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I.

UVOD

Došla je brzo, prošla zasigurno još brže, jedna nova sada već gotova stara. Tko?
Pedagoška godina. Tako uglavnom doživljavamo svaku godinu. Nismo je uspjeli ni
čekati a već je tu. Trudili smo se živjeti a već prolazi. Kao da ju ne možemo uhvatiti.
Da, najčešće ne možemo jer to je vrijeme koje je potrebno znati dobro iskoristiti. O
kojem je vremenu riječ? O pedagoškoj godini 2015./2016. Kao što vrijeme ne
uspijevamo uhvatiti a još manje sve što je u njemu zapisati, podijeliti s drugima tako je
i u našem odgojno - obrazovnom radu. Ono najbitnije, najdublje, neprolazno ostaje u
srcima svih sudionika, najčešće skriveno i tek u vječnosti očitovano. Ipak, dio je
vidljiv našem oku tijela, oku srca i na tome se sada želimo zaustaviti. Pišući Izviješće
godišnjeg plana i programa rada zaustavljamo se, prepoznajemo, bilježimo i dijelimo s
drugima sve bogatstvo života ove pedagoške godine i to svih sudionika procesa: djece,
roditelja, odgojitelja, stručnih suradnika. Osvrćemo se na sva područja rada i o
svakom donosimo izvješće o ostvarenom radu i postignutom uspjehu.
Nastojali smo u svakom trenutku pedagoške godine ostvariti dobru organizaciju rada.
Unatoč odlasku na bolovanje pojedinih odgojitelja postignuta je kvaliteta rada po
kojoj djeca nisu osjećala promjene. Poboljšanjem materijalnih uvjeta i održavanjem
postojećega materijalnog stanja naših vrtića nastojali smo djeci osigurati boravak u
sigurnom i toplom okruženju. Tome su doprinijela i zalaganja na osiguranju i pružanju
zdravstvene zaštite svakom djetetu. Bogatom odgojno – obrazovnom radu uvelike su
doprinijela i individualna i zajednička stručna usavršavanja odgojitelja i stručnih
suradnika. Ovo je samo mali osvrt na svako područje koje će biti detaljnije obrađeno u
pojedinim dijelovima ovoga Izvješća. Cjelokupni odgojno – obrazovni rad obogaćen
je poticajima koji su tijekom godine dolazili iz odgojne prakse, teorijskih saznanja i
kvalitetnoga izmijenjivanja iskustava kroz individualnu suradnju odgojitelja unutar i
izvan vrtića kao i tijekom sudjelovanja na stručnim usavršavanjima. Nastojeći
prepoznavati suvremene korake i pomake u odgoju suvremenog čovjeka kroz novu
literaturu iz društvenih područja svoj smo rad obogatili i poticajima iz enciklike
Svetoga Oca ,,Laudati si”. Obogaćenja su ugrađivana u praksu što je donijelo
prepoznatljiv uspjeh u međusobnom zbližavanju, prepoznavanju potreba drugih i

4

solidarnosti s bližnjima, svakoj osobi koja je pored mene, koju susrećemo,
upoznajemo, s kojom dijelim životno okruženje. Nadamo se da će ovo Izvješće što
vjerodostojnije pokazati kako je lijepo živjeti u zajedništvu osoba koje za svoj život
zahvaljuju Stvoritelju koji ih neprestano obasiplje svojom blizinom i prisutnošću.
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II.

USTROJSTVO

RADA

Odgojno-naobrazbeni rad u katoličkom vrtiću sestara karmelićanki BSI u pedagoškoj godini
2015./2016. odvijao se u sedam objekata. Pedagoška godina započela je rad u četrnaest
odgojnih skupina, što je i prikazano u Tabeli 1.
Tabela 1 Broj skupina po vrsti vrtićke skupine
Vrsta vrtićke skupine
mješovita jaslička skupina 1-3
mješovita skupina 1-4
mješovita skupina 4-7
mješovita vrtićka skupina 3-7
mješovita vrtićka skupina 3-4,5
mješovita vrtićka skupina 4,5-7
mješovita vrtićka skupina 3-4
mješovita 5 satna skupina
Ukupno

Broj vrtićkih skupina
4
2
2
2
1
1
1
1
14

U Tabeli 2 prikazan je broj djece po vrtićkoj skupini i ukupni broj djece po objektima.
Tabela 2 Broj djece po vrtićkoj skupini i ukupni broj djece po objektima
Objekt
Zagreb

Belica
Split
Punat
Hrvatski Leskovac
Strmec
Bibinje
Total

Skupina
Broj djece
Ukupni broj djece
mješovita jaslička skupina 1-3
15
66
mješovita vrtićka skupina 3-4,5
24
mješovita vrtićka skupina 4,5-7
27
mješovita skupina 1-4
19
40
mješovita skupina 4-7
21
mješovita skupina 1-4
16
41
mješovita skupina 4-7
25
mješovita jaslička skupina 1-3
14
14
mješovita jaslička skupina 1-4
16
39
mješovita vrtićka skupina 4-7
23
mješovita jaslička skupina 1-3
16
42
mješovita vrtićka skupina 3-7
26
mješovita vrtićka skupina 3-6
25
52
mješovita 5 satna skupina
27
14
294
294
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Broj upisane djece bio je relativno konstantan što prikazuje Tabela 3. Manji broj ispisa zbog
nemogućnosti adaptacije i promjene mjesta boravka nadoknađen je novoprimljenom djecom.
Isto je prikazano i grafički na Slici 1.
Tabela 3 Broj upisane djece po mjesecima u godini
Objekt

Zagreb
Belica
Split
Punat
Hrvatski
Leskovac

Strmec
Bibinje
Total

listopad

studeni

prosinac

siječanj

veljača

66
40
41
14

66
40
41
15

66
40
41
15

66
40
41
15

66
40
41
15

66
40
41
15

37
37
48

37
40
48

37
42
50

38
42
50

39
42
50

39
42
51

Rujan

283

287

291

292

293

294

ožujak

travanj

svibanj

66
40
41
15

66
40
41
15

66
40
39
15

66
40
33
15

66
33
29
14

39
42
52

39
42
52

39
41
57

39
36
54

39
34
47

295

295

297

lipanj

283

Slika 1 Broj upisane djece po mjesecima u godini
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srpanj

262

U okviru programa u Zagrebu, Belici, Hrvatskom Leskovcu, i po prvi puta Strmcu odvijali su
se programi učenja stranog jezika i različite vrste sportskih programa, kao što je prikazano u
Tabeli 4.
Tabela 4 Broj upisane djece u kraćim programima
Kraći program
Nositelj programa
Centrala Zagreb
Ritmika
Cvrčak
Engleski jezik
Cvrčak
Sport
Mali sportaši
Rolanje
Mali sportaši
Podružnica Belica
Engleski jezik
DIDASKO d.o.o.
Podružnica Hrvatski Leskovac
Sport
Mali sportaši
Podružnica Strmec
Sport
Sportska akademija

Broj djece
17
21
24
13
9
9
10
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III.

MATERIJALNI

UVJETI RADA

U svakom pojedinom objektu različiti su materijalni uvjeti rada. Nastojali smo u svakom
objektu ostvariti postavljene zadaće iz Godišnjeg plana i programa, što je vidljivo iz prikaza
po objektima.
Centrala Zagreb
 Bojanje hodnika
 Nabavljen ormar za ležaljke i didaktički materijal
 Nabavljen ormar i stol za sobu stručnog tima
 Nabavljen tepih za hodnik
 Ljuljačka na opruzi – donacija
 Fotoaparat – donacija
 Nabavljen kutić kuhinje, stol i 2 stolice
 Nabava didaktičkog materijala
 Nabava pedagoške literature
Podružnica Belica
 CD-Player
 Nabava crvenih majica za djecu
 Nabava kappa
 Slikovnice i stručna literature
 Donacija igračaka i didakti§kih materijala
Podružnica Split
 Pretplata na dječje časopise
 Nabava didaktičkog materijala za predškolsku djecu
 Pravodobno nadopunjavanje skupina potrošnim materijalom
 Nabava fotoaparata
 Nabava slikovnica
 Nabava stručne literature
Podružnica Punat
 Stručna literature
 Panasonic fotoaparat DMC-LX7EP-K
 Potrošni materijal-papiri, boje
 Trampolin dvorac
 Dječje slikovnice
 Einhell -kosilica za travu
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Podružnica Hrvatski leskovac
 Nabava tepiha za jasličku skupinu
 Nabava slikovnica za obje skupine
 Nabava didaktičkih igrački za obje skupine
 Nabava cvijeća za cvjetnjak
 Nabava boje za bojanje sprava i namještaja
 Uređenje dvorišta ispred vrtića s drvenim lutkama
Podružnica Strmec
 CD-Player
 3 nova tepiha
 Obnova travnjaka i pješćanika i kupljena flakserica
 Obnova spužvi i sjedalica (obje skupine)
 Nabavljen potrošni material
 Nova posteljina - plahtice (30 komada)
 Nabavljena polica i slikovnice za skupine
 Nabavljene plastične stolice i stolovi za dvorište
 Izmjena ventila na radijatorima i izmijena odvodnih
kanalizacijskih cijevi
 Nabavljene antistresne podloge za penjalicu i ljuljačku na
oprugi
 Dopunjeno suđe u vrtiću

