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Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa Dječjeg vrtića Vojnić za pedagošku godinu 
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I. UVOD 

 

 

Dječji vrtić Vojnić javna je ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje te njegu djece od treće 

do sedme godine života i kao takva je od posebnog društvenog interesa. Vrtić je osnovan 

sedamdesetih godina i radio je sve do 1995. godine. Uslijed ratnih oštećenja materijalne prirode 

prestaje s radom. Ustanova ponovo započinje s radom u rujnu 2009. godine sa namjerom da 

djeci osigura visokokvalitetnu predškolsku skrb, odgoj i obrazovanje te njegu, prehranu i 

zdravstvenu zaštitu kroz redoviti 9-satni program. 

 

 

II. OSNOVNI PODACI O VRTIĆU 

 

Vrtić organizira i provodi programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i 

socijalne skrbi za djecu od navršene 3. godine do polaska u školu. Odgojno-obrazovni rad 

temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju djece, Programskom usmjerenju 

odgoja i obrazovanja predškolske djece, Državnom pedagoškom standardu, Nacionalnom 

kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje i kurikulumu Vrtića, a sve u skladu s 

razvojnim osobinama i potrebama djece te kulturnim, socijalnim, vjerskim i drugim potrebama 

obitelji. 

 

Osnivač i vlasnik Vrtića je Općina Vojnić. Sjedište ustanove je u Vojniću, Starčevićev trg br. 4, 

ima svojstvo pravne osobe, MBS i svoje financijsko poslovanje obavlja preko riznice općine 

Vojnić. 

 

 

III. USTROJSTVO RADA 

 

Tijekom pedagoške 2015./2016. godine u Dječji vrtić Vojnić ukupno je upisano 45 djece. U 

redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 

djece rane i predškolske dobi, sveukupno je upisano 21 dijete, a u program predškole 24 djece. 

Tijekom godine broj prisutne djece po programima je varirao. Razlozi neredovitih dolazaka 

najčešće su bili zbog bolesti. 

S krajem pedagoške godine iz redovitog programa ispisano je 5 djece (4-ero djece zbog odlaska 

u školu, a 1-o jer je majka otišla na porodiljni dopust te im usluge vrtića više nisu bile potrebne). 

Iz programa predškole ispisano je 22 djece zbog odlaska u školu. Dvoje djece je dobilo odgodu. 

 

Vrtić je radio pet dana u tjednu - od ponedjeljka do petka od 6, 30 do 15,30 sati. Rad odgojitelja 

organiziran je u dvije smjene (1. smjena od 6,30 do 12,00 sati, 2. smjena od 10,00 do 15,30). 

Radno vrijeme tehničkog osoblja (kuharica- spremačica) organizirano je u jednoj smjeni od 

6,30 do 14,30 sati. 

 

 



IV. MATERIJALNI UVJETI RADA 

 

Unutarnji prostor 

Uloga odgojitelja  bila je svakodnevno promišljati i stvarati poticaje i bogato materijalno 

okruženje koje će utjecati na cjelokupan razvoj djeteta. 

Prilikom oblikovanja odnosno stvaranja poticajnog prostorno materijalnog okruženja pratile su 

se razvojne mogućnosti djeteta te vodila briga o zadovoljavanju dječjih potreba, prava i interesa. 

Materijali različitih oblika i tekstura zauzimali su svakodnevno važno mjesto u poticajnom 

prostorno materijalnom okruženju za igru, istraživanje i učenje djece. 

Bogatom ponudom materijala i njihovom dostupnošću omogućen je prirodan put dobivanja 

informacija manipuliranjem i istraživanjem, eksperimentiranjem te konstriranje znanja i 

rješavanje problema.    

Didaktika i potrošni materijal nadopunjavani su tijekom godine u skladu s potrebama skupine i 

interesima djece.   

Nabavljena je informatička oprema (računalo). Wiener osiguranje doniralo je fotoaparat, a Dm-

drogerie markt Hrvatska sredstva za zaštitu od sunca. 

Vanjski prostor 

Tijekom pedagoške godine radilo se i na vanjskom uređenju objekta (popravljene su i oličene 

sprave u dvorištu vrtića, uređeno drveće, redovito se održavao cvjetnjak i travnate površine). 

Tvrtka Scheda d.o.o. donirala je kosilicu za košenje travnatih površina vrtića, a Ema drvo 

sredstva za popravak klupa na dvorištu vrtića. 

 

V. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE 

   

Sukladno zakonskoj regulativi roditelji su pri upisu priložili “Potvrdu o obavljenom 

sistematskom zdravstvenom pregledu” što nam je omogućilo uvid u eventualne zdravstvene 

specifičnosti djeteta. 

„Bolesno dijete i vrtić'' je tema koja se često provlačila na roditeljskim sastancima te pri 

individualnim razgovorima sa roditeljima. Cilj je bio stvoriti kod roditelja svijest o opasnosti 

bolesnog djeteta u skupini za bolesno dijete, ali i za zdravu djecu. Roditelji su educirani o 

važnosti suradnje sa vrtićkim osobljem i potrebi informiranja o bolesti djeteta te o njihovoj 

obvezi donošenja liječničke ispričnice. 

