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1. USTROJSTVO  RADA  
Pedagoška godina 2014./2015. počela je s radom 1.9.2014. godine, a završila 31.8.2015. 
godine. 
Dječji vrtić Ploče obavljao je svoju redovnu djelatnost predškolskoga odgoja i 
obrazovanja, zdravstvene skrbi, prehrane i socijalne skrbi djece od navršenih 12 mjeseci 
života do polaska u osnovnu školu. Rad  je organiziran u  12 odgojnih skupina u 4 
objekta, na 4 lokacije: 

1. Centralni objekt Ploče – Trg bana Josipa Jelačića 10, brojio je 8 odgojnih 
skupina:    

• 5 cjelodnevnih  skupina (10-satni program: od 6.00 – 16.00 sati) 
• 2 poludnevne skupine  (6-satni program od: 7.00 – 13.00 sati)  
• 1 skupina predškole (3 – satni program za djecu u godini prije polaska u 

osnovnu školu koja nisu obuhvaćena nekim od redovnih oblika rada) 
 
2. Područni objekt Komin – Ulica bana Josipa Jelačića 13, brojio je 2 poludnevne 

odgojne skupine: 
• 1 prijepodnevna  skupina (6-satni program od 7.00 – 13.00 sati) 
• 1 poslijepodnevna skupina (6 – satni program od 13.00 – 19.00 sati) 

 
3. Područni objekt Rogotin – Kolodvorska 4, brojio je:  

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

• 1 poludnevnu odgojnu skupinu  (6-satni program od 7.00 – 13.00 sati)  
 
 
UPIS  U PEDAGOŠKU 2014. / 2015. GODINU 

 
Upis u pedagošku 2014./2015. godinu trajao je od 19.5.14. – 31.5.2014. godine. 
Razlog prolongiranja upisa u drugu polovicu svibnja je donošenje Pravilnika o 
predškoli - naputaka i smjernica MZOIS za upis djece u program predškole koji je, 
temeljem čl. 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  po prvi put obvezan, a 
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 održanoj dana 30.4.2014. godine 
i dostavilo Osnivaču – Gradu Ploče, na davanje suglasnosti. 
 
Gradonačelnik Grada Ploča, gosp. Krešimir Vejić, putem pisane suglasnosti – 
Zaključka:KLASA:601-02/14-01/04; URBROJ:2165-02-14-3, donesenog dana 13.5.2014. 
godine dao je 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 mrežnoj  stranici , javnim 
oglašavanjem putem lokalne radio postaje i plakatiranjem na javnim oglasnim pločama 
dostupnim građanstvu. 
 
Nakon provedenog upisa i prikupljanja cjelovite upisne dokumentacije, Povjerenstvo za 
upis djece u DV Ploče 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, o kojem je izvijestilo Osnivača i Upravno vijeće Vrtića. 
 
Na temelju čl.18., stavak 3. i 4. Statuta DV Ploče, a na prijedlog Povjerenstva za upis, 
Upravno vijeće je na 7. redovnoj sjednici održanoj dana 27.6.2014. godine, donijelo  
Odluku o upisu djece u DV Ploče za pedagošku 2014./15. godinu. 
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1.  UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA – STANJE 29.6.2014. –  objavljeno na  
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića: 
 

Za upis djece u vrtić prihvaćeno je: 217 
-za 10 – satni program (centralni vrtić):   97 
-za 6 – satni program:   100 
             -    centralni vrtić:  43 
             -    Po Komin:   30 
             -    Po Rogotin:   13 
             -    Po Staševica:   20 
 

Za program predškole:      20  
- centralni vrtić:  11 
- PO Komin:   2 
- Po Rogotin:   1 
- Po Staševica:  6 

 
 

Za upis djece u vrtić odbijena su 
zahtjeva: 

4 

-za 10 – satni program (centralni 
vrtić): 

0 

-za 6 – satni program: 4 
-centralni vrtić: 2 

                 -Po Komin: 2 
                 -Po Rogotin: 0 

-Po Staševica: 0 
 
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: Jaslice II - mlađa skupina) 
• Po Komin: 6 mjesta (jutarnja skupina: 2 mjesta; popodnevna skupina: 4 mjesta) 
• Po Rogotin: 4 mjesta 

 
Promjenom Statuta DV Ploče u ovoj pedagoškoj godini vrtić je po prvi put upisao djecu 
od navršenih 12 mjeseci života, što se već duže vrijeme pokazuje kao potreba slijedom 
stalnih upita roditelja za upis djece ove dobne skupine.  
Nakon isteka porodiljskog dopusta od navršenih 12 mjeseci života djeteta, roditelji se 
susreću s brojnim problemima čuvanja ovako malene djece. Ukoliko roditelji nisu mogli 
osigurati čuvanje djece u obitelji, prisiljeni su osigurati „privatno“ čuvanje djece, što 
iziskuje izdvajanje  značajnih financijskih sredstva.  
Potrebnu dob za upis u jaslice i ostale programe vrtića djeca pune do 31.8. tekuće 
kalendarske godine. 
 
Za potrebe smještaja naših najmlađih polaznika (skupina Jaslice I: djeca od 12 – 18 
mjeseci života) jaslička skupina opremljena je namještajem i opremom za potrebe djece, 
kojih je u ovu skupinu upisano 10, od toga četvero djece s tek napunjenih 12 mjeseci 
života. 
 
 
PED. GOD. 2014./2015.  (stanje 1.9.2014.) 
Nakon završenog upisa, tijekom ljetnih mjeseci srpnja i kolovoza do početka pedagoške 
godine, vrtić upisuje djecu ukoliko postoje slobodna mjesta u odgojnim skupinama gdje 
se dijete po dobnom uzrastu može upisati, stoga je broj djece na početku pedagoške 
godine (1.9.) veći nego na upisu.  
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Na početku pedagoške godine 2014./2015. u vrtić je upisano 223 djece.                           
Redni broj Odgojno 

obrazovna 
skupina 

 
Broj djece 

Broj 
odgajatelja 

Vrsta 
programa 

Mjesto 
izvođenje 
programa 

    1. Jaslice I       10        2 
 

 10-satni Centralni vrtić 
Ploče 

    2. Jaslice II - 
mlađa sk. 

      18 
       

        
       2  

 10-satni Centralni vrtić 
Ploče 

    3. Srednja – 
mlađa sk. 

      21        2   10-satni Centralni vrtić 
Ploče 

    4. Srednja   
skupina 

      23        2   10-satni Centralni vrtić 
Ploče 
 

    5. Starija  
skupina  

      28        2   10-satni Centralni vrtić 
Ploče 

    6. Mlađa – 
srednja sk. 

      21         1     6 - satni Centralni vrtić 
Ploče 

    7.               Mješovita 
skupina s 
integriranim 
vjerskim 
odgojem 

      23        1     6-satni Centralni vrtić 
Ploče 

    8. Program 
predškole 

      13        1     3-satni Centralni vrtić 
Ploče 

     9. Mješovita 
( 3 – 6 )  

      20        1     6-satni Područni vrtić 
Staševica 

     10.             Mješovita 
 (4– 6 ) 

      16 
(jutarnja) 

       1     6-satni Područni vrtić 
Komin 

     11. 
 

Mješovita 
( 3 - 5 ) 

      16  
(popodnevna) 

       1     6-satni Područni vrtić 
Komin 

     12. Mješovita 
( 3 – 6 ) 

      14        1     6-satni Područni vrtić 
Rogotin 

 
UKUPNO:  223: D.V. Ploče: 157  (10-satni: 100;  6-satni: 44; 3-satni: 13) 
                      Područni  vrtići: (Komin, Rogotin i Staševica): 66  (6-satni: 57;  
                                             3-satni: 9)  
 
Slijedom smanjenog upisa u redovni 6-satni program boravka (poludnevni) u ovoj 
pedagoškoj godini imali smo manji broj skupina ovog boravka: dvije skupine 6-satnog 
programa u odnosu na dosadašnje tri skupine. Ovu situaciju pripisujemo mogućnosti  
koju su roditelji dobili novim Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju za upis 
djece u  program predškole koji je obvezan za djecu, a samim time i  besplatan. Budući 
da je financijska situacija roditelja sve teža, ova mogućnost upisa djece u predškolski 
program u godini prije polaska u osnovnu školu veliko je olakšanje za roditelje. 
 
Na početku pedagoške godine u programu predškole  upisano je 22-je djece, od toga u 
centralnom vrtiću u Pločama 13 djece, gdje je program  bilo moguće organizirati tijekom 
jutarnjih sati. Slijedom novonastale situacije u kojoj smo imali  2-je skupine poludnevnog 
boravka umjesto dosadašnje tri, jedna soba dnevnog boravka bila je slobodna tijekom 
jutarnjih sati, čime je ispunjen prostorni uvjet za organizaciju programa predškole 
tijekom jutra.   
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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. 2014./2015. u periodu od 1.1.2015. – 30.6.2015. iz vrtića je ispisano 
41 dijete, a upisano 32-je djece. Većina predškolaca – djece koja su na jesen polaznici 
osnovne škole, ispisala se 15.6.2015. godine, a ostali su pohađali vrtić do 30.6.2015. ili 
31.8.2015. godine. 
 