Podružnica Bibinje
 30 jastučnica
 30 donjih plahta za spužve na ležaljkama
 12 velikih lopti
 10 škarica i 10 paketa drv.bojica
 Natkrivanje sjevernog dijela izlaza na dečje igralište
 20 paketa drvenih bojica
 1 velika plastika za kućicu za vani
 Slikovnice
 Drvene kocke, 6 konpleta
 Drvena farma, 4 konpleta
 Promet, 2 konpleta od drveta
 150 jaja od stiropora
 4 kompleta akrilnih boja
 6 pl. košarica za didaktičke matrijale
 3 velika stola za vanjski prostor
 30 zdjelica za desert od rostfraja
 5 zastora za prozore
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 1 klima uređaj
 Električne škare za živicu
 Usisivač za vanjski prostor

Zaključak
Planirane zadaće iz Godišnjeg plana i programa realizirane su većim dijelom kako u
centralnom objektu tako i u podružnicama. U samom planiranju zadaća prilagodili
smo se financijskim mogućnostima i stoga smo zadovoljni postignutim. Zaposlenici
vrtića vodili su brigu o imovini i savjesno upotrebljavali radni materijal. Tijekom
godine u suradnji s roditeljima prikupljali su se didaktički neoblikovani materijali i
tako oplemenjivali naše okruženje.
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I V.

RAD

NA NJEZI, SKRBI ZA TJELESNI RAST DJECE I
BRIZI ZA NJIHOVO ZDRAVLJE

Praćenje prisutnosti, odnosno izostanaka djece iz vrtića veoma je važan pokazatelj zdravlja
naše djece i zajednice. Iako većinski dio izostanka otpada na izostanke iz drugih razloga, udio
bolesti je još uvijek jako visok. Voljeli bismo nastaviti raditi s roditeljima i djecom na
sprječavanju bolesti, umjesto na njihovom lječenju. To će onda dovesti i do veće prisutnosti
djece u vrtiću. Na slici 2 prikazani su postoci i izostanci djece po mjesecima u pedagoškoj
godini 2015./2016.

Slika 2 Prisutnost i izostanci djece u postotcima na mjesečnoj razini

Slika 2 prikazuje i ekstreme tijekom godine. Ove godine najveća prisutnost u vrtiću je bila u
svibnju, za razlike od prošle godine kada je bila u studenom. Najmanja je prisutnost ove
godine bila u srpnju zbog odlazaka na godišnji odmor. Prošle godine to je bilo u prvom
mjesecu. Izostanci radi bolesti su najveći bili u sijecnju, kad je 14% djece izbivalo radi neke
od oblika bolesti (2014./2015. u ožujku je izbivalo čak 17% djece).
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Slika 3 Prisutnost i izostanci djece u postotcima na godišnjoj razini

Slika 3 je zanimljiva jer prikazuje prisutnost i izostanke djece u postotcima na godišnjoj
razini. Prije četiri godine prisutnost je bila čak 85%, pa je bila pala na 80%, prošle godine je
iznosila samo 78%, a ove godine je opet 80%.
Na Slici 4 je vidljivo od kojih su bolesti najviše djeca oboljevala tijekom pedagoške godine.
Ove godine smo imali značajno manji broj izostanaka radi smanjenog imuniteta i raznih
viroza za razliku od prošle godine, a odmah zatim su tu i razne respiratorne bolesti. Za razliku
od prošle godine, ove godine je značajno narastao broj djece koja su oboljevala od
respiratornih bolesti.

Slika 4 Udio pojedinog uzroka bolesti u ukupnom broju boles
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Slika 5 Uzroci izostanka djece uslijed bolesti po objektima

Slika 5 jasno prikazuje uzroke izostanka djece uslijed bolesti s jasno iskazanim udjelima po
podružnici. I po podružnicama su glavni uzroci izostanka radi bolesti problemi s imunitetom,
te bolesti respiratornog sustava. Neke podružnice imaju i veće izazove što se tiče djece s
alergijama. Najmanji broj bolesti vidljiv je u podružnicama Punat i Hrvatski Leskovac. U
Puntu je jedini razlog izostanka radi bolesti i dalje smanjeni imunitet i viroze.
Pažnja se posvećivala raznolikosti jelovnika, pravilnom omjeru sastojaka i energetske
vrijednosti hrane. Redovito je vršena analiza kvantitete i kvalitete te bakteriološke ispravnosti
pripremljenih obroka od strane Zavoda za javno zdravstvo. Nalazi su zadovoljavajući. Vršena
je i bakteriološka analiza svih predmeta u procesu prehrane. Nalazi su također zadovoljavajući
što dokazuje redovit i pravilan način higijene i dezinfekcije. Djelatnici primjenjuju HACCP
sustav u Ustanovi. Svi djelatnici su pravovremeno obavili sanitarno-zdravstveni pregled.

Zaključak
Glavna i osnovna briga kako ustanove tako i svakog odgojnog djelovanja je zdravlje
djeteta kao i pravilan rast i razvoj što i pokazuje visok postotak prisutnosti djece u
našem vrtiću.
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V.

