potvrda o obavljenom pregledu 

- za djecu koja su zbog bolesti izbivala iz vrtića  treba dostaviti potvrdu o 
obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta 

- za djecu koja su izbivala iz vrtića u trajanju duljem od 60 dana treba obnoviti cijeli 
liječnički pregled ili dio pregleda (ovisno o razlogu izostanka) i dostaviti potvrdu o 
obavljenom pregledu 

- provođenje antropoloških mjerenja djece s vođenjem potrebne medicinske 
dokumentacije djece – svako dijete ima svoj zdravstveni karton sa zdravstvenom 
dokumentacijom 

- provođenje aktivnosti i sadržaja vezanih za zdravlje i očuvanje vlastitog zdravlja 
- provođenje tema zdravstvenog odgoja u suradnji sa stručnjacima zdravstvenih 

profila  
 
Prilikom upisa djeteta u vrtić  roditelji djeteta koje se prvi put upisuje i počinje pohađati 
vrtić obavljaju u prisutnosti djeteta inicijalni (upoznavajući) razgovor sa članovima 
stručne službe psihologinjom i pedagoginjom i popunjavaju upitnik koji sadrži: 

- opće podatke o djetetu 
- sve potrebne informacije o zdravstvenom stanju djeteta 
- informacije o djetetovim navikama, smetnjama, potrebama... 

Ovaj upitnik koji roditelj popunjava u cilju dobivanja što potpunijih informacija o djetetu 
daje nam uvid u potrebe djeteta i omogućava poduzimanje odgovarajućih mjera za 
vrijeme boravka djeteta u vrtiću.  
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Pravilna  prehrana 
Pravilna prehrana u dječjim vrtićima osigurava se : 
- redovitim brojem obroka u skladu sa preporučenim količinama energije i prehrambenih 
tvari 
- propisanim sanitarnim nadzorom nad namirnicama i predmetima koji se koriste u 
prehrani djece 
- hrana mora zadovoljavati uvjete propisane za zdravstvenu ispravnost namirnica 
- u vrtić se može unositi samo industrijski pripravljena i pakirana hrana s deklaracijom 
proizvođača 
 
Tijekom pedagoške 2013./14. (od 2.9.2013. – 30.6.2014.) povećan je broj obroka koji se 
priprema u vrtićkoj kuhinji te se ove godine priprema 143 obroka: 
-  100 obroka za djecu u 10-satnom boravku 
-  43 obroka za djecu u 6-satnom boravku s ručkom 
 
Prehrana djece u okviru vrtićkog programa uključuje: 

- četiri obroka u 10-satnom programu ( doručak, međuobrok- voće , ručak, užina)  
- tri obroka u 6-satnom programu  s ručkom ( doručak, ručak, užina) 
- dva obroka u 6-satnom programu bez ručka (doručak i užina) 

 
Jelovnik se konstantno mijenja i nadopunjuje sezonskim namirnicama. 
Za djecu sa alergijskim reakcijama na namirnice  prehrana se prilagođava njihovim 
potrebama. Ukoliko se radi o težim alergijskim reakcijama (što je vrlo rijetko), prehrana 
se, u dogovoru s roditeljima i kuharicom  potpuno prilagođava djetetu. 
 
Redovita kontrola sanitarne i higijensko-epidemiološke službe u kontroli namirnica i vode 
pokazuje cijelu godinu uredne brisove mikrobiološke čistoće i zdravstvene ispravnosti te 
vrlo zadovoljavajući stupanj higijenskog održavanja. 
 
Obvezne DDD mjere provode se dva puta godišnje (tijekom mjeseca travnja i rujna) u 
centralnom i područnim objektima. Ukoliko se ukaže potreba, broj provođenja mjera se 
povećava.  
Prostor igrališta na dvorištu na kojem djeca borave veći dio godine također podliježe 
zadovoljavanju higijenskih i zdravstvenih normi, važnih za sigurnost djece. 
 
Prostor igrališta mora biti prikladan za nesmetanu, zabavnu i sigurnu igru. 
Pregledi igrališta i preventivno održavanje sprava najvažnija su karika za dugoročno 
ispravno i sigurno igralište. Svakog jutra prije izlaska djece na igralište provodi se 
pregled sprava za igranje djece, kao i cijelog prostora igrališta u cilju otklanjanja 
nedostataka i opasnih predmeta.   
 
4.  ODGOJNO – OBRAZOVNI  RAD 
Život i boravak djece u vrtiću odvija se osmišljenim pedagoškim djelovanjem odgojitelja 
na stvaranje optimalnih uvjeta za pravilan rast i razvoj djece, u sigurnosti i zadovoljstvu 
djece i roditelja, dok su povjerena na brigu i skrb djelatnicima vrtića. 
 
Razrada tjedne strukture radnog vremena odgojitelja i stručnih suradnika     
prema područjima djelovanja 
Razrada strukture radnog vremena stručnih suradnika/ca: 
1.  NEPOSREDAN RAD: 
Odnosi se na aktivno uključivanje svakog stručnog suradnika u odgojno-obrazovni proces 
i to u odnosu na: 
praćenje i vrednovanje procesa / uvid u neposredan proces / 
rad s djetetom / u procesu i individualno / 
rad s roditeljima / u procesu i individualno 
                                                                                                 25 sati tjedno  
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2.  OSTALI  POSLOVI (U USTANOVI): 
Poslovi koji se u najvećoj mjeri ostvaruju neposrednom suradnjom u ustanovi: 
sudjelovanje u timskoj izradi  individualnih programa za djecu s posebnim potrebama 
sudjelovanje u izradi različitih modela rada, izvedbenih programa i projekata za 
unapređivanje pojedinih faza odgojne prakse, odnosno sudjelovanje u akcijskim 
istraživanjima 
dokumentiranje postignuća u različitim oblicima odgojne prakse 
provođenje različitih oblika suradnje s roditeljima ( individualnih, skupnih, preko različitih 
medija ) 
sudjelovanje u radu stručnog tima Vrtića sudjelovanje u pripremi i provođenju internih 
oblika stručnog usavršavanja ( interni stručni aktivi i odgojiteljska vijeća ) 
rad s pripravnicima i studentima, te ostalim stručnim radnicima koji se uključuju u proces 
vođenje individualne dokumentacije 
                                      
                                                                                                 10 sati tjedno  
3.  OSTALI POSLOVI (IZVAN USTANOVE): 
Prema potrebi curriculuma svake ustanove: 
planiranje/provedba oblika suradnje s društvenom zajednicom 
predstavljanje postignuća i promicanje djelatnosti 
priprema različitih oblika suradnje s roditeljima 
sudjelovanje u provedbi odgojiteljskih vijeća 
individualno stručno usavršavanje izvan vrtića                         2.5 sata tjedno 
 