TABELARNI PRIKAZ BROJA IZVRŠITELJA NA RADNIM MJESTIMA ZA 
REALIZACIJU PLANA RADA U 2014./2015. PED. GODINI     
                      (1.1.2015. – 30.6.2015. godine)               
Redni broj                               Radno mjesto Broj izvršitelja Radno vrijeme 
1.      Ravnatelj      1           puno  

2.      Pedagoginja 
 

     1 
 

          1/2 
  

3.      Psihologinja      1                  
 

          1/2 

4.      Odgojitelji            16           puno 

5.      Odgojitelji             1           Nepuno 
(12 sati tjedno – 
program predškole) 

6.       Voditeljica 
    računovodstva 

             1           puno 

7.     Tajnica 1 puno 

8.     Glavna kuharica 1 puno 

9.     Pomoćna kuharica I 1 puno 

9.     Pomoćna kuharica  II -    
    servirka 

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), Zakonu o radu (NN 149/09,61/11,82/12,73/13,93/14), 
Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08,90/10) 
te ostalim zakonskim i podzakonskim aktima. 
 
Temeljem Odluke o upisu djece u DV Ploče za pedagošku godinu 2014./2015. donesene 
na sjednici Upravnog vijeća dana 27.6.2014. godine, za potrebe obavljanja odgojno-
obrazovnog rada primljena su: 

- 2 odgojitelja na puno radno vrijeme (40 sati tjedno) u centralni vrtić u Pločama, 
od čega 1 odgojitelj radi na upražnjenom radnom mjestu odlaskom odgojiteljice u 
mirovinu, a 1 je primljen za potrebe rada u 10-satnom programu skupine Jaslice I 
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- 1 odgojitelj na puno radno vrijeme (40 sati tjedno) u PO Komin – popodnevna 
skupina 

- 1 odgojitelj na nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno) za provođenje programa 
predškole u centralnom vrtiću u Pločama 

 
U ovom izvještajnom periodu nismo zapošljavali zamjene zbog smanjenih sredstava za 
plaće radnika već smo zahtjevnu organizaciju rada, uslijed brojnih bolovanja i plaćenih 
dopusta rješavali: 
- kombinirajući rad odgojitelja i dvije primljene pripravnice na stručno osposobljavanje 
bez zasnivanja radnog odnosa 
-  prijavom na +4 sata stručne suradnice pedagoginje, koja je i odgojiteljica, u periodu 
od travnja do lipnja, koja je uz svoje redovne poslove pedagoga obavljala i poslove 
zamjena odgojitelja u skupinama 
-  ispomoć ravnateljice u odgojno – obrazovnom radu u jasličnim skupinama 
 
Temeljem Prijedloga financijskog plana za 2015. godinu i potrebe usklađenja s DPS-om 
zbog povećanog broja ručaka i povećanog opsega poslova u kuhinji vrtića, sukladno 
HACCP programu za vrtićke kuhinje, planirano je radno mjesto Pomoćna kuharica II – 
servirka, na koje je zaposlena radnica koja je obavljala poslove spremačice. 
Prijedlogom je za potrebe rada za ovu pedagošku godinu bilo planirano i: 
-  povećanje radnog vremena stručne suradnice pedagoginje s pola na puno radno 
vrijeme zbog velikog opsega posla pedagoga u vrtiću koji broji 12 odgojnih skupina u 4 
objekta vrtića, na 4 lokacije   
-   primanje odgojiteljice – asistentice na ½ radnog vremena kao ispomoć odgojiteljima u 
skupini s djetetom u opservacijskom programu 
Na žalost, zbog nedostatnih i Proračunom Grada Ploča za 2015. godinu dodatno 
smanjenih sredstava za plaće radnika, nismo ispunili potrebe koje je ustanova imala. 
 
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 12 mjeseci života 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 
-  poslijepodnevni termin od 13.00 – 19.00 sati u područnom vrtiću Komin 
●  3-satni program predškole (3 puta tjedno po 3 sata) 
 
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: 
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1. Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991. 
Glasom MZOIS 7/8) 

2.  Konvencije o pravima djeteta (2001.) 
3. Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje 

(MZOIS RH, 2011.) 
4. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13) 
5. Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 

63/08,90/10) 
6. Smjernicama za strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije RH (2012.) 
7. Priručnika za samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja (2012.) 
 
Nacionalni okvirni kurukulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje – donesen 
je 23.12.2014. godine, a u primjeni je od pedagoške godine 2015./2016., kada svi vrtići 
imaju obvezu do 30.9. 2015. godine donijeti Kurikulum dječjeg vrtića. Bazira se na 
suvremenim shvaćanjima djeteta i organizacije odgojno- obrazovnog procesa u vrtiću  
kao mjestu kvalitetnih odnosa, suradnje i tolerancije, istraživanja, otkrivanja i aktivnog 
učenja te aktivnog sudjelovanja i suodlučivanja djeteta.   
  
Pedagoška koncepcija  „Korak po korak“ već se duži niz godina provodi u vrtiću, a 
radi se o osmišljenom  i jedinstvenom programu za djecu od jasličkog uzrasta do polaska 
u osnovnu školu. 
 
«NTC - sustav učenja» - programu  „NTC sustav učenja“,  dr. Ranka Rajovića, 
člana Upravnog odbora Mense Internacional i predsjednika Mensina svjetskog Odbora za 
daroviru djecu, sve se više provodi u vrtićima u Hrvatskoj. Projekt je osmišljen u Mensi 
pod nazivom  „IQ djeteta, briga roditelja“ iz razloga zabrinjavajućih i zastrašujućih 
pokazatelja da svako drugo dijete ima neki razvojni poremećaj, odnosno kognitivne 
smetnje (usporena akomodacija oka, slabije razvijena fina motorika...) te smanjenje 
aerobnih sposobnosti (hodanje, trčanje...). To se događa upravo iz razloga dopuštanja 
aktivnosti koje nisu u skladu s evolucijom i biologijom (od najranijeg doba prisutno 
dugotrajno gledanje televizije, igranje video-igrica, sjedenje pred kompjuterom...). 
Cilj programa je da se kroz igru uklone razvojne smetnje koje otežavaju proces učenja 
da bi kasnija postignuća djece bila u skladu s njihovim biološkim potencijalom. 
U više navrata stručni tim vrtića provodio je edukaciju odgojitelja vezanu za projekt i 
pojedine igre i aktivnosti koje se mogu uklopiti u svakodnevni rad s djecom. 
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 2014./15 programom je obuhvaćeno 23-je djece. 
 
Program ranog učenja engleskog jezika provodimo 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.  
U pedagoškoj godini 2014./2015. program se održava smanjenim upisom polaznika, što 
pripisujemo sve težoj ekonomskoj situaciji: 

- 2 grupa u Pločama  - brojile su 17 djece 
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Program predškole za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja ne pohađaju 
neki od redovnih programa rada počeo se po prvi put provoditi u našem vrtiću od 
1.10.2014. godine. Program je obvezan za djecu i besplatan za roditelje. 
Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unapređivanje tjelesnih, 
emocionalnih, spoznajnih i socijalnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih 
vještina potrebnih za nove oblike učenja.  
 
Vrtić je proveo upis djece u program predškole kada i u ostale redovne programe u 
svakom svom objektu putem Zahtjeva za upis djece u DV Ploče za ped. 2014./15. 
godinu. 
 
Program se provodi sukladno Državnom pedagoškom standardu i naputcima MZOS u 
periodu od 1.10.2014.– 31.5.2015., u ukupnom trajanju od cca  300 sati.  
Vrtić je program provodio sukladno svojim prostornim mogućnostima i broju upisane 
djece u redovnom programu: 

- u centralnom vrtiću – upisano 13 djece – program predškole provodio se u 
samostalnoj odgojnoj skupini tijekom jutarnjih sati, od 9.00 – 12.00  

- u po Komin – upisano dvoje djece – program je integriran u rad redovne jutarnje 
skupine 

- u Po Rogotin – jedno dijete – program je integriran u rad jutarnje redovne skupine 
- u Po Staševica – 7 djece – program je integriran u rad jutarnje redovne skupine 

 
Program se provodio tri puta tjedno: ponedjeljak, srijeda i petak, u trajanju od tri sata 
dnevno. 
 
Za provođenje programa predškole vrtić je osigurao: 

1. prostorne uvjete za provođenje odgojno-obrazovnog rada 
2. organizacijske uvjete i dostupnost djece aktivnostima koje se provode na nivou 

ustanove sa ostalim skupinama redovnog boravka 
3. odgojiteljicu za provođenje programa 
4. verificirani program za provođenje predškole; suglasnost: Ministarstvo znanosti, 

obrazovanja i sporta, KLASA:601-02/14-01/0306; URBROJ:561-07/5-15-2, od 13. 
siječnja 2015. godine 

5. didaktička sredstva, likovni i potrošni materijal za rad s djecom 
 
U provođenju programa pomažu nam sredstva osigurana sufinanciranjem javnih potreba 
u predškolskom odgoju od  MZOIS. 
U 2014./2015. pedagoškoj godini nismo ostvarili sufinanciranje programa sredstvima 
Proračuna Grada Ploča  i Proračuna Dubrovačno – Neretvanske županije. 
 