ODGOJNO-OBRAZOVNI

RAD

Protekle pedagoške 2015./2016. godine odgojno-obrazovni rad, kao i redovito, temeljili smo
na osnovnim pedagoškim dokumentima i humanističko-razvojnoj koncepciji odgojnoobrazovnog procesa u dječjem vrtiću. Uz postojeće pedagoške dokumente naš je rad bio
obogaćen i ,,Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje” kao i
Kurikulumom našeg Dječjeg vrtića Svete Male Terezije. Tako smo bili u mogućnosti
obogaćivati svoje spoznaje i oplemenjivati svoj pedagoški rad. Od velike nam je pomoći bio
Kurikulum sa svojim temeljnim postavkama vrijednosti, načela, ciljeva što nam je pomagalo
u planiranju odgojno – obrazovnog rada kao i specifičnosti našega vrtićkog Kurikuluma i
njegovih smkernica posebno u integriranju vjerskog sadržaja u odgojno – obrazovni proces.
Vizija i misija samog Plana i programa rada omogućile su odgojiteljima, kako sami kaže, biti
uvijek na putu pravoga i temeljnog orijentira procesa koji proizlazi iz temeljnih vrijednosti
našega postojanja i življenja.
Prema orijentacijskom planu i programu rada, ali i prema inicijativama djece i situacijskim
poticajima koji su se javljali tijekom godine, s više ili manje odstupanja u centralnom objektu
i podružnicama, ostvarivali smo planirane zadaće i ciljeve. Odgojno – obrazovni rad
prožimali smo i istinama Evanđelja i programom Katoličkog vjerskog odgoja.
Zadaće su nam bile:
1. Razvijanje poštovanja i odgovornosti prema darovanom životu i okruženju od Boga
stvorenom
2. Izgrađivanje solidarnosti kao dobrovoljne spremnosti u pomaganju bližnjemu
Tijekom pedagoške godine pratila nas je svijest vlastite stvorenosti od Boga Stvoritelja i
neprestano vraćala na promišljanje o obdarenosti životom, osobama koje su nam darovane,
mjestom življenja, okruženjem te poštojanošću bližnjih koji su primili iste darove i imaju iste
životne potrebe. Buđenjem zahvalnosti za darovani život budili smo u sebi i drugima svijest
za vlastito okruženje te podsjećali i poticali stav na koji nas je i Sveti Otac pozvao a to je
poziv na ekološko obraćenje. Tako smo razmišljali o življenju zajedništva sa svim
stvorenjima i prirodom u odnosu sa samima sobom i Bogom i u odnosu s drugima. Ovo nas je
uvelo u projekt Isusova domovina, moja domovina. Nastao je spontano iz spomenute zadaće
godišnjeg plana i potreba naše braće koja žive s nama na istoj kugli zemaljskoj, naše braće iz
Sirije. Društvena situacija i pitanje izbjeglica ili točnije rečeno pitanje progonjene braće koja
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vjeruju u Isusa Krista i zbog toga su prisiljena napustiti svoje domove u jednom je trenutku
preplavila sve društvene medije, strukture i samu životnu stvarnost u našoj domovini i svijetu.
Susrećući se s tim problemom i potaknuti razmišljanjima i prijedlozima odgojitelja, roditelja
pa i djece koja su kod kuće preko TV slušala o tome nametnulo nam se pitanje kako mi
možemo pomoći i na koji način možemo djelovati. Upoznati vlastitu domovinu i domovinu
drugih znači i razvijati poštovanje prema vlastitom mjestu stanovanja ali i mjestu stanovanja
drugih sve do pitanja vjerskog opredjeljenja. Tako je naš projekt, započet u malim mjestima
stanovanja, vrtiću kao mjestu dnevnog boravka te obiteljskom domu kao mjestu življenja,
dobio širu dimenziju i omogućio djeci, roditeljima, odgojiteljima upoznati mjesto Isusova
boravka na zemlji te ljude koji sada tamo žive. Kroz projekt, osim samog upoznavanja
činjenica, bili smo u mogućnosti razvijati i poticati na življenje tolerancije, razumijevanja
različitosti, empatije, pomaganje drugima... Djeca su se vrlo aktivno uključila u projekt i tako
pokazala kako se široki društveni problem može približiti djetetu i na koji način i kako već od
najranije dobi odgajati dijete za vrijednosti koje ne prolaze. Projekt, koji je obuhvatio obje
godišnje zadaće, smo prezentirali na Katehetskoj jesenskoj školi.
Uz ovaj veći projekt u objektima su ostvarivani i sklopovi aktivnosti vezani uz blagdane ili
pojedina događanja tijekom godine, poput: naš vrt (nastao situacijskim poticajem obnovom
travnjaka), jesenski sklop aktivnosti, ili naš život u široj društvenoj zajednici (tko nas sve
okružuje i koje ustanove možemo posjetiti: knjižnica, škola, župa...), moji mama i tata, kako
čuvati prirodu ne bacajući plastične čepove i ujedno pomažući bolesnima. U ovakve male
projekte možemo uključiti i slavljenje svete mise kao mjesečnog susreta djece s Božjim
darom čovjeku i pobuđivanja kod djeteta osjećaja za duhovnu dimenziju. Napose zbog toga
što su djeca bila u mogućnosti upoznati prostor kapele, boraviti u njemu na svoj način i
sudjelovati u svetoj misi na svoj jedinstven i bogat način. Bogatstvo ovih i svih drugih
aktivnosti iz svakodnevnice mogli smo pratiti na web stranici vrtića. Nadamo se da će se u
idućoj pedagoškoj godini sve naše podružnice uključiti u redovita javljanja.
U ostvarenju odgojno – obrazovnoga rada od velike pomoći su nam bili i novi oblici
dokumentiranja rada. Ne samo što su omogućili pregledniji uvid u rad, posebno su doprinijeli
sustavnosti rada i kvalitetnijem praćenju razvoja svakog pojedinog djeteta. Tako je
omogućeno svakom odgojitelju da brže dođe do spoznaja o djetetu u svakom trenutku te uvidi
potrebe svakog djeteta i nastoji odgovoriti na njih. Ujedno, odgojitelji su kreiranjem vlastitih
mapa stručnog usavršavanja ušli u proces samovrednovanja na noviji način koji im
omogućuje osvrtom na rad kvalitetnije planiranje i pripremanje za daljnji tijek odgojno –
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obrazovnog procesa. Roditelji, upoznati s ovakvim načinom rada, izrazili su zadovoljstvo i
zainteresiranost za vlastito dijete i njegov tijek razvoja u predškolskoj ustanovi. Rado su
pratili djetetovu mapu i tako bili uključeniji u svakodnevni život u vrtiću. U pojedinim
objektima redovito pomoću fotografija i videozapisa roditelje dva puta godišnje upoznajemo s
aktivnostima u odgojnoj skupini i kako njihova djeca u njima sudjeluju. Ovo se pokazalo jako
dobro i roditelji se gotovo u potpunosti odazovu na ovakve roditeljske sastanke.
Ovom izvješću iz odgojno – obrazovnog područja pridružujemo i analizu rezultata evaluacije
odgojitelja za ovu pedagošku 2015./2016. godinu.
Kroz rad u vrtiću cilj nam je da odgojitelji pruže djeci potrebne poticaje za adekvatan
psihološki, socijalni i duhovni razvoj. Smatramo da je za optimalan razvoj djeteta neophodno
ulagati u odgojitelje, te da se kvaliteta vrtića očituje u kvaliteti odgojitelja koji u njemu rade.
Kao i proteklih godina, tako smo i ove godine proveli evaluaciju zadaća odgojno obrazovnog
rada, s ciljem utvrđivanja zadovoljstva odgojitelja pripremom i dikretnim radom s djecom i
njihovim roditeljima.
Kroz anketno istraživanje odgojitelji su imali priliku procijeniti koliko su zadovoljni
ovogodišnjim radom te jesu li uspjeli ostvariti zadaće koje su bile predviđene Godišnjim
planom i programom.
Pitanja u evaluacijskom upitniku odnosila su se na dvije zadaće:
 Razvijanje poštovanja i odgovornosti prema darovanom životu i okruženju od Boga
stvorenom.
 Izgrađivanje solidarnosti kao dobrovoljne spremnosti u pomaganju bližnjemu.
U istraživanju je sudjelovalo ukupno 24 odgojitelja, što je 2 odgojitelja više nego prošle
godine. Radi se o odgojiteljima 7 podružnica DV Sveta mala Terezija: Zagreb, Hrvatski
Leskovac, Belica, Strmec, Punat, Split i Bibinje. Dio odgojitelja je rješavao upitnik metodom
papir – olovka, a dio u elektronskom obliku.

U nastavku slijedi prikaz i analiza dobivenih rezultata
PRIPREMA ZA RAD
Prvi dio upitnika odnosio se na pitanja vezana uz zadovoljstvo odgojiteljica vlastitom
pripremom za rad. Obzirom na povećan opseg dokumentacije, zbog uvođenja Individualnih
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mapa djeteta i Mapa odgojitelja, zanimalo nas je kako su se odgojiteljice snašle u organizaciji
poticaja vezanih uz zadaće koje je bilo potrebno provoditi prema Godišnjem planu i
programu.
Analizirali smo odgovore odgojiteljica na pet čestica koje procjenjuju njihovo zadovoljstvo
pripremom za rad. U Tablici 1. nalaze se tvrdnje i aritmetička sredina za svaku tvrdnju.
Tablica 1. Aritmetička sredina za pojedinu tvrdnju koja procjenjuje zadovoljstvo odgojiteljica
vlastitom pripremom za rad. (N=24) (Skala Likertovog tipa od 1 do 5, pri čemu 1 označava da
uopće nisu zadovoljne, a 5 da su u potpunosti zadovoljne.)

TVRDNJA

M

1. Zadovoljna sam načinom na koji sam organizirala poticaje vezane uz
ekologiju i očuvanje okoliša i zdravlja.
2. Zadovoljna sam načinom izrade eko – kutića.

4.50

3. Zadovoljna sam izradom poticaja koji potiču na međusobno pomaganje i
suradnju djece.
4. Zadovoljna sam kvalitetom uključivanja roditelja u nabavu materijala
povezanih s temom ekologije i zdravog načina života.
5. Zadovoljna sam kvalitetom suradnje s kolegicom u procesu pripreme za
rad.

4,71

4,17

4,17
4,88

Rezultati ukazuju na općenito visoko zadovoljstvo odgojiteljica vlastitom pripremom za rad.
Smatramo pozitivnim što su odgojiteljice pokazale visoko zadovoljstvo međusobnom
suradnjom i kvalitetom te suradnje. Smatramo da su dobri odnosi u timu, međusobno
povjerenje i aktivno slušanje te praćenje, temelj ugodne i kvalitetne atmosfere u vrtiću, koja
omogućava djetetu rast i razvoj kroz ostvarivanje njegovih punih potencijala.
Odgojiteljice su većinom izrazile veće zadovoljstvo izradom poticaja koji potiču na
međusobno pomaganje i suradnju djece nego onih vezanih uz ekologiju i očuvanje okolišta i
zdravlja, osobito kod načina izrade eko-kutića. Dio odgojiteljica procijenio je da nije dovoljno
kvalitetno uključio roditelje u nabavu materijala povezanih s temom ekologije i zdravog
načina života. Suradnja s roditeljima često predstavlja izazov odgojiteljma, te rad na što boljoj
suradnji ostaje i dalje područje za unapređivanje rada jednog dijela odgojitelja.