4.  DNEVNI ODMOR:                                                                     2.5 sata tjedno  
                                                                        
………………………………………………………………….. 
                                                                                                 40 sati tjedno 
Razrada strukture radnog vremena odgojitelja: 
1. NEPOSREDAN RAD: 
Odnosi se na neposredan rad s djecom u ustanovi u odgojno-obrazovnom procesu 
                       27,5 sati tjedno 
2. OSTALI POSLOVI (U USTANOVI I IZVAN NJE): 
Prema potrebi kurikuluma svake ustanove: 
planiranje, programiranje i vrednovanje rada 
priprema prostora i poticaja za rad 
suradnja i savjetodavni rad s roditeljima i ostalima 
sudjelovanje na odgojiteljskim vijećima  
poslovi stručnog usavršavanja 
                      10 sati tjedno 
3.  DNEVNI ODMOR: 
                      2.5 sati tjedno 
                                                                            
………………………………………………………………. 
                                                                                                40 sati tjedno 
 
Neposredan rad sa djecom u odgojno-obrazovnom procesu (satnica od 5.30 h dnevno – 
27,5 sati tjedno propisana je Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i 
obrazovanja, čl. 29. ) odgajatelji provode u radu u odgojnoj skupini, dok poslove iz 
preostale satnice obavljaju do pune satnice prema potrebi (u ustanovi i izvan nje). 
Ovakvom organizacijom poslova pedagoški radnici dovoljno vremena provode u 
aktivnostima s djecom, roditelji mogu svakodnevno dobiti sve potrebne informacije, a 
odgojitelji redovito obavljaju sve potrebne poslove: planiranje rada i vođenje pedagoške 
dokumentacije, priprema sredstava za rad, pedagoško uređenje prostora, izrada 
potrebnog didaktičkog materijala, pripreme za radionice s roditeljima… 
 
Aktivnosti obogaćivanja redovnih sadržaja odgojno-obrazovnog rada 
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Redovne sadržaje odgojno-obrazovnog rada trudimo se neprekidno obogaćivati, 
stvarajući prostor za stalno poboljšanje odgojne prakse, trudeći se raznolikošću sadržaja 
pružiti djeci što više novih iskustvenih i poticajnih situacija, pogodnih za učenje i 
ostvarivanje što češće suradnje s društvenom zajednicom: 

• rujan 2013. – „Solidarnost na djelu 2013.“ – 41. sabirna akcija hrvatskog 
Crvenog križa (prikupljanje prehrambenih i higijenskih potrepština za potrebite 
sugrađane u suradnji i zajedničkoj akciji s obiteljima vrtićkih mališana) 

• 24.9.2013. –„Vlastitim koracima do zdravlja“- javno - zdravstvena aktivnost u 
povodu Svjetskog dana srca i povodom obilježavanje dana za zaštitu od 
kardiovaskularnih bolesti organizirana u vrtiću u suradnji sa ZZJZ Dubrovačko-
neretvanske županije 

• 14.10.2013. – Dan policije – suradnja vrtića i Policijske postaje Ploče 
• 18.10.2013. – „Karius i Baktus“ – gostovanje Male scene HNK iz Mostara u vrtiću 
• listopad 2013. – „Dani kruha“, obilježavanje Dana zahvalnosti za plodove zemlje 
• 18.11.2013. – „I u mom gradu Vukovar svijetli“ – obilježavanje Dana sjećanja na 

žrtvu Vukovara 
• 15.10. – 15.11.2013. – manifestacija Mjesec hrvatske knjige pod motom „Tko 

čita, (ne) skita; aktivnosti u vrtiću: ugostili smo Anamariju Dominiković, učenicu 
4.razreda osnovne škole i autoricu slikovnice «Neretvanska lađa» / posjete 
vrtićkih grupa gradskoj knjižnici 

• 20.11.2013. – „Jesenja svečanost“, zajednička aktivnost djece iz područnih i 
centralnog vrtića u centralnom vrtiću u Pločama 

• 6.12.2013. – Sveti Nikola 
• 16.12.2013. – „Tin exspress“ – vožnja božićnog vlaka na relaciji Ploče-Metković- 

Ploče u organizaciji Grada Ploče i HŽ putnički prijevoz Split 
• 20.12.2013. – „Božićna priredba“ – priredba za roditelje i sugrađane u Domu 

kulture u Pločama 
• 14.2.2014. -  Valentinovo- zajednička aktivnost na nivou vrtića, „Ples srca“ 
• 17.2.2014. -  „Tikvići na selu – Priča o mlinu“ – pedagoško-ekološka lutkarska 

predstava – Lutkarski studio Kvak iz Zagreba 
• 2. i 4.3.2014. – sudjelovanje u gradskoj maškaranoj povorci i završne maškare u 

vrtiću 
• 7.3.2014. – „Vuk i kozlići“ – lutkarska predstava povodom Dana vrtića – ansambl 

Lutkarskog kazališta iz Mostara 
• 10. – 16.3.2014. – „Tjedan mozga“ – suradnja sa ZZJZ iz Dubrovnika/Službom 

za promicanje zdravlja – 2 kreativne radionice za predškolce i srednjiše 
• 17.3.- 1.4.2014. – organizirani posjet predškolaca osnovnoj školi, uoči testiranja 

za polazak u školu 
• 16.4.2014. – «Zeko exspress» - suradnja Grada Ploča i HŽ Split - Putnički 

prijevoz; vesela uskršnja vožnja predškolaca na relaciji Ploče-Metković – Ploče 
• 24.4.2014. - «Kako je bubamara izgubila točkice?» - grupna suradnja vrtića i 

roditelja; lutkarski igrokaz roditelja djece skupine broj 3 - «Ribica», za djecu 
skupine 

• travanj 2014. – Dan planeta Zemlja – sadržaji i aktivnosti vezani za ekologiju i 
očuvanje prirode i ljudskog okoliša provedeni u sklopu redovnog rada; 
promatranje akcije čišćenja podmorja u organizaciji Asocijacije GUWAA i njenog 
predsjednika Kristijana Curavića sa U.S. Embasy iz Zagreba i Turističke zajednice 
Grada Ploča 

• 20.5.2014. – Pomoć za poplavljena područja – suradnja s Gradskim društvom 
Crvenog križa u akciji prikupljanja pomoći za poplavljena područja Slavonije 

• 23.5.2014. – «13. Olimpijski festival dječjih vrtića DNŽ» u Vela Luci 
• 4.6.2014. – Izlet predškolaca na seosko gospodarstvo «Mustang» u Glavice 

pored Sinja; posjet i šetnja Sinjom 
• 11.6.2014. – «Super jež» - predstava u centralnom vrtiću u sklopu projekta 

«Djeca u sigurnom i sretnom okruženju» u realizaciji učiteljica – mentorica 
Gordane Vuletić i Dušanke Ivičević i lutkarsko-dramske skupine «Maslačak» 
Osnovne škole Ploče 
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• lipanj 2014. – završne svečanosti – druženja odgojitelja ,roditelja, članova 
obitelji i djece na oproštajnim druženja s predškolcima na nivou skupina    

 
Planiranje  rada 
Planiranje rada obvezna je zadaća za odgojitelje i stručne suradnike, a provodi se 
tromjesečno, tjedno i dnevno.  
 