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja 
Državni pedagoški standard (N.N. 63/08, 90/10) stupio je na snagu 16. svibnja 2008. 
godine, a krajnji rok za usklađivanje predškolskog odgoja i naobrazbe s njim bio je kraj 
2013. godine. 
 
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: 
1. svaka soba dnevnog boravka djece mora imati sanitarni prostor u sklopu sobe, što u 
centralnom vrtiću imaju samo jaslice, sve ostale skupine imaju zajedničke sanitarne 
prostore u holovima vrtića, čime je onemogućen potpuni nadzor nad djecom 
2. nedostatak prostora za zaposlenike: 
- nedostatan broj ureda (stručni tim pedagoginja i psihologinja dijele jedan ured, kao i 
tajnica i voditeljica računovodstva) 
3. uredi su ujedno i prostori za arhiviranje jer vrtić nema prostor arhive niti skladišni 
prostor 
4. odgojitelji i spremačice nemaju prostor garderobe  
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5. nedostatak zajedničkih prostora za djecu: vrtić nema niti jednu višenamjensku 
dvoranu za aktivnosti djece i roditelja 
6. odgojitelji i stručni suradnici nemaju prostor zbornice za održavanje stručnih i upravnih 
vijeća i rad na ostalim poslovima iz svoje satnice 
7. kuhinja i praonica su tehnički zastarjeli i neadekvatni po zakonskim odredbama HACCP 
vodiča za vrtićke kuhinje 
 
Kadrovske potrebe ustanove: 

1. stručni suradnik pedagog s punim radnim vremenom 
2. viša medicinska sestra najmanje 2 sata tjedno po odgojnoj skupini, što znači na 

nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno (najmanje) 
 

     2.  MATERIJALNI UVJETI RADA 
 
Centralni objekt u Pločama 
Tijekom zime 2014. /2015. krovište vrtića ponovo pokazuje znakove popuštanja 
izolacijskog sloja i slijedom toga prokišnjavanje koje je najobilnije u prostoru kuhinje, 
iznad kuhinjske nape i stropovima u glavnom hodniku. 
 
Stanje 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, po riječima struke, čak do 30 cm u odnosu na ulaznu stranu vrtića. 
 
U sobama dnevnih boravaka djece do sada smo mijenjali stari namještaj, stolice i 
stolove, zbog dotrajalosti i opasnosti za djecu planiramo nabavu novog namještaja.  
  
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 ne  ispunjava svoju funkciju iz više razloga, a jedan od 
najvažnijih je građevinska nestabilnost objekta, zbog čega je 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 
kanalizacijskih odvoda. 
 
Nemamo saznanja u kojoj je fazi izrada projektne dokumentacije za izgradnju planirane  
zgrade novog vrtića i je li Osnivaču prioritet, ali moramo konstatirati da postojeći objekt 
više ne zadovoljava standarde dječjeg vrtića. 
 
Područni vrtić Komin 
Unutrašnji prostori 2-ju  soba dnevnih boravaka zadovoljavaju sadašnje  smještajne 
kapacitete za broj djece  i boravak u ustanovi, prostori su optimalne veličine za upisani 
broj djece, bez vlage, funkcionalno opremljeni namještajem i igračkama te za sada u 
potpunosti ispunjavaju potrebne uvjete za rad. 
Isto ne vrijedi za kuhinju vrtića, koja je malena, skučena i tehnički neusklađena sa novim 
HACCP vodičem za vrtićke kuhinje. Kuhinju je potrebno proširiti (postoji mogućnost 
proširenja na hodnik pored kuhinje) i zbog dotrajalosti renovirati. 
 
Područni vrtić Staševica 
Osnovna škola Staševica najavila je potrebu za prostorom u kojem se nalazi dječji vrtić, 
zbog provođenja jednosmjenske nastave u jutarnjim satima. 
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Osnivač vrtića – Grad Ploče pristupio je izradi projektne dokumentacije za novu zgradu 
samostalnog vrtića, zbog čega se minimalno ulažu sredstva u unutrašnjost vrtića. 
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti i spašavanju zadnje 
tri godine odrađujemo sve potrebne procedure i uvodimo nedostatnu dokumentaciju, što 
smo tijekom ovog perioda uspjeli završiti te sada možemo konačno reći da ustanova 
posjeduje cjelovitu dokumentaciju i sva potrebna uvjerenja. U 2015. godini napravili 
smo: 
- veljača 2015. – naručena edukacija i osposobljavanje na radu za radnike koji su u 
radnom odnosu na određeno (radnici na određeno mogu samo 1 mjesec raditi bez 
edukacije iz ZNR i ZOP), radnike koji su bili na bolovanju i nove radnike (ukupno: 6 
radnika)  
- 11. i 16.3. 2015. – provedena edukacija radnika za ZNR i ZOP  
- 12.3.2015. – inspekcijski nadzor provedbe  Zaštite na radu i izvršenom pregledu; 
Zapisnik – BROJ ZAPISNIKA:24805-13-NADZNR-3, od 13.3.2015. 
- travanj 2015. – izrađena nova PROCJENA RIZIKA DV PLOČE, Radni nalog 
broj:36036/2015., temeljem novog Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14,118/14,154/14) 
-  1.4.2015. – pregled i ispitivanje vanjske hidrantske mreže. Izdano uvjerenje o 
ispravnosti Broj: P-36610-15-1.  
-  14.4.2015. – ispitivanje radnog okoliša na strojevima i uređajima u centralnom vrtiću 
Ploče. Izdano Uvjerenje o ispitivanju radnog okoliša u kuhinji i praonici rublja – centralni 
vrtić Ploče, Broj uvjerenja:RO-36610-15-1. 
 
 
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, nakon pregleda 
objekta i dokumentacije vrtića, naložio mjere za zaštitu od požara koje su sve odrađene, 
osim: 
   -  ishoditi uvjerenje o ispravnosti unutarnje hidrantske mreže (rok: 90 dana) 
 
Unutarnja hidrantska mreža već dugi niz godina ne zadovoljava normative tehničke 
ispravnosti zbog nedovoljnog  pritiska vode na glavnom ventilu. 
 
Tehničkim pregledom unutarnje hidrantske mreže i uvidom u stanje (koje smo  
pokušavali u više navrata popraviti povećanjem pritiska na glavnom ventilu u ustanovi i 
uspjeli ga povećati do 3,5 bara, što je bilo nedovoljno prema glavnom projektu vodovoda 
i kanalizacije iz 1979. godine), dana 30.4.2014. ovlaštena tvrtka prilikom nadzora daje 
negativno mišljenje s utvrđenim nepravilnostima, kvarovima i nedostacima koje je 
trebalo ukloniti, kako bi instalacija udovoljavala važećim propisima.  
 
Zahtjevom za produženje roka za pribavljanje uvjerenja o ispravnosti unutarnje 
hidrantske mreže od inspektora  zaštite od požara  zatraženo je produljenje roka zbog 
zahtjevnosti zahvata u tehničkom i financijskom pogledu.  
Odobreno je produženje roka za 6 mjeseci, Rješenjem broj: 511-03-06/4-UP/I-28/3-14, 
tj. do osiguranja sredstava  Proračunom za 2015. od Osnivača. 
 
Traženi iznos od 25.000,00 kn  kako bi se izveli potrebni radovi na unutarnjoj hidrantskoj 
mreži i u najboljoj od ponuđenih opcija - spojila na vanjsku vrtićku hidrantsku mrežu (na 
kojoj je ulazni pritisak 100%) te na taj način  i odvojila od vanjske  vodovodne instalacije 
(na istoj je u mjesecu siječnju 2015. godine došlo do puknuća vodovodne cijevi), 
Proračunom Grada Ploča za 2015. godinu nije odobren. Iznos za radove ovakve vrste 
vrtić ni u kojem slučaju nije mogao osigurati iz vlastitih sredstava te smo, kako bi izbjegli 
kaznene odredbe zakona, hitno morali pristupiti rješenju problema na drugi način. 
 
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) propisuje potrebu na 
najnepovoljnijem mjestu požarnog sektora osigurati na hidrantu minimalnu protočnu 
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količinu vode (25 l/min) pri minimalnom tlaku od 3,250 bar-a, što su vrijednosti koje 
vrtić ispunjava. 
 
Svibanj 2015. godine - Vrtić je naručio izradu Projekta izvedenog stanja unutarnje 
hidrantske mreže od projektanta «DP projekt»- inženjerstvo, projektiranje i tehničke 
djelatnosti, d.o.o.  Split. 
1.6.2015. – pregled i ispitivanje unutarnje hidrantske mreže, izdano uvjerenje o 
ispravnosti, Broj:P-37395-15-1. 
 
Inspektor zaštite od požara, koji je u mjesecu travnju 2015. godine opet pozvao vrtić na 
hitno rješavanje ovog problema zbog isteka roka produženja, obaviješten je o ispunjenju 
zadnjeg uvjeta iz naloženih mjera zaštite od požara i najavio je svoj dolazak. 
 
Ističemo da smo ispunjavanjem svih zakonskih obveza zaštite na radu i zaštite od požara 
ispunili sve uvjete rada na siguran način. 
Neispunjavanjem zakonskih obveza doveli bi ustanovu i Osnivača u situaciju plaćanja 
visokih kazni, a djecu i radnike vrtića u položaj neispunjavanja uvjeta sigurnosti kao  
najvažnijeg preduvjeta za život i rad u ustanovi. 
 