18

PROVEDBA PROJEKATA U VRTIĆU I SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA

Zanimalo nas je koje su projekte odgojiteljice provele na temu ekologije i odnosa prema
okolištu te zdravog načina života. Kvalitativnom analizom odgovora ustanovili smo da
odgojiteljice preferiraju sklopove aktivnosti pred projektima. Tijekom protekle pedagoške
godine u 7 je podružnica vrtića provedeno 6 projekata povezanih s temom ekologije i zdravog
načina života:

Živa bića u našem domaćinstvu, Spasimo Zemlju, Zdrava prehrana, Reciklirajmo,
Dječji vrt u dvorištu vrtića, Biološka raznolikost bare.

Ostali projekti koje su odgojiteljice provodile tijekom školske godine bili su: Isusova
domovina – moja domovina, Isusova obitelj – moja obitelj, Moj grad – Zagreb, Životni ciklus
leptira, Mama volim te.
Kako bi odgojiteljice što bolje provele zadaću izgrađivanja solidarnosti i suradnje, pitali smo
ih s kojim su ustanovama, udrugama i dr. realizirale suradnju u protekloj pedagoškoj godini.
Neke od udruga i ustanova koje su odgojiteljice navele su: Udruga slijepih, Udruga za
terapijsko jahanje, Udruga oboljelih od leukemije i limfoma, Udruga Betlehem, Caritasov
dnevni boravak Dr.Antun Bogdan, Zvjezdarica, Vitez čuvar Isusovog groba. Smatramo da je
potrebno i dalje poticati odgojiteljice na što veću suradnju s udrugama, institucijama i
lokalnom zajednicom kako bi se djeca senzibilizirala za različitosti te im se približile potrebe i
suosjećanje za druge.

NEPOSREDAN RAD S DJECOM I RODITELJIMA
S ciljem provjere zadovoljstva odgojiteljica direktnim radom koji provode s djecom i
roditeljima postavili smo im 10 pitanja na koja su odgovarale na skali Likertova tipa (od 1 do
5, pri čemu 1 označava da se uopće ne slažu, a 5 da se u potpunosti slažu s tvrdnjom).
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Tablica 2. Prikaz prosječnog zadovoljstva (M) direktnim radom na pojedinoj čestici.
ČESTICA

M

1. Proširila sam dječju spoznaju o pojmovima ekologije i čuvanja okoliša.

4.54

2. Uspjela sam raziviti eko-radoznalost kod djece.

4.63

3. Osjećam da sam razvila odgovoran odnos djece prema okolišu.

4.50

4. Uspjela sam boravkom u prirodi razviti motoričke sposobnosti djece u
skladu s njihovom kronološkom dobi.
5. Uspješno sam iskoristila i potaknula djecu na igru s prirodnim izvorima.

4.71

6. Zadovoljna sam uključivanjem roditelja u eko radionice i ekološke
aktivnosti odgojne skupine.
7. Zadovoljna sam kako sam poticala razvoj suosjećanja prema drugima.

4.00

8. Smatram da su djeca usvojila konstruktivne načine rješavanja sukoba.

4.33

9. Djeca su uspješno sudjelovala u akcijama pružanja pomoći potrebitima.

4.67

10. Uspješno sam uključila roditelje u aktivno pomaganje potrebitim
obiteljima.

4.13

4.58

4.75

Iz Tablice 2. vidljivo je da su odgojiteljice općenito visoko zadovoljne direktnim radom s
djecom i provedbom zadaća. Najveće zadovoljstvo odgojiteljica manifestira se u boravku u
prirodi te razvijanju motoričkih sposobnosti djece. Smatramo da time jednim dijelom
doprinosi i adekvatan okoliš vrtića, koji omogućava djeci dovoljno boravka na otvorenome
gdje se stvaraju brojne prilike za razvoj grube i fine motorike. Osim toga odgojiteljice su
iznimno zadovoljne poticanjem razvoja suosjećanja prema drugima, kroz posjete udrugama,
senzibiliziranje djece za različitosti, uspješno su ostvarile drugu zadaću.
Kao i do sada, odgojiteljicama je najteže bilo uključiti roditelje u aktivno sudjelovanje u
različitim aktivnostima poput eko radionica i pomaganja potrebitim obiteljima. Kroz većinu
edukacija vidljivo je da je suradnja s roditeljima područje na kojem odgojiteljice imaju
potrebu za dodatnim poboljšanjem, s ciljem uspješnijeg razvoja djece. Samo suradnjom s
roditeljima mogu djeca u vrtiću osjećati sigurnosti i u potpunosti ostvariti odgojne zadaće.
Stoga smatramo da je važno da su odgojiteljice senzibilizirane za važnost rada s roditeljima te
su kritične prema sebi i konstantno rade na pronalaženju načina za ostvarivanje što bolje
suradnje.
PROGRAM PREDŠKOLE
Odgojitelje koji rade u predškolskoj skupini pitali smo u kojoj je mjeri realiziran program
predškole. Od 13 odgojitelja koji provode program predškole, njih 12 je izjavilo da je
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program u potpunosti realiziran, a jedna je odgojiteljica procjenila da je program realiziran u
većem dijelu.
Program predškole odgojiteljice su provodile kroz stvaranje poticajnog okruženja,
modelirajući pravilni govorni uzor, potičući razvoj grube i fine motorike te grafomotorike
kroz radne listove i ples pisanja. Osmišljale su istraživačke aktivnosti te napravile
predčitalački i predmatematički kutić.
Dio odgojiteljica susreo se s problemom većeg broja djece kojoj je bio potreban individualni
pristup te povremenih prevelikih očekivanja roditelja od djece.
Većina odgojiteljica je zadovoljna stupnjem osamostaljivanja djece kao i njihovim rezultatima
koje su postigli na testiranju za prvi razred.
EVALUACIJA RADA, STRUČNO USAVRŠAVANJE I VOĐENJE DOKUMENTACIJE
Odgojiteljicama je omogućeno stručno usavršavanje kroz zajedničke seminare, radnionice i
stručne skupove. Većina odgojiteljica navodi da je prisustvovala Katehetskoj jesenskoj školi
(N=22), jedanaest odgojiteljica sudjelovalo je na stručnom skupu na temu Rana intervencija i
pismenost. Devet odgojiteljica sudjelovalo je na stručnom skupu Milosrđe mi je milo, a isti
broj je sudjelovao i na edukaciji Razumijevanje i solidarnost za djecu s posebnim potrebama.
Općenito primjećujemo da odgojiteljice u velikom broju sudjeluju na zajedničkim oblicima
stručnog usavršavanja i pokazuju spremnost za rad na sebi.
Individualno stručno usavršavanje odgojiteljice većinom provode kroz čitanje stručne
literature na teme dječje psihologije kao i one povezane s provedbom zadaća prema
Godišnjem planu i programu. Odgojiteljice su samoinicijativno posjećivale brojne seminare,
kroz koje su se upoznale s različitim temama poput senzorne integracije, igara koje
usporavaju razvoj djeteta ili planiranja i praćenja razvoja djeteta putem razvojnih mapa.
Većina odgojiteljica navodi da su uspješno integrirale Razvojne mape djece i Osobne mape
odgojitelja u svoj rad. Kao probleme, manji dio odgojiteljica, navodi nedostatak vremena za
izradu mapa, osobito kada su same u odgojnoj skupini.
U Razvojne mape djece odgojiteljice su bilježile i umetale fotografije i video uratke djece kao
i njihove izjave, zatim crteže i radove djece kao i evidencijske liste za praćenje prilagodbe
nove djece i dječjeg razvoja prema protokolu. Smatramo da je veći dio odgojiteljica uspješno
integrirao nove oblike vođenja dokumentacije u svoj rad.
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VI.