Pedagoška dokumentacija koju vode odgojitelji: 
1.  Odgojitelji planiraju odgojno-obrazovni rad i na kraju svakog tromjesečnog razdoblja 
podnose stručnoj službi Knjigu pedagoške dokumentacije skupine za odrađeno 
tromjesečno razdoblje. Odgojitelji planiraju u 3 tromjesečna razdoblja: 
-  razdoblje listopad/studeni/prosinac 
-  razdoblje siječanj/veljača/ožujak 
-  razdoblje travanj/svibanj/lipanj 
Za svako razdoblje odgojitelji kroz razvojna područja u skladu s razvojnim zadaćama 
planiraju sklopove aktivnosti za rad s djecom, teme rada i projekte, suradnju s 
roditeljima i sustručnjacima te na kraju, kao najteži dio, vrednuju svoj rad tj. obavljaju 
valorizaciju rada.   
 
2.  U tijeku mjeseca rujna planiranje se vrši na način bilježenja individualnih podataka i 
zapažanja o djeci u bilježnicu Mjesec rujan – period adaptacije; naime zbog početka 
pedagoške godine i procesa adaptacije djece, koji je vrlo buran, odgojitelji u suradnji s 
roditeljima najveći dio vremena provode prilagođavajući novu djecu vrtićkoj sredini i 
gradeći sa djecom bliski odnos u kojem će dijete steći povjerenje u odgojitelje. 
 
3.  Odgojitelji vode Individualna zapažanja o svakom djetetu, popunjavajući 
potrebne obrasce 2 puta godišnje: u mjesecu siječnju i na kraju pedagoške godine u 
mjesecu lipnju. 
 
4.  Imenik djece vodi se za svaku skupinu sa svim potrebnim podacima djece i 
roditelja. Na početku pedagoške godine svako dijete upisuje se u Matičnu knjigu vrtića. 
 
5.  Na kraju svake pedagoške godine odgojitelji i stručni suradnici podnose Izvješće o 
radu za  pedagošku godinu. 
 
6.  Dokumentaciji se na kraju pedagoške godine prilaže i Potvrda o stručnom 
usavršavanju koja sadrži seminare i teme stručnog usavršavanja u ustanovi i izvan nje  
koje su odgajatelji ostvarili u tijeku pedagoške godine, sa razradom odrađene satnice 
stručnog usavršavanja. 
 
 
PROJEKTI odgojitelja provedeni s djecom u ovoj godini: 

1. «UĐI U MOJ SVIJET» - centralni vrtić; odgojiteljice: Snježana Merdžan i 
Aleksandra Matana 

2. «KAKO DJECA UČE MATEMATIKU» - centralni vrtić; odgojiteljice: Ljiljana 
Bogunović i Anastazija Musulin 

3. « DRVEĆE NAŠEG KRAJA» - PO Staševica; odgojiteljica: Seka Gnječ 
4. «RAZLIČITOSTI» - PO Komin; odgojiteljice: Maja Medak i Željana Radonić 
5. «ŠUMA U PRIČAMA IVANE BRLIĆ- MAŽURANIĆ» - centralni vrtić; 

odgojiteljice: Snježana Merdžan i Aleksandra Matana 
 
 
Vrtić je sudjelovao na međužupanijskoj Smotri Projekata  iz područja Nacionalnog 
programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko  građanstvo 
kojima su ciljevi bili: razvijati kompetencije potrebne za planiranje i rad na projektima iz 
područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko 
građanstvo, bolje razumjeti procese odvijanja projekata te vođenja postupaka zapažanja 
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i bilježenja, steći znanja i sposobnosti za vrednovanje projekata, steći znanja potrebna za 
kvalitetno predstavljanje projekata.  
 
Smotra se održala dana 3.4.2014. u Dubrovniku, a naš vrtić sudjelovao je s 4 
projekta: 

1. « IZGUBLJENA OVCA» - odgojiteljica Zdenka Žderić, PPP 
2. « UĐI U MOJ SVIJET» - odgojiteljice: Snježana Merdžan i Aleksandra 

Matana, PPP 
3. « ZANIMANJA» - odgojiteljice: Maja Medak i Željana Radonić, PLAKAT 
4. « KRUH» - Seka Gnječ, PLAKAT 

 
Projekt «IZGUBLJENA OVCA» odgojiteljice Zdenke Žderić  prikazan je na Smotri 
projekata dječjih vrtića iz vjerskog odgoja «Baština u vjeri», u Dubrovniku 
29.5.2014. godine. 
 
Projekt: Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 
na koji smo se odazvali po pozivu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje 
obrazovanja  1.10.2012., nakon formiranja Tima za kvalitetu i provedenih 7 faza 
projekta, u mjesecu  lipnju 2013. godine Tim za kvalitetu u punom sastavu sastao se i 
donio izvješće o samovrednovanju, koje je dostavljeno Nacionalnom centru za vanjsko 
vrednovanje obrazovanja - Odjelu za promicanje kvalitete obrazovanja, Zagreb. 
 
6.veljače 2014. – vrtić je dobio povratnu informaciju Centra koja sadrži osvrt na 
elemente izvješća samovrednovanja. Kroz osvrt izdvojeni su dobri elementi procesa i 
ukazano na moguća poboljšanja, kako bi proces praćenja i unapređenja kvalitete rada 
naše ustanove bio što uspješniji. 
 
Na samom početku izvješća čestitano nam je na vrlo uspješnom početku rada na procesu 
samovrednovanja i vrlo kvalitetnom izvješću i radu Tima za kvalitetu kao nositelju 
procesa. 
Dobri elementi procesa: 

- Tim za kvalitetu ustanove je reprezentativan u svom sastavu, a odabir stručnog 
suradnika- psihologa kao voditelja je vrlo pozitivno u smislu rasterećenja 
ravnatelja i pozicije stručnog suradnika vezano za uvid u cjelokupan rad ustanove 

- Kroz različite elemente izvješće jasno je vidljiva strategija rada ustanove i 
vrijednosti koje kao ustanove njegujemo 

- Jasno su navedene specifičnosti naše ustanove koje daju kontekst unutar kojeg 
treba planirati i pratiti napredak 

- Analiza područja kvalitete odražava ozbiljan rad i trud tima za kvalitetu u 
sagledavanju trenutnog stanja kvalitete rada ustanove kroz područja kvalitete 

- Područje strategije je dobro interpretirano, a u upitnicima su uočene najviše i 
najniže procjene prema područjima koja treba unaprijediti: iz perspektive 
djelatnika i roditelja potrebno je dodatno promisliti kako bi navedena poboljšanja 
unaprijedila kvalitetu života djeteta u ustanovi – iz perspektive djeteta 

- Razvojni plan ustanove vrlo je sistematično i detaljno razrađen: postavljeni 
razvojni cilj je razrađen prema planiranim aktivnostima, potrebnim resursima, 
rokovima te mjerljivim pokazateljima ostvarenja ciljeva 

- Posebno je pohvaljeno uspješno korištenje različitih izvora dokumentacije u smislu 
interpretacije i potkrijepljenja rezultata prikupljenih upitnicima, što je svakako 
primjer dobre prakse. 