Zakon o arhivskom gradivu i arhivima  
Dječji vrtić Ploče je temeljem Rješenja o kategorizaciji stvaratelja arhivskog gradiva 
Državnog aktiva u Dubrovniku, KLASA:UP/I 612-06/01-09-147; URBROJ:2117-33-01-09-
147, od 28. kolovoza 2009. godine razvrstan u drugu kategoriju stvaratelja arhivskog 
gradiva. 
Sukladno obvezama koje proizlaze iz primjene Zakona i Pravilnika o zaštiti i čuvanju 
arhivskog i registraturnog gradiva izvan vrtića, vrtić je izvršio zakonske obveze: 

• 16.9.2014. - tajnica vrtića položila je stručni ispit za rad u pismohrani na čuvanju 
arhivskog gradiva jer poslove intervencija na gradivu smiju obavljati samo 
djelatnici stvaratelja gradiva koji su stručno osposobljeni za obavljanje poslova na 
zaštiti i obradi gradiva uz nadzor nadležnog arhiva  

• 7.10.2014. godine obavljen je prvi nadzor Državnog arhiva iz Dubrovnika u našem 
vrtiću kao ustanovi koja je stvaratelj – imatelj arhivskog i registraturnog gradiva u 
nastajanju 

• 9.10.2014. godine Rješenjem; KLASA:UP/I612-06/14-07-101, URBROJ:2117-33-
14-07-175, Državni arhiv naložio je vrtiću poduzeti sljedeće mjere zaštite gradiva: 

- napraviti zbirni popis gradiva DV Ploče i dostaviti ga u digitalnom obliku Državnom 
arhivu u Dubrovniku – rok: 10.12.2014.godine 

- napraviti izlučivanje registraturnog gradiva DV Ploče kojem je istekao rok čuvanja, 
zatražiti Rješenje Državnog arhiva – rok: 1.12.2014. godine 

- dostaviti zbirni popis gradiva u XML datoteci Državnom arhivu u Dubrovniku - 
rok:19.12.2014. godine 

• Vrtić je ispunio obveze popisa arhivskog materijala i dostave arhivu u XLM 
datoteci  dana 22.1.2015. godine  

• 4.12.2014. godine Državni arhiv je Rješenjem, KLASA:UP/I612-06/14-07-110/1; 
URBROJ:2117-33-14-07-191, odobrio vrtiću izlučivanje i škartiranje 
registraturnog gradiva s popisom i količinom gradiva koja se izlučuje 

• 4.3.2014. godine izvršeno je uništenje gradiva i predano na industrijsku preradu u 
DV Ploče od strane ovlaštene firme „Tehnomobil“ iz Metkovića, napravljen je 
zapisnik, KLASA:036-04/15-01/01, URBROJ:2165-08-01-15-25 

• 4.3.2014. godine dostavljen primjerak zapisnika o uništenju registraturnog 
gradiva Državnom arhivu u Dubrovnik, KLASA:601-01/15-01/01; URBROJ:2165-
08-01-15-274 

 
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 



 13 

uredski materijal nabavlja se u većoj količini na početku pedagoške godine, a poslije se 
nadopunjava po potrebi. 
Za 2015. 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. 
         
Proračunska i vlastita sredstva za funkcioniranje i rad ustanove 
 
U Izvješćima o radu ustanove koja podnosimo Osnivaču detaljno smo izvještavali o svim 
potrebama ustanove, kako materijalnim tako i kadrovskim, a ovom prilikom opet 
ističemo da vlastitim sredstvima (osim osiguravanje razlike za plaće radnika), 
podmirujemo sve ostale potrebe za koje nam iz proračuna nisu osigurana sredstva:  

• investicijsko održavanje objekata i opreme vrtića – poznato je u kakvom stanju su 
svi objekti vrtića i kolika financijska sredstva su potrebna za konstantnu sanaciju, 
posebno zgrade i opreme centralnog vrtića 

• promjenu dotrajalog namještaja u sobama dnevnih boravaka djece uništenih 
vlagom, opreme i namještaja u svim objektima vrtića 

• stalni problemi s kanalizacijskim odvodima, kako u centralnom tako i u područnim 
objektima- najveći problemi u centralnom vrtiću i Po Staševica 

• veliki izdaci standardnog održavanja kompjuterskog programa Libusoft Cicom 
• veliki izdaci zdravstvenih i sanitarnih pregleda zaposlenika – temeljem Zakona o 

zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, obveznici smo obavljanja zdravstveno – 
sanitarnih pregleda 2x godišnje za kuharice, spremačice i spremačice – domaćice, 
a za ostale zaposlenike 1x godišnje 

• izdaci za provedbu mjera analitičkog ispitivanja namirnica – ZZJZ (brisovi) 
• izdaci za provođenje DDD mjera u centralnom i područnim vrtićima (dva puta 

godišnje i češće, ukoliko postoji potreba) 
• izdaci prehrane djece 
• izdaci higijenskog materijala za djecu i zaposlenike 
• izdaci za električnu energiju u svim objektima vrtića 
• materijal i sredstva za održavanje vrtića i čišćenje 
• uredski materijal 
• literatura za djecu i stručno osoblje 
• usluge telefona i poštarine 
• usluge promidžbe i informiranja 
• komunalne usluge 
• premije osiguranja za djecu, zaposlenike, objekata i inventar vrtića 
• zakonske obveze implementiranja HACCP sustava u svim objektima vrtića 
• likovni i potrošni materijal za djecu i odgojitelje koji ustanova osigurava za 

redovan rad 
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• pedagoško- zdravstvena dokumentacija potrebna za dokumentiranje redovnog 
rada  stručnih radnika – odgojitelja i stručnih suradnika i evidencije o djeci koje bi 
temeljem čl.52., st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju trebao 
osiguravati Osnivač 

• administrativno – računovodstvena dokumentacija 
• financiranje ugovora stalnih nadzora iz područja zaštite na radu i zaštite od požara 
• smanjenje sredstava na poziciji AO3- investicijsko održavanje i nabavka opreme, 

na kojoj su odobrena sredstva za 2013. godinu bila 70.000,00 kn, u 2014. su 
smanjena na 17.000,00 kn, a u 2015. godini na 14.800,00 kn 

• sitni inventar za rad 
• radna i zaštitna odjeća i obuća 
• financiranje materijalnih troškova zaposlenika koji nisu osigurani Proračunom 

Grada Ploča:  
-  troškovi prijevoza na posao i s posla  
-  jubilarne nagrade 
-  troškovi stručnih usavršavanja 
-  naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj  
- ostali rashodi za zaposlene – božićnica i regres za godišnji odmor (koji su   
proračunom za 2011. godinu «ukinuti» u iznosu od 58.000,00 kn), a koje smo u 
2012. i 2013. isplaćivali radnicima iz vlastitih sredstava u iznosu koji smo uspjeli 
osigurati, što više uopće nije moguće 

       ● Prema Zakonu o zapošljavanju i Pravilniku o kvotnom zapošljavanju od 1.1. 2015. svi  
          poslodavci  koji imaju zaposleno više od 20 radnika u obvezi su zaposliti ili plaćati  
          naknadu  za kvotno zapošljavanje OSI, čime su povećani troškovi za naknade koji    
          su u  promjeni  od početka 2015. godine i koji se uplaćuju u Proračun RH za jednog   
            radnika  (mjesečno 908,87 kn), za što nismo ostvarili sufinanciranje iz Proračuna 
 
Rashodi za zaposlene 
Sukladno Odluci Upravnog vijeća o upisu djece u Dječji vrtić Ploče za 2014./2015. 
pedagošku godinu, u skladu s osiguranjem potrebnog broja djelatnika za realizaciju 
zadaća odgojno-obrazovnog rada na radnim mjestima i usklađenju s Državnim 
pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja, odobreni iznos 
proračunskih sredstava  za plaće radnika u 2014. godini u iznosu od 
2.488.000,00 kuna (plaće + doprinosi), na žalost, bio je nedostatan za plaće 
zaposlenih.  
 
Za tekuću 2014./15. pedagošku godinu Odlukom o upisu djece u Vrtić donesenom na 
Upravnom vijeću za potrebe organizacije rada primljena su:  

- 2 odgojitelja na puno radno vrijeme u CV u Pločama, od čega je jedan odgojitelj na 
upražnjenom radnom mjestu koje je nastalo odlaskom radnice u mirovinu, a 1 radi u 
5. skupini cjelodnevnog programa – Jaslice I 

- 1 odgojitelj na puno radno vrijeme u PO Komin 
- 1 odgojitelj u Programu predškole na nepuno radno vrijeme od 12 sati tjedno  
- zbog potrebe posla i bolje organizacije rada Ustanove, radnica koja je obavljala 

poslove spremačice zaposlena je na radno mjesto Pomoćna kuharica II – servirka, 
temeljem Prijedloga financijskog plana usvojenog na Upravnom vijeću vrtića dana 
21.11.2014. i usklađenja s DPS. 