NAOBRAZBA

I STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA

Djelatnici individualno, ali i vrtić kao zajednica, posjeduju veliki interes za stjecanje znanja,
praćenje najnovijih trendova u području odgoja, odlaze na predavanja, čitaju stručnu literaturu,
razgovaraju sa stručnjacima. Cijeloživotno obrazovanje nam je veoma važno da bismo pružali
našoj djeci konstantnu brigu kakvu zaslužuju.
Individualno stručno usavršavanje i ove godine je uključivalo praćenje stručne literature,
primjenjivanje naučenog u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu, te prezentiranje
rezultata pred ostalim odgojiteljima.
Individualno stručno usavršavanje
Centrala Zagreb

Položaj kršćana na Bliskom istoku i Palestini

Podružnica Belica

Obitelji s djetetom s posebnim potrebama

Podružnica Split

Poticanje ekološke svijesti kod djece predškolske dobi
Djeca s poteškoćama u razvoju u redovitom programu
Prirodno i zdravo za dijete u vrtiću
Razvoj socijalne kompetencije kod djece

Podružnica Punat

“Činimo dobro zajedno“ Friedman, J., Roehlkepartain, J. (2010.)
“Prvi koraci u odgoju i obrazovanju za okoliš“ Lepičnik Vodopivec, J.
(2007.)
“Djeca i okoliš“ Uzelac,V., Starčević,I.

Podružnica Hrv. Leskovac

"Ekološki odgoj i duhovnost"
"Prirodno i zdravo za dijete u vrtiću"
"Vjera je odnos"

Podružnica Strmec

Kvalitetno iskorištavanje recikliranog materijala u poticanju
kreativnosti kod djece
"Prirodno i zdravo za dijete u vrtiću"
Vrtić kao primjer održivog razvoja
Razvoj socijalne kompetencije kod djece
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Podružnica Bibinje
Vrtić kao primjer održivog razvoja
Prirodno i zdravo za dijete u vrtiću
Zajedničko stručno usavršavanje provodilo se
 u organizaciji Nacionalnog katehetskog ureda HBK i Agencije za odgoj i
obrazovanje
 korz stručne skupovi u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje
 u organizaciji Katehetskih ureda pojedinih gradova
 na razini svih katoličkih vjerskih vrtića u organizacije Povjerenstva za predškolski
odgoj pri HVRPP
 unutar ustanove

U organizaciji Nacionalnog
katehetskog ureda pri Hrvatskoj
biskupskoj konferenciji i Agencije
za odgoj i obrazovanje:

U organizaciji Hrvatske
konferencije viših redovničkih
poglavara i poglavarica:

Jesenska katehetska škola za odgojitelje u vjeri:
Zajedništvo u različitosti
1. Različiti u istome i isti u različitome, mr. sc. Robert
Šreter
2. Sloboda izbora u kreiranju podrške obiteljima djece s
teškoćama u razvoju - kako možemo ostvariti svoju ulogu,
dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar
Radionica: Zajedno s Isusom u njegovoj domovini,
s.Katarina Pišković, Mirna Rosandić, Mirna Cvetko
Radionica: Ono najvažnije oku je skriveno i samo se srcem
može vidjeti, Snježana Tišljarić
Radionica: Radost zajedništva prve i treće dobi, Dragica
Vinožganić-Rodbinić, Marina Puškar
Tema: "Milosrđe mi je milo":
„Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan“ Lk 6,36, o.
Dario Tokić
„Ljudska riječ gradi: mostove ili zidove“, dr.sc. Krunoslav Novak
„Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske
dobi“, Brankica Blažević
„Scenska lutka u vjerskom odgoju“, Brankica Blažević
Prikazi rada sa scenskom lutkom u Programu katoličkog
vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi: 1. DV Anđela
Meriči, 2. DV Sveta Mala Terezija, 3. DV Sv. Josip
Tema: ,,RAZUMIJEVANJE I SOLIDARNOST S DJECOM S
POSEBNIM POTREBAMA", prof. Ljubica Pribanić
,,Rana intervencija", Sanja Laljak
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,,Razvoj i poticanje rane pismenosti", Ana Vukasović
“Zakonitost rada u Dječjem vrtiću”,Višnja Mikuš-Krešić, dipl.iur
U organizaciji Agencije za odgoj i
obrazovanje:

Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne
vrtiće u Hrvatskoj (ponovljeni skup)
Što činiti za bolju budućnost udomljene djece?
Fleksibilnost odgojno-obrazovnoga procesa kao pretpostavka
osiguravanja emocionalne i socijalne dobrobiti za dijete
Značajke, pretpostavke i oblici partnerstva odgojitelja i roditelja
U organiziciji Katehetskog ureda
Tema: Sakramenat Euharistije, predavanje. dr.sc. Ružica Razum
Varaždinske biskupije i Agencije za - Kršćanska inicijacija - put u otajstvo Krista i crkve
odgoj i obrazovanje:
U organizaciji Katehetskog ureda
Susret svih vjeroučitelja i odgajateljica u vjeri povodom
Varaždinske Biskupije:
duhovne priprave za blagdan Božića
Tema: Vjeroučitelj - prenositelj adventske radosti: vlč. Ivica
Baćani
Jednodnevna duhovna obnova za odgajateljice u vjeri u
predškolskim ustanovama
U organizaciji Katehetskog ureda
Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske
Splitske biskupije:
dobi - upute za reverifikaciju
Stručni aktivi na razini svih
1. Razrada zadaće Godišnjeg plana i programa rada za
katoličkih vjerskih vrtića:
pedagosku godinu 2015./2016.
2. Enciklika "Hvaljen budi"
3. Razumijevanje i solidarnost djece s posebnim potrebama
4. Rana pismenost i rana intervencija
5. Dokumentiranje i vrednovanje odgojno-obrazovnog procesa
Unutar ustanove
1. Zadaće Godišnjeg plana i programa rada za pedagosku
godinu 2015./2016.
2. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za pedagosku
godinu 2015./2016.
3. Valorizacija Godišnjeg plana i programa rada za pedagosku
godinu 2015./2016.
U organizaciji Sveučilišta u Zadru
Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i
(Odjel za izobrazbu učitelja i
učenika
odgojitelja) i Agencije za odgoj i
Gradska Knjižnica u Zadru

Poremecaj Senzorne integracije
U organizaciji Udruge odgojitelja
Krijesnice:

U organizaciji Udruženja
salezijanaca Split i Agencije za
odgoj i obrazovanje:
U organizaciji Udruge za

Tema: Pozicioniranje odgajatelja u dječjim aktivnostima
Tema: Što nam neuroznanost govori o ranom razvoju djece,
voditeljica radionice: Eleonora Glavina, prof. psihologije
Tema: Vještine komunikacije - pretpostavka kvalitete odnosa
odgojitelja i djeteta, predavanje: Mirjana Milanović
Odgoj - (u)pomoć! Preventivni odgojni sustav
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promicanje dobrobiti djece
"Portić"-Rijeka i Udruge "MoSt":
U organizaciji Gradske knjižnice
Marka Marulića, Split:

Pripovjedač/ica priča za laku noć

U organiziaciji NTC sustava učenja
i "Harfe" (knjige koje vole djecu):
S pedagoginjom Antonijom
Radeljak:

Kako igrom uspješno razvijati djetetov IQ (voditelj edukacije: dr
Ranko Rajović)
Komunikacijske vještine u svakodnevnom radu odgojitelja - I. i
II. modul
Vođenje pedgagoške dokumentacije odgojno-obrazovne
skupine
Prostorno-materijalno oblikovanje vrtića
Partnerstvo obitelji i vrtića
Posvećenošću i prisutnošću u altruističkom naslijeđu - ciklus od
6 modula:
Upravljanje promjenom i suradnička kultura
Planiranje i sukonstrukcija u oblikovanju i ostvarenju
Kurikuluma vrtića
Građenje kvalitete putem procesa vrednovanja i
samovrednovanja
Cjelovita osoba i holistički pristup
Učenje poučavanjem drugih i primjenom
Vođa i vođenje vizionarskog procesa
Važnost narodnih bajki i umijeće pripovijedanja

S profesoricom Nadom Pelaić:

S Jasnom Held, profesionalnom
pripovjedačicom bajki:
U organizaciji DV Katarina
Frankopan i DV Lastavica

Kreativnost i ADHD (predavač: Marko Ferek)
Darovito dijete (predavač: Miljana Kovačević, psihologinja)
Dječja govorna apraksija (predavač: Dragan Lisica, logoped)

Igre koje usporavaju ili oštećuju razvoj djeteta, a da toga nismo
svjesni, dr.Rajko Rajović

U organizaciji Pučkog otvorenog
učilišta Korak po korak i DV Galeb,
Rijeka

Praćenje razvoja djeteta kroz razvojne mape

Margareta Krstić, kiparica

Oblikovanje gline i izrada glinenih anđela

Zaključak i smjernice za daljnji rad
Gore navedene teme individualnog i zajedničkog stručnog usavršavanja ukazuju na
veliku raznolikost i bogatstvo ponude. Predavanja i radionice ostvarene kroz teme
zajedničkog stručnog usavršavanja posredovala su odgojiteljima osobito obogaćenje,
podršku i poticaj za dalnji napredak u postizanju još veće kvalitete rada. Bogatstvo
novih spoznaja kroz kvalitetna i poticajna predavanja kao i stjecanje novih vještina
kroz dobro strukturirane i vođene radionice temelj su na kojem možemo graditi naše
daljnje usavršavanje u struci odgojitelja djece predškolske dobi.
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VII.