 
Smjernice za moguća poboljšanja: 

- Razvoj misije i vizije temeljem vrijednosti koje kao ustanova njegujemo (na 
temelju toga povećati vidljivost i prepoznatljivost ustanove u užoj i široj 
društvenoj zajednici i integrirati elemente misije i vizije u svakodnevni rad 
ustanove) 
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- Osigurati veću uključenost stručnog tima u dnevni rad skupina, unutar kolektiva 
unaprijediti timski rad i suradnju među svim objektima 

- Unaprijediti prostorno – materijalne i tehničke uvjete rada te sigurnost ustanove, 
sukladno mogućnostima 

-  Dodatno obogatiti materijale, mijenjati centre aktivnosti u skladu s interesima 
djece, voditi dodatno praćenje i zabilješke o svakom djetetu, uz osobit naglasak 
na djecu s teškoćama u razvoju prepoznati jake strane svakog djeteta 

- Implementirati dodatne mehanizme samovrednovanja i dokumentiranje i praćenje 
odgojno-obrazovnog područja 

- Unaprijediti postojeće i osmisliti dodatne načine uključivanja roditelja u život i rad 
ustanove 

 
Tim za kvalitetu ustanove u suradnji sa svim ostalim dionicima odgojnog procesa u idućoj 
pedagoškoj godini nastaviti će unaprjeđivati izabrano područje djelovanja- započetu 
suradnju s roditeljima i uključivanje roditelja u aktivan život i rad vrtića. 
U nastavku daljnje suradnje pristupit će se formiranju Savjetodavnog vijeća roditelja i 
nastavku radionica za roditelje s edukacijskim temama. 
  
Djeca s teškoćama u razvoju 
Dijete s teškoćama je dijete s utvrđenim stupnjem i vrstom teškoće po propisima iz 
socijalne skrbi, koje je uključeno u redovitu i/ili posebnu odgojnu skupinu u dječjem 
vrtiću, na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite, a utvrđuje ga Stručno 
povjerenstvo prema zakonu kojim su uređeni odnosi u području socijalne skrbi.  
 
Inkluzija (biti uključen, prihvaćen) djece s posebnim potrebama u vrtićku sredinu, 
moguće je jedino uz zajednički timski rad odgojitelja, stručnih suradnika, roditelja i 
maksimalnu potporu cijele lokalne zajednice u kojoj živimo. 
 
U pedagoškoj godini 2013./14 broj djece s teškoćama u razvoju uključene u ustanovu: 
- 3 djece – motorička  oštećenja  
- 2  djece - zdravstvene teškoće (diabetes mellitus I) 
- 2 djece – neurološke smetnje 
- 1 dijete - kromosomske abnormalnosti (Q90) 
- 2 djece – poremećaji glasovno-govorne komunikacije (dg.F 80) 
- 6 djece – uključeno u logopedski / defektološki tretman (djeca bez kategorizacije) 
  
                                                                                                    UKUPNO: 16 
Vrtić nema ustrojenih posebnih odgojno-obrazovnih skupina već su sva djeca s 
teškoćama smještena u redovne skupine. 
 
Kod sve djece s kombiniranim teškoćama i motoričkim oštećenjem radi se o lakšim 
teškoćama koje djeci ne uzrokuju probleme u adaptaciji i funkcioniranju u vrtićkoj sredini 
te ne zahtijevaju prilagođavanje uvjeta u nekom posebnom pogledu.   
Kod djece s dijabetesom bilo je potrebno educirati odgojitelja, djeci prilagoditi  prehranu, 
kao i pripremiti se za situacije u slučaju hipo / hiperglikemije (odgojiteljica provodi 
mjerenje  razine šećera u određeno doba dana, provođenje postupaka u situacijama kada 
je nivo šećera nezadovoljavajući.....). 
Program rada za vrijeme boravka djeteta u ustanovi izrađuje stručni tim, a svakodnevne 
aktivnosti kreiraju i provode odgajatelji /asistenti djece. Suradnja roditelja, odgajatelja i 
stručnog tima neizostavan je dio suradnje i pridonosi napretku djece i njihovoj adaptaciji 
na okolinu. 
 
Upis u pedagošku 2014. /2015. godinu 
Upisi u pedagošku 2014./2015. godinu trajali su od 19.5.14. – 31.5.2014. godine. Razlog 
prolongiranja upisa u drugu polovicu svibnja je čekanje na donošenje Pravilnika o 
predškoli - naputaka i smjernica Ministarstva za upis djece u program predškole koji je, 
temeljem čl. 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  po prvi put obvezan, a 
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temeljem čl. 48., stavak 4. i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu 
koja ne pohađaju neki od redovnih programa rada vrtića. 
Temeljem čl. 9. Statuta DV Ploče upisi su obavljeni po Planu upisa djece u DV Ploče koje 
je Upravno vijeće vrtića donijelo na 5.redovitoj sjednici dana 30.4.2014. godine i 
dostavilo Osnivaču na davanje suglasnosti dana 30.4.2014. godine. 
Gradonačelnik Grada Ploča Krešimir Vejić putem pisane suglasnosti – 
Zaključka:KLASA:601-02/14-01/04; URBROJ:2165-02-14-3, donesenog dana 13.5.2014. 
godine daje  suglasnost vrtiću na Plan upisa djece u DV Ploče, nakon čega je vrtić 
pristupio obavljanju sljedećeg koraka u upisnoj proceduri: objavi oglasa za upis u 
programe predškolskog odgoja na oglasnoj ploči vrtića, svojoj web stranici, javnim 
oglašavanjem putem lokalne radio postaje i plakatiranjem na javnim oglasnim pločama 
dostupnim građanstvu. 
Nakon provedenog upisa i prikupljanje cjelovite upisne dokumentacije, Povjerenstvo za 
upis održalo je dva radna sastanka dana 17. i 18.6.2014. godine. 
Na temelju čl.35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i čl.11. Pravilnika o upisu 
djece u DV Ploče, Povjerenstvo je donijelo prijedlog Odluke o upisu djece u DV Ploče za 
ped. 2014./15. godinu. 
Na temelju čl.18., stavak 3. i 4. Statuta DV Ploče, a na prijedlog Povjerenstva za upis, 
Upravno vijeće na 7. redovnoj sjednici održanoj dana 27.6.2014. godine donijelo je 
Odluku o upisu djece u DV Ploče za ped. 2014./15. godinu: 
 
1.  UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA: 
Za upis djece u vrtić prihvaćeno je 217  zahtjeva: 

• za 10 – satni program (centralni vrtić):  97  zahtjeva 
• za 6 – satni program:  100  zahtjeva: 

             -    centralni vrtić: 43  zahtjeva 
             -    Po Komin:  30   zahtjeva 
             -    Po Rogotin:  13    zahtjeva 
             -    Po Staševica:  14   zahtjeva 
 
Za program predškole: 

- centralni vrtić: 11 zahtjeva 
- PO Komin:  2 zahtjeva 
- Po Rogotin:  1  zahtjev 
- Po Staševica:  6  zahtjeva  