 
Prijedlogom financijskog plana za 2015. godinu, utvrđen je i dostavljen Osnivaču potraživani 
iznos za plaće radnika koji iznosi: 

- plaće za redovan rad (brutto): 2.510.700,00 kn, od čega 2.341.980,00 kn 
Proračunom Grada ploča, a 135.720,00 kn iz vlastitih sredstava 

- doprinos za zdravstveno osiguranje: 389.159,00 kn  
- doprinos za zapošljavanje: 50.916,00 kn      
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Proračunom Grada Ploče za 2015. godinu, ionako nedostatan iznos za plaće 
radnika, dodatno je smanjen za 150.000,00 kuna, a izdvojen je iznos od 
2.338.000,00 kn: 
-  R189: plaće za zaposlene: 2.000.000,00 kn 
-  R190: doprinosi za zdravstveno osiguranje: 300.000,00 kn 
-  R191: doprinosi za zapošljavanje: 38.000,00 kn 
 
Ostale proračunske stavke  također su nedovoljne za ustanovu koja u svom sastavu ima 
4 objekta na 4 lokacije, od čega su svi objekti stari i u stanju u kojem je potrebno ulagati 
velika sredstva  u sanaciju i održavanje: 
-  R 193,194,195: materijalni rashodi: 36.000,00 (od čega je sama naknada Upravnom 
vijeću 21.000 kn) 
-   R 196,197,198: investicijsko održavanje i nabava opreme: 14.800,00 kn 
 
Stavka R199: participacija usluga po socijalnim kriterijima jedina je povećana za ovu 
godinu sa dosadašnjeg iznosa od 50.000,00 kn na iznos od 100.000,00 kn.  
 
Mišljenja smo da je iznos proračunskih sredstva neproporcionalan broju zaposlenika 
ustanove, koja broji 28 radnih mjesta na neodređeno + 4 radna mjesta na 
određeno za ovu pedagošku godinu. 
Za plaće radnika na neodređeno potreban je mjesečni iznos od 213.293,81 kn, što čini 
godišnji iznos od 2.559.525,72 kn  a za radnike na određeno u ovoj pedagoškoj godini 
22.674,32 mjesečno (bez zamjena za odsutne radnike). 
Osnivač mjesečno izdvaja za plaće radnika iznos od 194.833,34 kune, a vrtić osigurava 
razliku za plaće iz vlastitih sredstava. 
 
Plaće i ostala materijalna davanja za radnike vrtića nisu usklađen sa zakonskim 
propisima Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, čl.51., stavak 1., koji 
kaže: 
«Na utvrđivanje i obračun plaća, naknada i drugih prihoda radnika dječjih vrtića 
koji su u vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili 
Republike Hrvatske, primjenjuju se propisi kojima se uređuju plaće, naknade i 
drugi prihodi javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnim školama, 
ako su ti propisi povoljniji za radnike.» 
 
Smatramo da je razlika za plaće radnika koju sami pokrivamo iz vlastitih sredstava 
prevelik financijski teret za ustanovu, posebno iz razloga jer su i ostale proračunske 
stavke koje Osnivač ustanovi osigurava u iznosu od 150.000,oo kn doista minimalističke 
za vrtić koji broji do 35 zaposlenih, u svom sastavu ima 4 objekta na 4 lokacije i jedini 
obavlja djelatnost predškolskog odgoja u našem gradu.   
 
Sporna potraživanja – račun za vodu br. RN 30-2015-300492 za siječanj 2015. 
godine u iznosu od 25.581,91 kn 
 
Dana 1.2.2015. godine radnici JU Izvor prilikom očitovanja vodomjerila evidentirali su 
veliku potrošnju vode na vodomjerilu vrtića (20 x veću nego inače) i o tome izvijestili 
ravnateljicu vrtića. Budući da vrtić u svom radu nije mogao potrošiti 1740 kubika vode za 
jedan mjesec, bilo je evidentno da se radi o kvaru, koji je od strane radnika JU Izvor 
uočen i otklonjen. Kvar (puknuće cijevi) uočeno je na vanjskoj vodovodnoj instalaciji koja 
se nalazi na dijelu javne površine uličnog prilaza vrtiću i parkirališta izvan ograde vrtića.  
U svibnju 2010. godine  izmješteno je vodomjerilo vrtića na javnu površinu – prostor 
parkinga, a do tada se nalazilo pored same zgrade vrtića, u cvjetnjaku pored ulaznih 
vrata u vrtić, na mjestu gdje je bilo dostupno za očitovanje od 6.00 – 21.00 sati. 
 
Spomenuta potrošena količina vode do koje je došlo zbog puknuća cijevi 
fakturirana je Dječjem vrtiću Ploče u iznosu 25.581,91 kn za mjesec siječanj 
2015. godine. 
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Kronologija daljnjih događaja: 

1. dana 24.2.2015. godine ravnateljica vrtića šalje reklamaciju računa s 
objašnjenjem i molbom ravnatelju JU Izvor, koji dana 2.3.2015. odbija našu 
reklamaciju kao neosnovanu 

2. dana 11.3.2015. godine, nakon što je Upravno vijeće vrtića dobilo saznanja o 
«Slučaju Voda», članovi Upravnog vijeća vrtića smatraju da je potrebno obratiti se 
Upravnom vijeću JU Izvora, što je vrtić i uradio, uz molbu da: 

- ispostavi Dječjem vrtiću Ploče  račun za mjesec siječanj 2015. na osnovu     
dosadašnje prosječne mjesečne potrošnje vode 

- da vodomjerilo Dječjeg vrtića Ploče  ponovo instalira u vodomjerno okno u kojem 
je i bilo instalirano prije premještanja  

3.  dana 23.3.2015. godine UV JU Izvor odbija zahtjeve vrtića 
4.   Uvidom na terenu od strane ovlaštenih osoba od struke od kojih je zatraženo 
interno mišljenje, smatramo da vrtić nije u obvezi platiti vodu do čijeg je izljeva došlo 
puknućem cijevi na vanjskoj vodovodnoj instalaciji, za koju ne smatramo da pripada 
vodovodnoj instalaciji vrtića. Dječji vrtić Ploče, kao i ostali potrošači, uredno plaća 
mjesečno održavanje vodoopskrbnog sustava. 
Spomenuti račun na iznos od 25.581,91 kn (koji nije obrazložen) knjižen je u 
rashodima vrtića i utječe na sumu ukupnog rezultata poslovanja vrtića za 
ovaj period. Budući da se radi o spornom potraživanju, u sljedećem 
obračunskom razdoblju pristupit će se knjiženju u skladu s tim. 
 

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: 
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- 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.  
 
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 
 
U pedagoškoj godini 2014./2015. u vrtićkoj kuhinji pripremalo  se 127 obroka: 

- 100  obroka za djecu u 10-satnom programu 
- 27 obroka za djecu u 6-satnom programu 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. 
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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  
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 
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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 
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: 

• 29.9.2014. – posjet Policijskoj postaji Ploče povodom Dana policije 
• 10.10.2014. – «Zmaj i princeza» - kazališna predstava za djecu; Lutkarsko 

kazalište Mostar 
• 15.10.2014. – Dan solidarnosti - 42. sabirna akcija «Solidarnost na djelu 2014» u 

suradnji s roditeljima i obiteljima djece, na poziv Gradskog društva Crvenog križa 
• 15.10.2014. – Svjetski dan pješačenja obilježen u skupini br.8,  odgojiteljica 

Snježane Merdžan i Zagorke Radonić Burić aktivnošću pod nazivom: «Kretanje 
hrani dječji mozak» - natjecateljske igre na Močvari i senzomotoričke aktivnosti 

• 16.10.2014. – preventivni edukacijski program «Vidi i klikni» u organizaciji HAK-a 
– edukacija djece od 6 i 7 godina o prometnoj sigurnosti i pravilima prelaska ulice 

• listopad 2014. – obilježavanje manifestacije „Dani kruha – dani zahvalnosti za 
plodove Zemlje“: aktivnosti u skupinama,  posjet pekari, završna aktivnost «Mali 
pekari» i šetnja gradom  

• listopad 2014. – obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige; posjet Gradskoj knjižnici  
• 13.11.2014. – «Hodam, vozim, plovim, letim» - kazališna predstava Dječja 

čarobna scena - Zagreb 
• 20.11.2014. – «Jesenja svečanost» – priredba u organizaciji odgojitelja i djece na 

nivou područnih i centralnog vrtića 
• 6.12.2014. – Obilježavanje blagdana Sv. Nikole na nivou područnih i centralnog 

vrtića  
• 23.12.2014.- Božićna priredba – zajednička priredbe djece i odgojitelja centralnog 

i područnih vrtića organizirana u centralnom vrtiću u Pločama 
• 5.2.2015. – Smiješna priča – kazališna predstava za djecu, Dječje čarobna 

scena, Zagreb 
• 7.2.2015. – Male maškare – sudjelovanje u gradskim maškarama u organizaciji 

Grada Ploča i Turističke zajednice Grada Ploča 
• 13.2.2015. – Valentinovo – zajedničke aktivnosti i druženje na nivou vrtića 
• 17.2.2015. – Završne maškare 
• 23.2.2015. – posjet Gradskoj knjižnici u sklopu projekta «Bajke», skupina Srednja 

– mlađa «Ribice» 



 20 

•  26.2.2015. – «Zimska priča» - predstava za djecu sa zimskom tematikom koju 
su pripremili odgojitelji na nivou svakog vrtića; lutkarski igrokaz «Zimski kaputić 
za malog ježa» 