SURADNJA

S RODITELJIMA

Naši roditelji su veoma uključeni u naš svakodnevni rad. Osim obaveznih roditeljskih
sastanaka, vrtić organizira druženja, priredbe, slavljenje euharistijskog slavlja, duhovne
obnove, radionice. Naši roditelji su redovito informirano o napretku vlastitog djeteta, ali i o
stručnim, programskim i svim bitnim komponentama življenja djece u vrtićkom
okruženju.
Dobro informirajući roditelje o tome kome povjerava svoje dijete, što ono doživljava u
vrtiću, s čime se susreće, kakve su mu mogućnosti odgoja i naobrazbe realizirali smo kroz:
 svakodnevnu komunikaciju
 aktivno sudjelovanje donošenjem materijala potrebnih za realizaciju
 aktivnosti vezanih uz zadaće odgojno-obrazovnog rada
 pripremljene informativne roditeljske sastanke za novoprimljenu djecu
 druženja i euharistijska slavlja za blagdane i dane vrtića
 roditeljski sastanci vezani uz zrelost djeteta za polazak u školu
 završne svečanosti
 dan otvorenih vrata – prigodom blagdana bl. Marije Terezije od sv. Josipa
 humanitarnu radionicu za pomoć katoličkom vrtiću
 zajedničko hodočašće na Mariju Bistricu
Uzajamna razmjena zapažanja i obavijesti o djetetovim potrebama i razvojnim
mogućnostima ili eventualno posebnim potrebama provodila se individualnim
razgovorima na inicijativu roditelja, odgojitelja ili stručnih suradnika. Slijedi tabelarni
prikaz po objektima:
Tabela 4 Prikaz suradnje s roditeljima

Objekt

Zagreb
Belica
Split
Punat
Hrvatski
Leskovac
Strmec
Bibinje
Total

Roditeljski
sastanak

Euharistijsko

Druženje Priredba Radionice slavlje

Duhovna

Predavanje obnova

6
2
4
3

3
3
3
5

2
7
1
1

3
1
2
1

2
4
3
2

0
0
0
0

0
0
1
0

5
3
2
25

3
2
2
22

1
6
3
21

5
3
1
16

7
2
4
24

3
2
1
6

0
1
0
2
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VIII.

SURADNJA

S VANJSKIM USTANOVAMA

Kvalitetna suradnja s vanjskim ustanovama neophodna je za ostvarenje cjelokupnog
odgojno-obrazovnog procesa, zato smo nastavile već započetu dobru suradnju s različitim
vanjskim ustanovama. Pratile smo naputke koji su dolazili od Ministarstva znanosti
obrazovanja i športa, Agencije za odgoj i obrazovanje, Gradskog ureda za obrazovanje i šport
te jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave i sudjelovali na organiziranim
aktivima. Posebno ističemo dobru suradnju između Katoličkih vrtića koja nam pomaže da
zajedno što djelotvornije radimo u odgojno – obrazovnom radu.
Centrala Zagreb
Pekarnica ,,Europa"
Stomatolog dr. Anita Popović
Crkva Sv. Antuna Padovanskog
Zagrebačko kazalište lutaka
Lutkarski studio Kvak
Hrvatski sabor
Kula Lotršćak
Ključić Brdo
Župa sv. Filipa i Jakova u Vukovaru
Podružnica Belica
Župa Belica - župnik S. Šoštarić
Općina Belica - načelnik Z. Taradi
OŠ Belica
DV Belica
KUD Belica
DVD Belica i Javna vatrogasna poistrojba Čakovec
Udruga žena Belica
MUP Međimurske županije - prometni policajac
Karitasov dom dr. Antun Bogdan
Podružnica Split
Dani kruha, Dani zahvale - blagoslov kruha, vlč. župnik don Josip Delaš
Kazalište Bumenarg - "Čarobna pahuljica"
Klaun Čupko "Hodam, vozim, plovim, letim!"
Posjet sv. Nikole (gosp. Ivan Raos, naš župljanin)
Blagoslov djece i dječjeg vrtića - vlč. župnik, don Josip Delaš
Kazlište Mala scena - "Iglica" i "Priča o svjetlu"
Kazalište lutaka - "Zeko traži mamu"
Posjet Galeriji Meštrović
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Posjet OŠ Kamen-Šine, PŠ Sirobuja
Posjet Zoološkom vrtu u Zagrebu
Podružnica Punat
DV Lastavica - kuhinja
Općina Punat - sufinanciranje djece
Općina Vrbnik- sufinanciranje djece
Općina Dobrinj- sufinanciranje djece
Župa Punat - blagdan sv.Male Terezije
Misa zahvale za plodove zemlje
Sv. Nikola - Đani Žic
DV Lastavica - ples pod maskama
Ssimpatizeri karmelske duhovnosti - priprema Dana obitelji
Udruga Moj prijatelj
Udruga Betlehem
Udruga oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske
Pokret za život krčke biskupije
Podružnica Hrvatski Leskovac
Vlč. Tomislav Kralj
Lutkarski studio Kvak
Etno kuća pod Okićem
Kuća sv. Josipa
Kazalište ,,Žar ptica"
DV sv. Male Terezije Strmec
DV sv. Male Terezije Zagreb
Stomatologica Daniela Vlašić
Hrvatski katolički radio
vlč. Martin Krizmanić
obitelj Adamović - obiteljski obrt
Lutkarska družina Zagrebenci
Eko park Krašograd
Zvjezdarnica
Muzička akademija
Tehnički muzej
OŠ Lučko
Kazalište Budilica
don Stjepan Bolkovac
Podružnica Strmec
Župa Presvetog Trojstva - Sveta Nedelja
Općina Grad Sveta Nedjelja
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Stomatolog - dr. Danijela Vlašić
Dječji vrtić "Osmijeh" - Sv. Nedjelja
Dječji vrtić "Slavjuj" - Sv. Nedjelja
Dječji vrtić "Cvjetnjak" - Samobor
Kazalište
Sportska akademija
Podružnica Bibinje
OŠ Bibinje
Stomatoloska ambulanta
župnik
Mjesni vrtić "Leptirić"

Zaključak
Kroz zadovoljavajuću surdnju s vanjskim ustanovama tijekom protekle pedagoške
godine nastojali su se ostvariti što kvalitetniji odnosi i sadržaji u odgojno-obrazovnom
procesu. Svaka Podružnica je prema svojim mogućnostima nastojala uspostaviti razne
odnose i kontakte kako bi podigla kvalitetu rada, ali i svojom prisutnošću obogatila
sredinu u kojoj djeluje. Prema prosudbi odgojitelja suradnja bi mogla biti još
uspješnija što bi i sadržajno i odgojno obogatilo naš neposredni rad.
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DV svete Male Terezije, Vrhovec 29, Zagreb
IZVJEŠĆE RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.
U DV Svete Male Terezije poslove i zadaće pedagoga obavljala sam tijekom dijela (zbog
bolovanja) pedagoške godine 2015./16. u suradnji s odgojiteljima, ravnateljem i članovima
stručnog tima. Analizu ostvarenih zadaća donosim s obzirom na relacijske odnose:
U odnosu na dijete:
 novoprimljena djeca - inicijalni razgovor i roditeljski sastanak, priprema roditelja
novoprimljene djece za polazak u vrtić, praćenje procesa adaptacije (boravak u
skupini, individualni razgovori s roditeljima i odgojiteljima)


praćenje procesa adaptacije i prilagodbe djece na boravak u novim odgojnim
skupinama



sudjelovanje u provođenju programa predškole i praćenje načina rada, praćenje izrade
portfolija djece i njihovog oblikovanja



sudjelovanje u osiguravanju optimalnih uvjeta za izvođenje odgojno-obrazovnog rada



organiziranje i sudjelovanje u obilježavanju važnih datuma na razini ustanove i
odgojne skupine (Dan vrtića, Dan kruha, blagoslov za početak pedagoške godine,
adventske radionice, Božić, majčin dan)



suradnja i praćenje rada tečajeva: engleski jezika, ritmika i sportski program



organiziranje i sudjelovanje u posjetima kulturnim i vjerskim ustanovama, hodočašće
(župa sv. Antuna, obližnji vrtići, izletišta, kazališta, Hrvatski sabor…)



sudjelovala sam u realizaciji zadaća u unapređivanju kvalitete rada u skupini ranog
predškolskog odgoja i vrtićkim odgojnim skupinama (prostorno-materijalna
organizacija rada)



utvrđivala sam potrebe odgojnih skupina za didaktičkim sredstvima i sudjelovala u
nabavi novih



nabavlja sam potrošni materijal za odgojne skupine



pratila sam realizaciju plana estetskog uređenja na razini odgojnih skupina i na razini
vrtića i sudjelovala u organizaciji i ostvarenju materijalnog uređenja vrtića i vrtićkog
dvorišta.