 
Za upis djece u vrtić odbijeno je 4  zahtjeva: 

• za 10 – satni program (centralni vrtić):  0   zahtjeva 
• za 6 – satni program:  4  zahtjeva 

             -     centralni vrtić: 2 zahtjeva 
             -     Po Komin: 2    zahtjeva 
             -     Po Rogotin: 0   zahtjeva 
             -     Po Staševica: 0    zahtjeva 
 
Slobodni kapaciteti Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa su: 

• za 10-satni program (centralni vrtić): 3 mjesta (1 mjesto: srednja – mlađa 
skupina i 2 mjesta mlađa – starije jaslice) 

• Po Komin: 6 mjesta (jutarnja skupina: 2 mjesta; popodnevna skupina: 4 mjesta) 
• Po Rogotin: 4 mjesta 

 
Promjenom Statuta DV Ploče vrtić će u idućoj pedagoškoj godini po prvi put upisivati 
djecu od navršenih 12 mjeseci života, što se zadnjih godina pokazuje kao potreba 
slijedom stalnih upita roditelja za upis djece ove dobne skupine. 
Nakon isteka porodiljskog bolovanja od 12 mjeseci roditelji se susreću s brojnim 
problemima osiguravanja čuvanja ovako malene djece. Ukoliko ne mogu osigurati 
čuvanje djece u obitelji, roditelji su prisiljeni osigurati „privatno“ čuvanje djece, što 
iziskuje značajna financijska sredstva. 
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Od sljedeće pedagoške godine prvi put roditeljima je omogućen upis djece od navršenih 
12 mjeseci života (potrebnu dob za upis u jaslice djece pune do 31.8.) u 10-satni redovni 
program rada vrtića. 
Za potrebe smještaja naših najmlađih polaznika (skupina Jaslice I: djeca od 12 – 18 
mjeseci života) jaslička skupina opremiti će se namještajem i opremom za potrebe djece, 
kojih je u ovu skupinu upisano 10, od toga je četvero djece s tek napunjenih 12 mjeseci 
života: 

- 4 krevetića s ogradom 
- 1 zatvorena ogradica za zajedničko igranje djece 
- 1 stol za presvlačenje  
- 4 visoke stolice za hranjenje djece 
- ostala oprema i didaktička sredstva iz programa za djecu ovog uzrasta 

 
U sljedećoj pedagoškoj godini prvi put se počinje provoditi program predškole za djecu 
u godini prije polaska u školu koja ne pohađaju neki od redovnih programa rada, a koji je 
za djecu obvezan i besplatan. 
Vrtić je proveo upis djece u program predškole u svakom svom objektu putem Zahtjeva 
za upis djece u DV Ploče za ped. 2014./15. godinu. 
Program će se provoditi sukladno Državnom pedagoškom standardu u periodu od 
1.10.2014. – 30.4.2015., u ukupnom trajanju od cca 250 sati.  
Vrtić će program provoditi sukladno svojim prostornim mogućnostima i broju upisane 
djece u redovnom programu: 

- u centralnom vrtiću – upisano 11 djece – program predškole izvoditi će se u 
zasebnoj odgojnoj skupina tijekom jutarnjih sati 

- u po Komin – upisano dvoje djece – integrirani u rad redovne jutarnje skupine 
- u Po Rogotin – jedno dijete – integrirano u rad jutarnje redovne skupine 
- u Po Staševica – 7 djece – integrirani u rad jutarnje redovne skupine 

 
Program će se provoditi tri puta tjedno: ponedjeljak, srijeda i petak u trajanju od tri sata 
dnevno i za roditelje je besplatan. 
 
Organizacija rada tijekom ljetnih mjeseci srpanj /kolovoz 2014. godine 
Temeljem provedene ankete s roditeljima tijekom mjeseca lipnja 2014. godine o potrebi 
korištenja usluga vrtića tijekom ljetnih mjeseci srpanj/kolovoz 2014. , roditelji su za 
boravak u ustanovi prijavili: 

- za mjesec srpanj: 35 djece 
- za mjesec kolovoz:  34 djece 

 
Dvije zadnje godine koristimo novu organizacija rada tijekom ljeta: prijašnji raspored 
smještao je djecu u jednu mješovitu  skupinu cjelodnevnog boravka koja je obuhvaćala 
svu prijavljenu djecu: od jasličkog uzrasta do predškolaca. 
Kako bi odgojitelji mogli nesmetano iskoristiti svoje godišnje odmore, istovremeno uz 
osiguranje kvalitete rada s djecom u skupini koja tijekom ljeta obuhvaća djecu velikog 
dobnog raspona (od 2,5 – 7 godina),  broj prijavljene djece zahtijevao je promjenu 
organizacije rada. Slijedom takve potrebe primljena je odgojiteljica na puno radno 
vrijeme, koja  radi uz dvije odgojiteljice koje odrađuju «ljetno dežurstvo».  
Primijenjena je sljedeća organizacija rada: 

- jedna odgojiteljica radi prvu smjenu od 6.00 – 12.00 sati 
- jedna odgojiteljica radi drugu smjenu od 10.30 – 16.00 sati 
- primljena odgojiteljica radi međusmjenu od 9.00 – 14.30 sati 

 
Nakon zajedničkog doručka, provođenje odgojno-obrazovnog rada odvija se u dvije 
skupine u koje se djeca dijele po uzrastu: jasličko – mlađu i stariju – srednju, čime je rad 
s djecom olakšan na zadovoljstvo djece i roditelja.  
 
5.   NAOBRAZBA I STRUČNO  USVRŠAVANJE ODGOJNO-  
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      OBRAZOVNIH  DJELATNIKA 
Temeljem čl.29.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju odgojitelji i stručni 
suradnici obvezni su permanentno se stručno usavršavati:  

- pratiti i upoznavati primjenu suvremenih pedagoških postignuća na području 
teorije i prakse predškolskog odgoja  

- stalno usavršavati  svoje znanje 
- podizati stručnu kompetenciju za rad 
 

Odgojno-obrazovni djelatnici stručno se usavršavaju: 
-   u ustanovi (stručni aktivi, stručne radionice, seminari, predavanja, konferencije...) 
- izvan ustanove ( seminari Agencije za odgoj i obrazovanje, stručni skupovi, 
konferencije, predavanja... ) 
- individualno stručno usavršavanje praćenjem stručne literature 
 
U USTANOVI: 
Održavanje sjednica Odgojiteljskog vijeća kao stručnog tijela vrtića koje razmatra stručna 
pitanja rada:  
 
 
           25.9.2013. 
 