• 23.3.2015. – «Čarolija je među nama» - klaun Jozo Bozo, Dom kulture Ploče 
• 10.4.2015. – «Uskršnji koncert» - u POU Ploče u suradnji sa glazbenom udrugom 

«Škrinjica» i zborom «Mali Pločani» 
• travanj 2015. – Dan planeta Zemlja – sadržaji i aktivnosti ekološkog sadržaja 
• svibanj 2015. – Međunarodni dan muzeja – izložba dječjih radova pod nazivom 

«Voda, zemlja, zrak» u muzeju u Vidu u suradnji i na poziv Arheološkog muzeja 
Narona 

• 14.5.2015. – Tjedan Crvenog križa – prezentacija «Pružanje prve pomoći»u 
vrtiću, članovi Gradskog društva Crvenog križa Ploče 

• 2.6.2015. – 14. Olimpijski festival dječjih vrtića DNŽ u Konavlima 
• 3.6.2015. – «Mala zelena gusjenica» - predstava za djecu u centralnom vrtiću, 

Amatersko kazalište iz Opuzena 
• 5.6.2015. – izlet s predškolcima na seosko gospodarstvo «Mustang» pored Sinja i 

posjet i šetnja Sinjom 
• 10.6.2015. - «Frozen» - baletna prezentacija popularnog crtića u centralnom 

vrtiću, voditeljica Danita Dominiković i baletna skupina sastavljena od polaznika 
vrtićke i školske dobi  

• 8.6. – 12.6.2015.  – izložba radova na temu Pegaza- letećeg konja koju su u 
sklopu prezentacije radova «Voda, zemlja, zrak» izradili odgojitelji i djeca i koja je 
potakla veliko zanimanje naših sugrađana 

• 8.6. – 12.6.2015. - završna druženja i oproštaji s predškolcima i njihovim 
roditeljima 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. 
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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. «PRAVO NA OBRAZOVANJE» – Područni vrtić Staševica, 
odgojiteljica Seka Gnječ 

2. «SPORT» – Područni vrtić Rogotin, odgojiteljica Angela Glamuzina 
3. «ZUBI» - Područni vrtić Komin, odgojiteljice Maja Medak i Željana 

Radonić 
4. «ŽIVOT NA SJEVERNOM POLU» -  centralni vrtić Ploče, odgojiteljice 

Snježana Merdžan i Zagorka Radonić Burić 
5. «STOP BRZINI, OPREZNO U PROMET KRENI»-  centralni vrtić 

Ploče, odgojiteljice Snježana Merdžan i Zagorka Radonić Burić 
6. «ŠKOLE ZA AFRIKU» - centralni vrtić Ploče, skupina predškole, 

odgojiteljica Andrea Stanić 
7. «BASNE U ŽIVOTU DJECE» – centralni vrtić Ploče, odgojiteljica 

Amra Katić 
8. «MILOSRDNI SAMARITANAC» - centralni vrtić Ploče, odgojiteljica 

Zdenka Žderić 
 
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 
i bilježenja, steći znanja i sposobnosti za vrednovanje projekata, steći znanja potrebna za 
kvalitetno predstavljanje projekata.  
 
Smotra se održala dana 12.3.2015. u Dubrovniku, a naš vrtić sudjelovao je s  
projektom: 

-  «RAZLIČITOSTI» – Područni vrtić Komin, odgojiteljice Maja Medak i 
Željana Radonić.  

- Cilj projekta: integracija djece s teškoćama u razvoju u život i rad 
skupine, razvoj dječje tolerancije i međusobnog prihvaćanja u skupini. 

- Tematsko područje: razvojan prava 
 
Državna smotra projekata iz područja NPOOLJP i demokratsko građanstvo 
održala se u Zagrebu dana 19.5.2015. godine, a projekt «Različitosti» 
prepoznat je kao primjer rezultata i pokazatelja sustavnog rada na razvijanju 
kompetencija u području demokratskog građanstva i kao taka, između ostalih 
pozvanih,  predstavljao je našu županiju. 
 
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., a nakon provedene skoro 3 godine u projektu 
samovrednovanja možemo reći da smo zadovoljni pomacima koje smo postigli u suradnji 
s roditeljima i osvještavanju svojih dobrih i manje dobrih strana u radu.  
  
U skladu sa povratnom informacijom o dobrim elementima procesa i smjernicama za 
moguća poboljšanja procesa samovrednovanja, nastavili smo i u ovoj pedagoškoj godini 
raditi na podizanju kvalitete rada u ustanovi. 
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Na sjednici Odgojiteljskog vijeća održane dana 3.12.2014. godini, stručni tim ustanove 
ponudio je odgojiteljima 2-je verzije misije i vizije naše ustanove, sa zadatkom da 
odaberu jednu koja nam se čini kao naša misao vodilja. Članovi Odgojiteljskog vijeća 
glasovanjem su odabrali: 
 VIZIJA  VRTIĆA – Vrtić kao otvorena kuća koja teži stalnom mijenjanju i 
                               unapređivanju u svrhu zadovoljenja potreba djece i roditelja. 
 
 MISIJA  VRTIĆA – Osigurati kvalitetne uvjete za rast i razvoj djece, uz  
                                pružanje podrške roditeljima kao partnerima u odgoju.  
 
7.7.2015. – Tim za kvalitetu DV Ploče održao je sastanak s ciljem: 

• sagledavanja i analize zacrtanih razvojnih ciljeva: uređenja vanjskog prostora 
ustanove za dječje igralište i provedbe radionica s roditeljima 

• napravio analizu i evaluaciju provedenih radionica s roditeljima 
• analizirao ocjene po područjima djelovanja s formiranjem zaključka: ocjena 5 (na 

ljestvici od 1-7)  
• dogovor za unapređenje daljnje suradnje na postizanju kvalitete (redefiniranje 

ciljeva) 
 
 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 2014./2015. broj djece s teškoćama u razvoju uključenih u 
ustanovu: 

- 7 djece – alergije 
- 5 djece – motorička oštećenja 
- 1 dijete – problemi sa sluhom 
- 3 djece – poteškoće komunikacije, govora i socijalizacije 
- 1 dijete – astma 
- 1 dijete – kromosomske abnormalnosti (Q90) 
 

                                                                                                        UKUPNO: 18 
Vrtić nema ustrojenih posebnih odgojno-obrazovnih skupina već su sva djeca s 
teškoćama smještena u redovne skupine, 10-satnog ili 6-satnog boravka. 
 
Kod djece s kombiniranim teškoćama i motoričkim oštećenjima  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.   
 
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. 
 
U ovoj pedagoškoj godini po prvi put smo pristupili upisivanju djece s uočenom 
teškoćama u razvoju upisu u opservacijski program boravka u trajanju od 3 sata dnevno. 
Stručni tim vrtića u suradnji s odgojiteljicom /icama iz djetetove skupine i roditeljima 
djeteta analizira postojeće stanje i dogovara korake u daljnjoj suradnji. 
                 
Upis u pedagošku godinu 2015./ 2016.  
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Upis u pedagošku 2015./2016. godinu trajao je od 13.5.15. – 27.5.2015. godine. 
Temeljem čl. 9. Statuta DV Ploče upisi su obavljeni po Planu upisa djece u DV Ploče koje 
je Upravno vijeće vrtića donijelo na 13. redovitoj sjednici održanoj dana 27.4.2015. 
godine i dostavilo Osnivaču – Gradu Ploče, na davanje suglasnosti. 
Gradonačelnik Grada Ploča, gosp. Krešimir Vejić, putem pisane suglasnosti – 
Zaključka:KLASA:601-02/15-01/02; URBROJ:2165-02-15-2, donesenog dana 5.5.2015. 
godine dao je 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 mrežnoj  stranici , javnim 
oglašavanjem putem lokalne radio postaje i plakatiranjem na javnim oglasnim pločama 
dostupnim građanstvu. 
 
Nakon provedenog upisa i prikupljanja cjelovite upisne dokumentacije, Povjerenstvo za 
upis djece u DV Ploče održalo je dva radna sastanka dana 10. i 17.6.2015. 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. 2015./16. godinu, o kojem je izvijestilo Osnivača i Upravno vijeće Vrtića. 
 
Na temelju čl.18., stavak 3. i 4. Statuta DV Ploče, a na prijedlog Povjerenstva za upis, 
Upravno vijeće je na 15. redovnoj sjednici održanoj dana 26.6.2015. godine, donijelo  
Odluku o upisu djece u DV Ploče za pedagošku 2015./16. godinu. 
 