U odnosu na odgojitelje:
 sudjelovala sam u ostvarenju plana ISU odgojitelja prema njihovim željama i
sklonostima, i pratila izradu portfolija odgojitelja
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pratila sam realizaciju programa stručnog usavršavanja prema uputama AZOO i prema
interesima odgojitelja



evidentirala sam stručna usavršavanja unutar vrtića i izvan njega



sudjelovala sam u pripremama za proslavu blagdana naše Osnovateljice, Majčina
dana, Dana vrtića, završne priredbe i oproštaja sa školarcima



sudjelovala sam u planiranju i ostvarenju projekata u skupinama (Isusova domovina,
moja domovina)



pomagala sam u pripremi roditeljskih sastanaka, radionica i individualnih konzultacija
za roditelje te ih vodila



sudjelovala sam u ostvarenju praktičnog rada studenata u odgojnoj skupini



sudjelovala sam u pripremi prezentiranja projekta Isusova domovina, moja domovina
na Katehetskoj jesenskoj školi



poticala sam suradnju i druženje odgojitelja iz različitih podružnica



redovito sam pratila rad odgojitelja na web stranici vrtića

U odnosu na roditelje:
 sudjelovala sam u pripremi i ostvarenju roditeljskih sastanak (novoprimljene djece, za
roditelje školskih obveznika, prezentiranju odgojno - obrazovnog rada pojedine
skupine)


provodila sam individualne razgovore s roditeljima



provodila sam savjetodavni rad s roditeljima kada je dolazilo do određenih teškoća



pratila sam razvoj kvalitetnih odnosa odgojitelja i roditelja kroz različite oblike rada
(druženje djece i roditelja tijekom dana, zajedničke igre i aktivnosti, hodočašće)

U odnosu na društvenu sredinu:
 ovisno o zadaćama i zahtjevima posla surađivala sam sa: AZOO, obližnjim osnovnim
školama i vrtićima, sekcijom predškolskih pedagoga, župnim uredom, kazalištima,
fakultetom, muzejom, izletištem, Hrvatskim saborom, knjižnicom, stomatološkom
ambulantom, pekarnicom, župnim karitasom u Vukovaru

U odnosu na ravnatelja i ostale članove stručnog tima:
 u dogovoru s ravnateljem preuzimala sam određene obveze i zaduženja


sudjelovala sam na sastancima stručnog tima
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sudjelovala sam u izradi Godišnjeg plana Ustanove



sudjelovala sam u godišnjoj valorizaciji pedagoškog rada Ustanove



sudjelovala sam u postavljanju makro i mikro organizaciji



s ostalim članovima stručnog tima planirala sam rad i rješavala nastale probleme u
odgojnim skupinama



sudjelovala sam doradi Kurikuluma i pratila poboljšanju s obzirom na isti

U odnosu na planirane sadržaje osobnih zaduženja:
 redovito sam vodila pedagošku dokumentaciju


izradila sam individualni plan rada



pratila sam pedagošku periodiku i čitala stručnu literaturu



sudjelovala sam na seminarima u organizaciji AZOO i HUVRP

Volarizirajući rad protekle pedagoške godine i s obzirom na djelomično sudjelovanje u radu
vrtića uočavam bogatstvo ostvarenog sadržaja aktivnosti u centralnom objektu i u
podružnicama. Bilo je dosta situacijskih poticaja koji su odlično ugrađeni u pedagoški proces
i život djece i svih sudionika u vrtiću. Nastavljen je rad s obzirom na nove naglaske u
Kurikulumu i zamjećuje se povećanje kvalitete odgojno – obrazovnog proces u kojem je dijete
na prvom mjestu naših nastojanja i zalaganja.

Zagreb, kolovoz 2016.

s. Lidija Vuksanović, pedagog
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IZVJEŠTAJ O RADU STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA
PEDAGOŠKA GODINA 2015./2016.

UVOD
Psiholog je bio uključen u rad vrtića u periodu od 4 sata tjedno, pri čemu je dva sata radio u
Centralnom objektu u Zagrebu i dva sata u podružnici Hrvatski Leskovcu.

Rad se provodio na sljedeći način:
Dječji vrtić „Svete Male Terezije“ Vrhovec 29, u Zagrebu 2 sata tjedno, ponedjeljkom;
Podružnica DV „Svete Male Terezije“ Hrvatski Leskovac 2 sata tjedno, utorkom.

U svom je radu psiholog surađivao s odgojiteljicama i ravnateljicom na razmjeni informacija
o djeci, te je prema potrebi i preporuci ravnateljice i odgojitelja provodio individualnu
procjenu djece i savjetovanje roditelja.
Proveo je dijagnostički rad s djecom školskim obveznicima u zagrebačkoj podružnici te je
pomogao logopedu u provedbi procjene spremnosti djece za polazak u školu u podružnici
Bibinje gdje je prisustvovao roditeljskom sastanku i testirao djecu predČiP testom.
Psiholog je provodio edukacije odgojitelja kao i evaluaciju njihovog rada.

PROVEDENI ZADACI PSIHOLOGA U OKVIRU RADA DJEČJEG VRTIĆA
1. DIREKTAN RAD S DJECOM
- dijagnostika i procjena
1. Dijagnostički rad
Tijekom protekle pedagoške godine provedeno je testiranje šestero predškolaraca zagrebačke
podružnice s ciljem provjere spremnosti za polazak u prvi razred. Testiranje se provelo
WISC-IV testom, kroz intervju s djetetom i odgojiteljima te crtež čovjeka. Nakon testiranja
napisan je nalaz i mišljenje koji je prezentiran odgojiteljima i roditeljima, a prema potrebi su
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razmijenjene informacije o djetetu sa stručnim timom OŠ Pavleka Miškine. Psiholog je u
zaključku naveo preporuku o spremnosti za polazak ili potrebi za odgodom polaska u prvi
razred.
Psiholog je ove godine u veljači sudjelovao u testiranju djece za spremnost za školu u
podružnici Bibinje, gdje je u suradnji s logopedom procjenjivao predškolarce predČiP testom.
2. Opažanje djece unutar odgojne skupine i informacije od odgojitelja i roditelja
Psiholog je na inicijativu odgojitelja opažao troje djece u dvije podružnice te na temelju
opažanja i informacija od odgojitelja provodio savjetovanje i dao preporuke roditeljima za
daljnji rad s djecom.

- rana intervencija
U studenom 2015. psiholog je proveo procjenu i savjetovanje roditelja dječaka u podružnici
Strmec, na molbu odgojiteljice podružnice.
U dogovoru s logopedom, u prosincu 2015., provedeno je testiranje djevojčice u podružnici
Hrvatski Leskovac s ciljem rane procjene kognitivnih sposobnosti i utvrđivanja kognitivnih
jakih i slabih strana.
Na inicijativu majke iz podružnice u Zagrebu provedeno je praćenje i savjetovanje majke s
predškolarcem.

2.DIREKTAN RAD S RODITELJIMA

- individualni rad
U obje podružnice provodio se rad s roditeljima koji su se obratili odgojitelju i iskazali
potrebu za savjetovanjem psihologa.
Provedeni su savjetodavni razgovori s tri roditelja u podružnici u Hrvatskom Leskovcu te s
dvije majke u Zagrebu, kao i s dvoje roditelja u podružnici Strmec, na inicijativu odgojiteljice
te podružnice.

- grupni rad
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Psiholog je sudjelovao na jednom roditeljskom sastanku koji se održao u podružnici u
Zagrebu. Predstavio je svoj rad kao i plan testiranja predškolaraca u zagrebačkoj podružnici.

3. DIREKTAN RAD S ODGOJITELJIMA
Psiholog je tijekom godine razmjenjivao informacije o djeci s odgojiteljima iz dvije
podružnice, te prema potrebi s odgojiteljicom iz podružnice Strmec.
U listopadu je sudjelovao u procjeni potencijalne kandidatkinje za posao odgojiteljice u
podružnici Strmec.
U studenom 2015. proveo je dvije radionice o toleranciji na Jesenskoj katehetskoj školi.