   ODGOJITELJSKO VIJEĆE 
 
 

1.Usvajanje zapisnika s OV održanog dana 28.8.2013. 
2.Godišnji plan i program rada DV ploče za ped. god. 
2013./ 2014. 
3.Projekt samovrednovanja: Planiranje radionica s 
roditeljima kroz pedagošku godinu 
4. Planiranje odgojno-obrazovnog rada 
5. Razno 
 

 
         4.12.2013. 
   ODGOJITELJSKO VIJEĆE 
 
 

1.Usvajanje zapisnika s OV održanog dana 25.9.2013. 
2.Kućni red DV Ploče 
3.Božićne aktivnosti: kreativna radionica za roditelje 
(izrada božićnih ukrasa), vožnja Tin-exspressom, 
Božićna priredba – dogovor 
4. Izbor članova Upravnog vijeća iz reda odgojitelja i 
stručnih suradnika 
5.Izbor roditelja za predstavnika u Upravnom vijeću – 
naputak o postupanju 
 

 
 
         30.6.2014.   
 ODGOJITELJSKO VIJEĆE 

 
1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Odgojiteljskog vijeća 
održane 4.12.2013. godine 
2. Izvješće o provedenom upisu u 2014./ 2015. godinu 
– ravnateljica 

3. Raspored rada za srpanj/kolovoz 2014. i Rješenja za 
godišnji odmor za 2014. godinu 
4. Razno   
 
 

     
       25.8.2014. 
 ODGOJITELJSKO VIJEĆE 

1. Izvješće o ljetnom radu - ravnateljica 
2. Nacrt Pravilnika o sadržaju i trajanju programa 
predškole 
3. Organizacija rada po odgojno – obrazovnim 
skupinama za ped. god. 2014./15. 
4. Radno vrijeme i dežurstvo 
5. Podjela dokumentacije i ostalog materijala 
odgojiteljima 
6. Razno 
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a) Skupnog stručnog usavršavanja putem održavanja stručnih i radnih aktiva 
odgojitelja, stručnih suradnika i sustručnjaka – gostiju predavača:   

     

  11.9.2013. 

STRUČNI AKTIV 

 

 1. «Dugoročno planiranje  rada» - 2. dio predavanja, predavač: 
psih. Edite M. Šutić 
2. Program sprečavanja kardiovaskularnih bolesti povodom 
Svjetskog dana srca - ZZJZ 
 3. Godišnja radna zaduženja – podjela 
 4. Razno 
 

  18.9.2013. 

STRUČNI AKTIV 

1. Godišnji plan i program rada DV Ploče: Projekti odgojno-
obrazovnog rada i tematska predavanja odgojitelja i stručnih 
suradnika za realizaciju God. plana i programa rada vrtića – 
pripremiti 
2. Izvješće sa stručnog skupa:»Jezično-komunikacijska 
kompetencija odgojno-obrazovnih radnika» - odgojiteljice: Nada C., 
Anita D., Aleksandra M. i Snježana M. 
3. Razno   

 

  9.10.2013. 

STRUČNI AKTIV 

 

1.Razrada pitanja vezanih za izmjene i dopune protokola 
postupanja u kriznim situacijama u DV Ploče 
2. Dani kruha – dogovor 
3. Jesenja svečanost – dogovor 
4. Dan policije / Promet – dogovor 
5. Prikaz „NTC aktivnosti s djecom u dubrovačkim vrtićima“ – 
prezentacija u power pointu – ped. Olivera Medak 
6. Razno 
 

  

30.10.2013. 

STRUČNI AKTIV  

 

1. Izvješće sa seminara:»Poticanje kreativnosti kod djece rane i 
predškolske dobi» - odgojiteljica Katica Ćulum 
2. Projekt samovrednovanja: 
- izbor odgojitelja jaslične skupine u Tim za kvalitetu 
- prijave i izbor odgojitelja za razvoj suradnje i podrške roditeljima 
putem tematskih radionica 
3. Jesenja svečanost – izrada i vježbanje 
4. Razno  
 

   6.11.2013. 

RADNI AKTIV 

1. Protokoli postupanja u kriznim situacijama u DV Ploče 
2. Jesenja svečanost – dogovor za provedbu 
3. Tematske radionice s roditeljima 
4. Mjesec knjige 
5. Razno 

 19.11.2013. 

RADNI AKTIV 

 

 
1. Dogovor za obilježavanje božićnih blagdana 
2. izrada scenografije za jesenju svečanost 
3. Razno 
 

 

11.12.2013. 

RADNI AKTIV 

 
 
1.Pripreme za Božićnu priredbu  
2. Razno 
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17. i 18. 12. 
2013. 

RADNI AKTIV 

 
1.Pripreme za Božićnu priredbu  
2. Razno 
 

    22.1.2014. 

STRUČNI AKTIV 

1. Prikaz stručne teme:» Stilovi učenja» - pedagoginja Olivera 
Medak 
2. Dogovor za Maškare 
3. Razno 

    

    12.2.2014. 

 STRUČNI AKTIV   

   

 
1. Samovrednovanje ustanova ranog i pred.odgoja i obrazovanja – 
izvješće - povratna informacija Centra za vanjsko vrednovanje 
obrazovanja, Zagreb 
2. Projekti iz područja Nacionalnog programa odg. i obr. za ljudska 
prava i dem. građanstvo 
3. Prijedlozi za izbor članova Povjerenstva za upis djece u DV Ploče 
5. Maškare – razrada 
6. Razno  

     

    19.2.2014. 

 STRUČNI AKTIV   

 
1. Maškare 
2. Projekti za Smotru projekata u Dubrovniku – razrada projekata i 
prezentacije     
 3. Razno 

    

    12.3.2014. 

 STRUČNI AKTIV 

1. Izvješće sa stručnog skupa:»Integrirani lutkarski program 
odg.obr.rada s djecom rane i pred. dobi» – odgojiteljice: Amra K., 
Zdenka Ž., Anita D., Sanja K., Željana R. 
2. Stručno predavanje:»Odnosi u teoriji izbora», psihologinja Edita 
M. Šutić 
3.»Tjedan mozga» – dogovor za gostovanje djelatnica ZZJZ iz 
Dubrovnika i održavanje edukativnih radionica s djecom 
4. Razno 
 

 

    19.3.2014. 

STRUČNI  AKTIV 

 
1. Provođenje odgojno-obrazovnog rada u skupinama–  
komunikacija unutar stručnog tima (odgojitelji – stručni tim) 
2. «13. Olimpijski festival dječjih vrtića DNŽ» – dogovor za 
organizaciju i provođenje prednatjecanja u centralnom i područnim 
vrtićima 
3. Razno 

      

     2.4.2014. 

STRUČNI AKTIV 

 
1.Novi akti vrtića: Statut DV Ploče i Pravilnik o unutarnjem 
ustrojstvu i načinu rada DV Ploče – ravnateljica 
2. Projekti za Smotru u Dubrovniku – informacije i dogovor za 
prezentaciju 
3. Uskršnja vožnja «Zeko exspress» 
4. Stručno usavršavanje u vrtiću – informacija za gostovanje prof. 
logopeda iz Metkovića 
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     9.4.2014. 

 STRUČNI AKTIV 

 
1.Stručno usavršavanje u vrtiću:» Priprema za školu» - radionica za 
odgojitelje; predavači: Nikolina Kaleb, prof. logoped i Aninka 
Mateljak, prof. logoped 
2. Razno 

      

      7.5.2014. 