1.  UPISANA DJECA U VRSTU PROGRAMA – STANJE 29.6.2015. –  objavljeno na  
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića: 
 

Za upis djece u vrtić prihvaćeno je: 212 
-za 10 – satni program (centralni vrtić):   81 
-za 6 – satni program:    
             -    centralni vrtić:  60 
             -    Po Komin:   38 
             -    Po Rogotin:    9 
             -    Po Staševica:    8 
 

Za program predškole:     16 
- centralni vrtić:  7 
- PO Komin:   3 
- Po Rogotin:   2 
- Po Staševica:  4 

 
 

Za upis djece u vrtić odbijena su 
zahtjeva: 

4 

-za 10 – satni program (centralni 
vrtić): 

4 

-za 6 – satni program: 0 
-centralni vrtić: 0 

                 -Po Komin: 0 
                 -Po Rogotin: 0 

-Po Staševica: 0 
 
Slobodni kapaciteti Dječjeg vrtića nakon utvrđenih rezultata upisa su: 
• za 10-satni program (centralni vrtić): 5 mjesta, a od toga: 

- starija skupina: 4 mjesta 
- srednja – mlađa skupina: 1 mjesto 
 
 



 24 

●     za 6-satni program: 24 mjesta, od toga: 
- redovni program s integriranim vjerskim odgojem (centralni vrtić): 3 mjesta 
- srednja – mlađa (centralni vrtić): 2 mjesta 
- područni vrtić Komin – jutro: 2 mjesta 
- područni vrtić Rogotin: 9 mjesta 
- područni vrtić Staševica: 8 mjesta 

 
Organizacija rada tijekom ljetnih mjeseci srpanj /kolovoz 2015. godine 
Temeljem provedene ankete s roditeljima tijekom mjeseca lipnja 2015. godine o potrebi 
korištenja usluga vrtića tijekom ljetnih mjeseci srpanj/kolovoz 2015., roditelji su za 
boravak u ustanovi prijavili: 

- za mjesec srpanj: 38  djece 
- za mjesec kolovoz:  28 djece 

 
Zbog većeg broja prijavljene djece vrtić će rad organizirati uz pomoć 2-ju pripravnica na 
način da će pripravnice naizmjenično raditi 1. i 2. smjenu uz odgojitelje koji rade tijekom 
ljetnog dežurstva. 
 
5.   NAOBRAZBA I STRUČNO  USVRŠAVANJE ODGOJNO-  
      OBRAZOVNIH  DJELATNIKA 
Temeljem čl.29. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i čl. 25. Državnog 
pedagoškog standarda, odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju obvezu trajnog 
profesionalnog usavršavanja sukladno planu i programu koji donosi ministar nadležan za 
obrazovanje. 

 
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: 
1. Održavanje sjednica Odgojiteljskog vijeća kao stručnog tijela vrtića koje razmatra 
stručna pitanja rada:  
 
• 10.9.2014. -  ODGOJITELJSKO VIJEĆE 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Odgojiteljskog vijeća održane dana 25.8.2014. godine 
2. Program stručnog usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika – usvajanje 
3. Projekt samovrednovanja: 
   -  određivanje vizije i misije vrtića 
   -  tematske radionice s roditeljima – prijave i dogovor 
   -  savjetodavno vijeće roditelja 
4. Planirani projekti odg. obr. rada za Godišnji plan i program rada vrtića za 2014./2015. 
5. Razno 
 
• 24.9.2014. -  ODGOJITELJSKO VIJEĆE 

1. Usvajanje zapisnika s Odgojiteljskog vijeća održanog 10.9.2014. godine  
2. Izvješće sa radnog sastanka predstavnika MZOS i jedinica lokalnih samouprava 
povodom provođenja programa predškole – ravnateljica 
3. Godišnji plan i program rada DV Ploče za pedagošku godinu 2014. / 2015.  
4. Prijedlozi za napredovanje u struci za odgojitelje – mentore 
5. Razno 
 
• 3.12.2014. -  ODGOJITELJSKO VIJEĆE 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Odgojiteljskog vijeća održane dana 24.9.2014. godine 
1. «Komunikacija s roditeljima» - predavanje psih. Edite M. Šutić 
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2.Sv Nikola i Božić – dogovor za provođenje 
3. Radionice s roditeljima – dogovor za provođenje 

 

 
 

2. Usvajanje Plana i programa stažiranja odgojiteljice – pripravnice Manuele Batinović 
3. Konkretiziranje misije i vizije vrtića  
4. Razno 
 
• 14.1.2015.  -  ODGOJITELJSKO VIJEĆE 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Odgojiteljskog vijeća održane 3.12.2014. godine 
2. Izvješće o proračunu za 2015. godinu – ravnateljica 
3. Izbor člana Etičkog povjerenstva DV Ploče iz reda Odgojiteljskog vijeća 
4. Razno   

 
• 26.3.2015.  -  ODGOJITELJSKO VIJEĆE 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice OV održane dana 14.1.2015. godine 
2. Plan stručnog usavršavanja odgojiteljice –  pripravnice Dijane Govorko 
3. 14. olimpijski festival dječjih vrtića DNŽ 
4.  Razno 
 
• 29.6.2015. - ODGOJITELJSKO VIJEĆE 

1. Usvajanje zapisnika sa sjednice OV održane dana  26.3.2015. godine 
2. Analiza procjene Programa predškole i provedenih radionica s roditeljima – stručni 
tim 
3. Raspored korištenja godišnjih odmora i organizacija ljetnog rada (srpanj / kolovoz 
2015.) 
4. Pedagoška dokumentacija skupine – predaja 
5. Razno 
 
2.Skupnog stručnog usavršavanja putem održavanja stručnih i radnih aktiva odgojitelja, 
stručnih suradnika i sustručnjaka – gostiju predavača: 

• 15.10.2014. – RADNI AKTIV 

1. Izvješće o stanju po skupinama - odgojitelji 
2. Pripreme za odgojno-obrazovni rad za  listopad: 
   -  Dani kruha 
   -  Jesenja svečanost 
   -  Projekt «Škole za Afriku» 
3. Razno 
 
• 28.10.2015. – RADNI AKTIV 

1. Pripreme za Jesenju svečanost  
2. Razno 
• 5.11.2015. – STRUČNI AKTIV 

1. Izvješće sa seminara:»Senzorna integracija kao potreba u radu s djecom s podebnim 
potrebama (teškoćama) – Edita M. Šutić, psihologinja, Olivera Medak, pedagoginja i 
Amra Katić, odgojiteljica 
2. Prezentacija filma: «Temple Grandin»  
3. Razno 
 
• 19.11.2014. - STRUČNI AKTIV  

1. Postupak za stjecanje zvanja odgojitelja – mentora – Davorka Šutalo, odgojiteljica – 
mentorica – DV Metković 
2. Razno 
 
• 3.12.2014. – STRUČNI AKTIV 
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• 10.12.2014.  -  RADNI AKTIV 
1. «Božićna priredba» - dogovor i izrada programa priredbe 
2.  Božićna radionica s roditeljima – održavanje u 17.00 sati 
 
• 14.1.2015. – STRUČNI AKTIV 

1. Tematske radionice za roditelje – planiranje provođenja 
2.  Županijska smotra projekata u Dubrovniku 
3.  Maškare – dogovor 
4.  Razno 
 
• 21.1.2015. – STRUČNI AKTIV 

1. «Praćenje razvoja djeteta i planiranje putem razvojne mape» - izvješće sa seminara; 
odgojiteljice: Amra katić, Nada Cvitanović i Zdenka   Žderić 
2.  «Waldorf pedagogija» – prezentacija programa; odgojiteljica Katarina Jovica 
3.  «Zimska predstava» - dogovor za predstavu za djecu 
4.  Razno 
 
• 4.2.2015. – STRUČNI AKTIV 

1. Izvješće o odlukama Upravnog vijeća vezanim za plaće radnika i prijevoz na posao i s 
posla - ravnateljica 
2.  Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje – ravnateljica 
3.  Obilježavanje Valentinova i maškara – dogovor 
4.  Razno 
 
• 11.2.2015. – STRUČNI AKTIV 

1. «Komunikacija s roditeljima, 2. dio» - predavanje psih. Edite M: Šutić 
2.  «Zimska priredba» - dogovor 
3.  Razno 
 
• 18.2.2015. – RADNI AKTIV 

1.Izrada lutki za Zimsku predstavu 
 
• 25.2.2015. – STRUČNI AKTIV 

1. Dan vrtića - dogovor 
2. Radionice s roditeljima – dogovor za provođenje 
3. Obavijesti 
4. «Zimska priča» - proba 
 
• 4.3.2015. – STRUČNI AKTIV 

1. Etički kodeks djelatnika DV Ploče - čitanje 
2. Dan vrtića – dan otvorenih vrata – dogovor za provođenje 
3. Obavijesti 
4. Razno 
 
• 11.3.2015. – STRUČNI AKTIV 

1.Provedeni upitnik za roditelje:»Očekivanja od vrtića – prezentacija rezultata», stručni 
tim vrtića 
2.  Razno 
 
• 3.4.2915. – STRUČNI AKTIV 

1.«Partnerstvo s roditeljima»- stručno predavanje, pedagoginja Olivera Medak 
2. Razno 
 
• 13.5.2015. – STRUČNI AKTIV 

1. Izvješće sa Državnog aktiva ravnatelja - ravnateljica 
2. Upisi u pedagošku godinu 2015./2016. – ravnateljica  
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3. Olimpijada – izvješće o provedenom prednatjecanju i najboljim rezultatima u 
pojedinim disciplinama 
4. Tjedan Crvenog križa – dogovor za prezentaciju «Pružanja prve pomoći» u vrtiću 
5. Razno 
 
• 28.5.2015. – STRUČNI AKTIV 

1. Izvješće sa održane Smotre projekata iz područja NPOOLJPIDG u Zagrebu – 
odgojiteljica Maja Medak 
2. Olimpijada i izlet predškolaca – obavijest i dogovor 
3. Potvrde o pohađanju programa predškole – podjela 
4. Razno 
 
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: 
• 16.9.2015.  
«Provođenje programa predškole» - radni sastanak predstavnika jedinica lok. 
samouprava i ravnatelja/ica osnovnih škola i dječjih vrtića na području 4 dalmatinske 
županije   /  MZOS, SPLIT  /  pohađala: Sanda Zekaj, ravnateljica 
 
• 26.9.2014. 
«Senzorna integracija u radu s djecom s posebnim potrebama» - stručni skup / 
AZOO, SPLIT /  pohađale: Edita M. Šutić, psihologinja, Olivera Medak, pedagoginja, 
Amra Katić, odgojiteljica 

 
• 29.9.2014.  