4. IZRADA DOKUMENTACIJE I EVALUACIJA RADA
Zajedno s pedagogom i ravnateljem vrtića, psiholog je sudjelovao u izradi Godišnjeg plana i
programa vrtića te Kurikuluma vrtića.
Psiholog je osmislio evaluacijske upitnike za odgojitelje te ih je analizirao i napisao izvještaj.
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Pregled rada psihologa prema mjesecima:

MJESEC

POSLOVI PSIHOLOGA U VRTIĆU

Rujan

Savjetodavni razgovor s majkom dječaka u podružnici Hrvatski
Leskovac.
Rana intervencija u podružnici Zagreb
Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa vrtića.
Sudjelovanje u izradi Kurikuluma vrtića.

Listopad

Sudjelovanje na roditeljskom sastanku u podružnici Zagreb.
Testiranje predškolaraca u zagrebačkoj podružnici.
Savjetovanje majke u podružnici Hrvatski Leskovac.
Procjena odgojitelja pri zapošljavanju u podružnici Strmec.

Studeni

Savjetovanje roditelja, rana intervencija s djetetom u podružnici Strmec.
Provedba dvije radionice na Jesenskoj katehetskoj školi.

Prosinac

Procjena i pisanje nalaza i mišljenja te razmjena informacija s
logopedom vezano za djevojčicu iz podružnice Hrvatski Leskovac.

Siječanj

Razmjena informacija s odgojiteljima o djeci.

Veljača

Testiranje predškolaraca u podružnici Bibinje i održavanje roditeljskog
sastanka u istoj podružnici.

Ožujak

Procjena djeteta i rana intervencija u podružnici Zagreb.
Nastavak testiranja predškolaraca i pisanje nalaza i mišljenja.

Travanj

Rad na Kurikulumu vrtića zajedno s ravnateljicom i pedagogicom.

Svibanj

Nastavak rada na testiranju predškolaraca u podružnici Zagreb.
Savjetodavni rad s roditeljima.

Lipanj

Priprema evaluacijskih obrazaca za odgojiteljice.

Srpanj

Analiza i pisanje evaluacijskog izvještaja za Vrtiće sv.male Terezije.

Kolovoz

Pisanje Izvještaja rada psihologa.

Zagreb, kolovoz 2016.

Dubravka Nikšić Kreber, prof. psiholog
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IZVJEŠTAJ O RADU STRUČNOG SURADNIKA LOGOPEDA
PEDAGOŠKA GODINA 2015./2016.

RAD I SATNICA REALIZIRANA JE U USTANOVAMA:
1. KUĆA SV. TEREZIJE OD MALOG ISUSA ZA NEZBRINUTU DJECU, Vrhovec 29,
Zagreb
2. KUĆA SV. JOSIPA ZA NEZBRINUTU DJECU, Leskovački brijeg 15, Hrvatski Leskovac
3. DV « SVETA MALA TEREZIJA», VRHOVEC 29, ZAGREB
4. DV « SVETA MALA TEREZIJA» , PODRUŽNICA HRVATSKI LESKOVAC

TJEDNA DINAMIKA RADA U DV:
DV» SVETA MALA TEREZIJA», VRHOVEC 29, ZAGREB , 2 h tjedno:
1. TJEDAN
UTORAK, PETAK

2. TJEDAN
UTORAK, ČETVRTAK

12,00 - 13,00

12,00 - 13,00.

DV «SVETA MALA TEREZIJA», PODRUŽNICA HRVATSKI LESKOVAC, 2h tjedno:
1. TJEDAN
PONEDJELJAK, ČETVRTAK
2. TJEDAN
PONEDJELJAK , PETAK

10,00 - 11,00

10,00 - 11,00.

RAD I POSTIGNUĆA
U odnosu na dijete
1.Ispitivanje govora
- trijažno ispitivanje govora
- ispitivanje funkcija koje prethode čitanju i pisanju (starije skupine)
- ispitivanje jezične razvijenosti
- ispitivanje glasa
- procjena vrste i stupnja poremećaja ritma i tempa govora
Primjenjeni instrumenti: Test artikulacija (Vuletić), Dijagnostički komplet za ispitivanje
sposobnosti govora, jezika, čitanja i pisanja u djece (Posokova, Bjelica), Test Goodenaugh,
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PPVT-III-HR ( Peabody test rječnika), Test za procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja
Pred ČiP
2.Neposredan terapeutski rad s djecom
- 32 djece u tretmanu ( vježbe 29, praćenje 3)
- 4 djece IOOP ( 3 Vrhovec, 1 H.Leskovac)
- terapijski postupci kod djece s nedovoljno razvijenim govorom
- rad s djecom koja imaju poremećaj artikulacije
- rad s djecom s jezičnim poteškoćama
- rad s djecom s poremećajima ritma i tempa govora
- predvježbe čitanja i pisanja
- rad s djecom s razvojnim i stečenim poremećajima govora
- rad s djecom koja imaju komunikacijske poteškoće
3.Obrada podataka o provedenim ispitivanjima obrada anamnestičkih podataka, pisanja
mišljenja
U odnosu na odgojitelje
1. Obavješćivanje o provedenim ispitivanjima (logopedski status grupe)
2. Dogovor o terminima dolazaka na vježbe
3. Obavješćivanje o tijeku govornih vježbi
4. Sugestije za rad s djetetom u grupi
5. Priprema i održavanje predavanja i radionica za odgojitelje svih katoličkih vrtića

U odnosu na roditelje
1. Logopedsko savjetovanje i edukacija
2. Usmena suradnja
- uzimanje anamneze - individualni razgovor s roditeljima (6 roditelja)
- informiranje o rezulataima Testa Pred ČiP ( 18 roditelja Vrhovec, 7 roditelja H.
Leskovac)
- informiranja o stupnju i vrsti poteškoće
- napuci za rad kod kuće
- upućivanje djeteta na tretman u specijalnu ustanovu
3. Roditeljski sastanci- 6 roditeljskih sastanaka – podružnice : Zagreb, Hrvatski
Leskovac, Strmec, Belica, Bibinje.
U odnosu na stručno usavršavanje
1. Jesenska katehetska škola 06.11. i 07.11.2015., Kaptol, Zagreb, u organizaciji HBK,
HPVP, tema:
„Zajedništvo u različitosti“
Održala sam radionicu za odgojitelje: „ Poticanje socijalnih vještina kod djece s
komunikacijskim poteškoćama“
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2. Praćenje periodike i stručne literature
3. Prisustvovanje seminarima i stručnim predavanjima na nivou katoličkih vrtića
Stručno usavršavanje za odgajatelje katoličkih vrtića grada Zagreba i oklice, voditeljice
log. Ana Vukasović i ja log. Sanja Laljak, teme: «Rana intervencija „ ja i „ Razvoj i
poticanje rane pismanosti „ kolegica Ana, Zagreb,18.05.2016.
4. Prisustvovanje i sudjelovanja u radu stručnih sekcija (HLD, HUD)
Kongres hrvatskih logopeda 24.-26.09.2015. u Osijeku, tema:“Multidisciplinarnost u
području logopedske znanosti i prakse“
Obilježavanje Europskog dana logopedije , 07.03.2016. 15,00-19,00 h
Sekcija predškolskih logopeda organiziorala besplatno savjetovanje za roditelje i sve
zainteresirane u nekoliko vrtića grada Zagreba, ja sam bila u DV Sunčana, Špansko,
ispitivala sam Testom Pred ČiP
Obilježavanje Europskog dana logopeda 08.03.2016., tema :
„ Dyspraksija u dječjoj dobi“, Zagreb,
08.03.2016., organizator HLD, Sekcija logopeda u zdravstvu
5. Sudjelovanje u radu Odgajateljskih vijeća
6. Sastanci sekcije predškolskih logopeda, teme :
„Potpomognuta komunikacija u DV-u“, logopedinja Jasminka
Čavuzić Čujko,
specijalist rane int.
„Projekt Erasmus“, logopedinja Martina Burazer, prof.
„Kurikularna reforma“ logopedinja Jasmina Ivšac Pavliša, doc.dr.sc.
7. Radionice za djecu tema : „Ples pisanja“
8. Stručno predavanje o ovisnostima, 07.06.2016., Kuća sv Josipa, H. Leskovac
Vjerujem da ćemo i dalje uspješno surađivati, pomagati djeci u govornom razvoju i razvoju
općenito.

Zagrebe, kolovoz,2016.

logopedinja Sanja Laljak, prof.
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