 STRUČNI AKTIV 

 
1. Izvješće o prezentaciji projekata vrtića u Dubrovniku na Smotri 
projekata iz područja Nac. programa odg.i obr. za ljudska prava i 
dem. građanstvo 
2. Predstavljanje projekta: «Stop brzini, oprezno u promet kreni» - 
pedagoginja Olivera Medak 
3. Olimpijada – spiskovi djece i dogovor za putovanje 

    21.5.2014. 

 RADNI AKTIV 

1. Plan upisa za pedagošku 2014./15. godinu 
2. Dogovor za Olimpijadu 
3. Razno 

    10.6.2014. 

 RADNI AKTIV 

 
1. Obavijesti za odgojitelje 
2. Sređivanje did. materijala u zajedničkim prostorima vrtića 

 

IZVAN USTANOVE I U USTANOVI: 

Seminari i stručni skupovi prema planu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na 
republičkoj i regionalnoj razini i ostali seminari organizirani u ustanovi: 

 

  7.9.2013. 

„Jezično-komunikacijske 
kompetencije odgojno-
obrazovnih radnika u 
predškolskim ustanovama“ 

- stručni skup 

      AZOO Anita D., Nada C., 
Zdenka Ž., Amra K., 
Željana R., Snježana 
M., Aleksandra M., 
Sanda Z. 

 

 

  DUBROVNIK 

 28.8.2013. „Dugoročno planiranje u okviru 
razvojnih listi“ – I dio; 
predavanje 

Edita M.Šutić, psih. sve odgojiteljice, 
pedagoginja i 
ravnateljica 

 

 

  
11.9.2013. 

„Dugoročno planiranje uz pomoć 
razvojnih listi“ – II dio; 
predavanje 

Edita M. Šutić, 
psih. 

odgojiteljice, 
pedagoginja, 
ravnateljica 

 
DV PLOČE 

  

  
9.10.2013.  

„Prikaz NTC aktivnosti iz 
dubrovačkih vrtića“ 

 

 

Olivera Meadk, 
ped. 

odgojiteljice, 
ravnateljica 

 DV PLOČE 
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  16.10.2013. 

 

 

„Poticanje kreativnosti kod djece 
rane i predškolske dobi“ 

AZOO Katica Ćulum, 
odgojiteljica 

 
DV METKOVIĆ 

 

  28.10.2013. 

„Izrada financijskih planova i 
proračuna te plana nabave“ - 
seminar 

TIM4PIN Tereza Čović, 
voditeljica 
računovodstva ZAGREB 

 

  6.11.2013. 

LC REGIONALNI SEMINAR 
2013.: 

-obračun plaća i drugog dohotka 
– obrazac JOOPD 

-integralno proračunsko 
računovodstvo 

-prezentacija informatičkih 
rješenja vezanih za obrazac 
JOOPD 

 

LIBUSOFT 

CICOM     

 

 

Tereza Čović, 
voditeljica 
računovodstva 

 

 

 

 

 

 

SPLIT 

 

  15.11.2013. 

„Vještine upravljanja projektom 
– project management“ - 
radionica 

RRA DUNEA D.O.O Sanda Zekaj, 
ravnateljica 

 

 

DUBROVNIK 

  20.11.2013. „Aplikacija 204 putni nalozi“ 

 

 

LIBUSOFT CICOM 
D.O.O 

Tereza Čović, 
voditeljica 
računovodstva 

 
SPLIT 

 22.-. 
23.11.2013 

„Zakon u vrtiću IV“ – stručno 
predavanje 

 

EDUCA UČILIŠTE  

Sanda Zekaj, 
ravnateljica 

 

ZAGREB 

 

  22.1.2014. 

Stručna tema: «Stilovi 
učenja» 

  DV PLOČE Prisustvovale: sve 
odgojiteljice (osim 
Ljiljane B., Nade  C., 
Aleksandre M. i 
Katarine J.) 

PEDAGOGINJA 
OLIVERA MEDAK 
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10.i 11.2.2014. 

 

Stručni skup:»Uloga 
ravnatelja i stručnih 
suradnika u Povjerenstvu za 
stažiranje pripravnika» 

 DUBROVNIK Pohađala: Sanda Z., 
ravnateljica 

     AZOO 

    

   27.2.2014. 

Stručni skup:»Integrirani 
lutkarski program odgojno-
obrazovnog rada s djecom 
rane i predškolske dobi» 

 

  METKOVIĆ      

Pohađale 
odgojiteljice: Zdenka 
Ž., Anita D., Amra 
K., sanja K., Željana 
R.      AZOO 

 

  12.3.2014. 

 

 «Odnosi u TI» 

  DV PLOČE Prisustvovale: sve 
odgojiteljice (osim 
Angele G., ped. 
Olivere M.,) PSIHOLOGINJA 

EDITA M. ŠUTIĆ 

 

   26.3.2014. 

Stručni seminar i 
radionica:»Novine u 
obračunu plaća, naknada i 
drugih primitaka; 
Fin.izvještaji u sus.pror.» 

      SPLIT  Pohađala: Tereza 
Čović, vod.rač. 

 

RAČUNOVODSTVO I 
FINANCIJE 
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6.   SURADNJA  S  RODITELJIMA 

Suradnja obitelji i vrtića važan je preduvjet odgoja djeteta u institucionalnom kontekstu i 
neodvojiv dio suvremene koncepcije predškolskog odgoja. 

Odgojitelj stručno djeluje na djecu tijekom njegova boravka u odgojnoj skupini, a na 
roditelje preko različitih oblika suradnje.  

Obje strane motivirane su za suradnju: poznavanje obiteljskih prilika djeteta 
odgojiteljima olakšava rad, a roditelj u skladu sa svojom unutarnjom potrebom prati i 
saznaje što se događa s djetetom u skupini. Motivacija je dvostrana jer je zasnovana na 
svijesti o važnosti zajedničkog djelovanja u cilju pravilnog nadopunjavanja. 

 
 
  3.4.2014. 

 
 
Smotra projekata iz 
područja Nacionalnog 
odgoja i obrazovanje za 
ljudska prava i demokratsko 
građanstvo 

  
   
  DUBROVNIK 
 

 
 
Pohađale: Zdenka 
Ž., Seka G., 
Željana R., Edita 
m. Šutić i Sanda 
Z. 

 
 

 
      AZOO 

 
  
28./30.3.2014.  

 
Seminar:«Stručno 
savjetovanje za sindikalne 
povjerenike» 

 CRIKVENICA Pohađala: 
Snježana 
Merdžan, 
sindikalni 
povjerenik vrtića 
 
 
 

 Sindikat radnika 
u pred. odgoju i 
obr. Hrvatske 

 
   
 
  9.4.2014. 

 
 
Stručna radionica za 
odgojitelje:«Logopedska 
priprema za školu» 

  DV PLOČE 
 

Prisustvovale: sve 
odgojiteljice i 
stručni tim (osim 
Angele G., Amre 
K. i Monike D.) 
 
 

ANINKA 
MATELJAK, prof. 
logoped i 
NIKOLINA 
KALEB, prof. 
logoped 
 

 
   
  29.5.2014. 