 «Izmjene propisa u proračunskom sustavu i druge aktivnosti» - seminar / 
HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA, SPLIT / pohađala: 
Tereza Čović, voditeljica računovodstva 
• 14.10.2014. 

«Stručno usavršavanje članova Timova za kvalitetu ustanova ranog i 
predškolskog odgoja i obrazovanja»- stručni skup – modul 2 / NACIONALNI CENTAR 
ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA, SPLIT / pohađale: Edita M. Šutić - 
psihologinja, Olivera Medak – pedagoginja, Sanda Zekaj – ravnateljica 
• 16.10.2014. 

«Ja i moje dragocjene osobe» - hagioterapijska tribina / ANA PERIŠIĆ – profesor, 
predavač / OŠ GRADAC / prisustvovale odgojiteljice: Anita Dominiković, Zagorka Burić, 
Snježana Merdžan, Seka Gnječ, Amra Katić 
• 19.11.2014. 

«Postupak za stjecanje zvanja mentora» - predavanje / DAVORKA ŠUTALO, 
odgojitelj – mentor iz DV METKOVIĆ, DV PLOČE / prisustvovale odgojiteljice verića, 
pedagoginja i ravnateljica 
• 27.11.2014. 

«Svi smo mi sustav» - predavanje i radionica /DURA – razvojna agencija Grada 
Dubrovnika, DUBROVNIK / pohađala: Sanda Zekaj, ravnateljica 
• 3.12.2014. 

«Komunikacija s roditeljima» - predavanje i radionica /EDITA M. ŠUTIĆ, psihologinja- 
voditeljica / DV PLOČE, PLOČE / prisustvovali: svi odgojitelji, pedagoginja, ravnateljica 
• 8.1. 2015. 

«Zakon u vrtiću» - stručni seminar / UČILIŠTE «EDUKA SAVJET»- ZAGREB, SPLIT / 
prisustvovala: Sanda Zekaj, ravnateljica 
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• 10.1.2015. 

«Praćenje razvoja djeteta i planiranje putem razvojne mape» - seminar i 
radionica / PUČKO OTVORENO UČILIŠTE «KORAK PO KORAK», METKOVIĆ / pohađale 
odgojiteljice: Amra Katić, Nada Cvitanović, Zdenka Žderić 
• 21.1.2015. 

«Waldorf pedagogija – prezentacija programa» - KATARINA JOVICA, odgojiteljica – 
predavač / DV PLOČE / prisustvovale: sve odgojiteljice, pedagoginja, ravnateljica 
• 11.3.2015. 

«Percepcija važnosti pojedinih aspekata rada vrtića od strane roditelja – 
rezultati obrade istraživanja» - predavači: OLIVERA MEDAK, pedagoginja i EDITA 
MUCIĆ – ŠUTIĆ, psihologinja / DV PLOČE / prisustvovale: sve odgojiteljice, ravnateljica 
• 12.3.2015. 

«Program regionalne smotre projekata iz područja NPOOZLJIDG za dubrovačko 
– neretvansku županiju / AZOO, DUBROVNIK / prisustvovale: odgojiteljice Maja Medak 
i Željana Radonić, pedagoginja, psihologinja, ravnateljica 
• 8.4.2015. 

«Partnerstvo s roditeljima» - predavanje stručne teme – OLIVERA MEDAK, 
pedagoginja / DV PLOČE, prisustvovale: sve odgojiteljice, ravnateljica 
• 11.4.2015. 

«Praćenje razvoja djeteta i planiranje putem razvojnih mapa; II dio» - 
supervizorski sastanak / PUČKO OTVORENO UČILIŠTE «KORAK PO KORAK», DV 
METKOVIĆ / pohađale odgojiteljice: Amra Katić, Nada Cvitanović i Zdenka Žderić 
• 23. – 25. 4.2015. 

«Vrednovanje, samovrednovanje i kurikulum vrtića» - državni stručni skup za 
ravnatelje predškolskih ustanova / MZOS I AZOO, PULA / pohađala: Sanda Zekaj, 
ravnateljica 
• 19.5.2015. 

«Državna smotra projekata iz područja NPOOLJP i demokratsko građanstvo» 
/AZOO, ZAGREB / pohađale: odgojiteljice Maja Medak i Željana Radonić 
• 30.5.2015. 

«Izabrani sadržaji u vjerskom odgoju djece predškolske dobi» - stručni skup za 
odgojiteljice u vjeri u predškolskim ustanovama / KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, 
SPLIT / pohađala odgojiteljice u vjeri Zdenka Žderić 
• 30.6.2015. 

«Aktiv ravnatelja dječjih vrtića Dubrovačko – Neretvanske županije» / 
predsjednica Aktiva Boja M. Mustać / ŽUPA DUBROVAČKA / prisustvovala: Sanda Zekaj, 
ravnateljica 
 
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. 
Suradnja se odvija putem: 
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● 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: 

● 20.11.2014. – Područni vrtić Staševica - radionica za roditelje na temu: «Kako 
prepoznati i rješavati probleme u odgoju?» -  voditeljica: Seka Gnječ 

● 10.12.2014. – Božićna radionica za roditelje u centralnom vrtiću u Pločama – 
izrada čestitki za Božić 

● 29.1.2015. – «Kako prepoznati i rješavati probleme u odgoju?» PO Rogotin, 
voditeljica: odgojiteljica Seka Gnječ 

● 6.3.2015. – Likovna radionica za roditelje i djecu povodom Dana vrtića, centralni 
vrtić Ploče, voditeljica: Mirela Penava – Giljević, roditelj 

● 19.3.2015. – «Zna li dijete što ja hoću?» - PO Komin, voditeljice: Maja Medak i 
Željana Radonić, odgojiteljice 

● 16.4.2015. – «Dijete i budućnost» - centralni vrtić Ploče, voditeljice: Snježana 
Merdžan i Zagorka Radonić – Burić, odgojiteljice 

● 7.5.2015. – «Roditelj i njegova slika o djetetu» - PO Staševica, voditeljica: Seka 
Gnječ, odgojiteljice 

● 14.5.2015. – «Roditelj i njegova slika o djetetu», centralni vrtić Ploče, 
voditeljice: Nada Cvitanović i Monika Družianić, odgojiteljice 

● 21.5.2015. – «Zna li dijete što ja hoću?» - centralni vrtić Ploče, voditeljice: Amra 
Katić i Zdenka Žderić 
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    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 ... 
 
 
Zaključak: 
Jedna zahtjevna pedagoška godina u kojoj smo po prvi put upisali djecu s navršenih 12 
mjeseci života u našu ustanovu, za što smo se morali planski i organizacijski pripremati 
puno ranije te po prvi put proveli program predškole na ovakav način, u najtežoj 
financijskoj situaciji koja je do sada obilježila rad ustanove, uspjeli smo vlastitim 
snagama, pokretani unutarnjom motivacijom i velikom predanošću u obavljanju  našeg 
poziva, privesti godinu  kraju. 
 
Nismo uvijek bili zadovoljni brzim rješenjima, osobito u situacijama kada je istovremeno 
danima s radnog mjesta izostajalo po 6 odgojitelja, ali se organizacija svakodnevno 
prilagođavala samo potrebama djece, kako bi što manje osjetila i što lakše prihvatila 
izostajanje svojih odgojiteljica. 
 
Visoko podignutu vrijedonosnu i radnu ljestvicu u obavljanju skrbi za rast i razvoj naših 
najmlađih, nismo spremni spustiti na štetu istih, jer: tko i što je važniji od njih? 
 
Kako bi ustanova ove veličine ispunjavala sve zakonom predviđene odredbe i 
funkcionirala prema korisnicima svojih usluga na način primjeren prosvjetnoj djelatnosti, 
potrebno je da se i Osnivač,  kao vlasnik ustanove, potpuno senzibilizira za njene 
potrebe. 
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Briga o djeci prioritet su i zalog naše vlastite budućnosti. 
Djeca su naš ponos, slika i odraz nas samih. 
 

 
                                                                  Ravnateljica DV Ploče: 
                                                                  Sanda  Zekaj 
 
 
 
 
 
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Ploče na svojoj redovnoj 18./15 sjednici održanoj dana 
14.9.2015. godine donijelo je: 
 
 Izvješće o radu Dječjeg vrtića Ploče za pedagošku godinu 2014./2015.  
  
                                                                            Predsjednica Upravnog vijeća: 
                                                                                         Jelena Kiš 
     
 
 
 
 
 
 
Ploče, 14.9.2015. godine 
KLASA:601-02/15-01/01 
URBROJ: 2165-08-01-15-1903 
 
 
 