 
 
Smotra projekata dječjih 
vrtića iz vjerskog odgoja 

 
  DUBROVNIK 
 

Pohađale: Zdenka 
Žderić i Sanda 
Zekaj 
 
 
 
 

 
 DJEČJI VRTIĆI 
DUBROVNIK 
 

 
    
  10.6.2014. 

 
Županijsko stručno vijeće  
stručnih suradnika psihologa 
i nastavnika psihologije DNŽ 

 
   DUBROVNIK 

 
Pohađala: Edita M. 
Šutić, psihologinja 
 
 
 
 

 
     AZOO 

 
   
  14.6.2014. 

 
Stručni skup za odgojiteljice 
u vjeri u predškolskim 
ustanovama:»Vjera 
predškolskog djeteta» 

 
  SPLIT 
 
 

 
Pohađala: Zdenka 
Žderić, 
odgojiteljica u 
vjeri DV Ploče 
 

SPLITSKO-
MAKARSKA 
NADBISKUPIJA 
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Suradnja se odvija putem: 

● Svakodnevne razmjene informacija  prilikom dovođenja i odvođenja djece i 
ciljanih individualnih razgovora s roditeljima 

● Inicijalnih (upoznavajućih) razgovora na početku pedagoške godine sa članovima 
stručnog tima i medicinskom sestrom prilikom upisa djece koja se prvi put upisuju 
u dječji vrtić 

● Psihološko, pedagoško i zdravstveno savjetovalište za roditelje 

● Anketiranjem roditelja o pojedinim aspektima razvoja i odgoja djece, te 
ostvarivanja programa 

● Informativnih roditeljskih sastanaka na početku pedagoške godine na kojima 
roditelji dobivaju važne informacije o radu i dnevnom ritmu u ustanovi 

● Edukativnim roditeljskim sastancima odgojitelja sa članovima stručne službe, bilo 
na početku ili tijekom pedagoške godine, na kojima se obrađuje određena tema 

● Vizualno-pisana komunikacija putem kutića za roditelje, internetske stranice 
vrtića, foto izložbe, izložbe dječjeg likovnog stvaralaštva, plakati… 

● Neposredno roditeljsko sudjelovanje u pripremi odgojnog procesa: dogovori oko 
bitnih tema odgojno-obrazovnog rada, akcije prikupljanja ili izrade didaktičkog 
materijala… 

● Aktivno sudjelovanje u ostvarivanju različitih aktivnosti: boravak u skupini za 
vrijeme adaptacije, sudjelovanje u dječjim projektima, pratnja djeci prilikom 
posjeta i izleta… 

● Zajedničke igraonice, radionice, druženja i slavlja djece, odgojitelja i roditelja: 
blagdani, rođendani, završne svečanosti…. 

Održane tematske radionice s roditeljima tijekom ove godine: 

● 24.10.2013. – „Dijete i budućnost“ – radionica s roditeljima u PO Staševica; 
odgojiteljica Seka Gnječ, psihologinja i pedagoginja 

● 21.11.2013. – prva radionica iz ciklusa radionica s roditeljima «Podarimo im 
osmijeh»  na temu „Dijete i budućnost“ u centralnom vrtiću; voditeljice: Seka 
Gnječ i Snježana Merdžan 

● 11.12.2013. – kreativna radionica za roditelje u centralnom vrtiću; izrada 
božićnih ukrasa i čestitki 

● 30.1.2014. – druga radionica za roditelje iz ciklusa „Podarimo im osmijeh" s 
temom «Dijete i njegove potrebe»; voditeljice: Ljiljana Bogunović i Anastazija 
Musulin 

● 24.2.2014. – kreativna radionica na temu «Izrada kostima za maškare»; 
voditeljice: Amra Katić, Nada Cvitanović i Anita Dominiković 

● 24.2.2014. – kreativna radionica na temu «Izrada kostima za maškare»; 
voditeljica: Zdenka Žderić 

● 26.2.2014. – treća radionica za roditelje iz ciklusa radionica „Podarimo im 
osmijeh“ s temom «Dijete i igra»; voditeljice: Amra Katić i Nada Cvitanović 

● 8.4.2014. – kreativna uskršnja radionica s ciljem izrade uskršnjih ukrasa 
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● 10.4.2014. – četvrta radionica iz ciklusa radionica «Podarimo im osmijeh», na 
temu «Kako vidim svoje dijete?», voditeljice: Seka Gnječ i Snježana Merdžan 

       7.  SURADNJA  S DRUŠTVENOM  ZAJEDNICOM 
Predškolska ustanova Dječji vrtić Ploče surađuje sa institucijama i ustanovama društvene 
zajednice radi: 
- ostvarenja zadaća Godišnjeg plana i programa rada Vrtića 
- rješavanja određenih pitanja i problema koje nameće svakodnevna odgojna i zakonska 
potreba i praksa  
- edukacije djelatnika 
          Suradnja se odvija u više pravaca: 

• Suradnja s  Gradonačelnikom i Gradskom upravom – Grad kao Osnivač i vlasnik 
prati vrtić organizacijski i financijski 

• Suradnja s Domom zdravlja Ploče / Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-
neretvanske županije 

• Centrom za socijalnu skrb 
• Gradskom organizacijom Crvenog križa Hrvatske 
• Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa – načelnicom odjela za pred. odjel 

Marijom Ivanković i voditeljicom odjela Dunjom Morović 
• Agencijom za znanost i visoko obrazovanje – voditeljicom odjela za odgojitelje 

Tončicom Kalilić i višom stručnom savjetnicom Inge Seme Stojnović- odjel za 
stručno usavršavanje ravnatelja 

• Osnovnom i Srednjom školom u Pločama  
• Gradskom knjižnicom Ploče, čijim se pozivima na aktivnosti u knjižnici rado 

odazivamo 
• Suradnja s lokalnom Radio-postajom Ploče sa kojom smo, uz objave obavijesti za 

naše roditelje i sugrađane, u ovom periodu ostvarili radio-emisiju: «Naša priča» – 
sažetak aktivnosti kroz pedagošku godinu s naglaskom na Olimpijadu u Vela Luci i 
osvojene medalje te osvojeno prvo mjesto vrtića kao ukupnog pobjednika vrtića 
DNŽ 

• Udrugama (Udruga branitelja Grada Ploča, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u 
djetinjstvu, Udruga Radost, Udruga Vita…) 

• Dječjim vrtićima na području DNŽ županije i šire 
• Turističkom zajednicom Grada Ploča i Dubrovačko – neretvanske županije 
• Pravnim servisom „Glossa“, zastupanog po ravnatelju dipl. iur. Vinku Tihim, s 

kojim je vrtić potpisnik ugovora o suradnji i ostali ... 
 
 

 
                                                                  Ravnateljica DV Ploče: 
                                                                  Sanda  Zekaj 
 
 

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Ploče za pedagošku godinu 2013./ 2014. 
usvojeno je na 9. redovnoj sjednici Upravnog vijeća  održanoj dana 29.9.2014. 
godine. 
  
                                                                         Predsjednica UV DV Ploče: 
     Jelena  Kiš 
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