U pripremi hrane provodi se HACCP sustav kontrole higijenskih uvjeta s ciljem zdravstveno 

ispravne hrane.  Zavod za javno zdravstvo i sanitarna inspekcija redovito su uzimali briseve i 

provodili kontrole kvalitete pripreme obroka. 



S obzirom da je zdrava prehrana jedan od preduvjeta pravilnog rasta i razvoja djece, prehrani 

djece posvećuje se odgovarajuća pažnja. Vodi se briga o zastupljenosti raznovrsnih i za djecu 

preporučenih namirnica te da je prehrana pravilno izbalansirana i kombinirana tako da 

energetski, nutritivno i zdravstveno odgovara djeci. 

U međuobrocima nastojimo djeci osigurati zdravije namirnice (sirovo i sušeno voće, svježe 

cijeđeni sok, voćni čaj, vodu). 

Prednost dajemo svježem/sezonskom voću i povrću. Izbjegavamo dodavanje šećera i soli. 

Jelovnik (za cijeli tjedan) je izložen na vidljivom mjestu: u kutiću za roditelje na ulazu u vrtić, 

kako bi roditelji svakodnevno vidjeli što njihova djeca jedu u vrtiću. 

Tijekom godine prati se tjelesni rast i razvoj djeteta. Dobiveni rezultati prezentiraju se 

roditeljima. 

U svrhu unapređivanja tjelesnog razvoja i zdravlja djeteta, kontinuirano se radilo na usvajanju 

i provođenju kulturno- higijenskih navika (pranje ruku, higijena zubi i briga za zdravlje). 

U ožujku je održana radionica za djecu predškolskog uzrasta u sklopu projekta Edukacijom do 

zdravlja zubi-prevencija karijesa i zaštita oralnog zdravlja. Provoditelji programa su bile prim. 

dr. sc. Ljubica Vranić i mr.sc. Ružica Krsnik spec. dječje i preventivne stomatologije. 

 

Izuzetna pažnja posvećena je osiguravanju potrebnih sanitarno-higijenskih uvjeta unutarnjeg i 

vanjskog prostora u kojem borave djeca (provjetravanje i zagrijavanje, redovito pranje i 

dezinfekcija opreme i igračaka, dezinfekcija, dezisekcija i deratizacija objekta). 

 

 

VI.  ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD 

 

Tijekom provođenja odgojno-obrazovnog rada vodila se briga da organizacijski i materijalni 

uvjeti budu u ulozi zadovoljavanja potreba i interesa djece kako bi se osigurali uvjeti za pun 

razvoj svih aktualnih i potencijalnih funkcija i sposobnosti.  

Odgojno-obrazovni rad unapređivao se primjenom rada na projektu kao posebnog didaktičkog 

oblika rada. Neki od većih projekata su slijedeći:„Zdravi zubi“, „Kukci“ i „Promet“. 

Svakodnevnim tjelesnim aktivnostima djece i boravkom djece na zraku, posebna pozornost se 

posvećivala zadovoljavanju osnovnih tjelesno-zdravstvenih potreba djece, kao i njegovanje 

zdravih stilova života. U suradnji sa Crvenim križom Vojnić održana je radionica sa ciljem 

educiranja djece o važnosti zdrave prehrane i tjelesnih aktivnosti za život pojedinca. 

Radilo se na provođenju i unapređivanju programa prometnog odgoja kako bi djeca bila 

pravovremeno informirana i sigurna u prometu. 



Razvijalo se i njegovalo partnerstvo s roditeljima tijekom rada na projektima, sakupljačkim 

aktivnostima, sudjelovanjem roditelja u skupini, kroz radionice i zajednička druženja na 

izletu, svečanostima i priredbama. 

Važnije odgojno-obrazovne aktivnosti i događanja koja su obilježila pedagošku 2015./2016. 

godinu su: 

 10. rujna u suradnji s Osnovnom školom Vojnić prisustvovali smo predstavi u izvedbi 

MAK Teatra iz Zagreba, pod nazivom Prvi koraci u prometu za učenike od 1. do 4. 

razreda, te za djecu iz Dječjeg vrtića Vojnić s ciljem zaštite djece u prometu i sprječavanja 

ugrožavanja njihovih života, posebice onih najmlađih, polaznika prvih razreda. Kroz igru 

i na zanimljiviji način, protkan čarolijom, najmlađe sudionike u prometu učilo se kako se 

pravilno ponašati u prometu te koliko je važno za njihovo sigurno sudjelovanje u prometu 

poznavanje osnovnih prometnih znakova i pravila.  

 28. rujna posjetili smo Policijsku postaju Vojnić povodom Dana policije 

 13. listopada u vrtiću je gostovalo Zagrebačko kazalište „Šareni svijet“ s predstavom 

„Gdje li raste zdrava hrana, usred polja ili stana“ 

 14. listopada povodom „Mjeseca knjige“ u prostorijama Doma kulture Vojnić održana je 

predstava „Prometni znakovi za najmanje“ 

 15. listopada posjetili smo pekaru „Mrvica“ 

 23. listopada posjetili smo knjižnicu povodom rođenja H. C. Andersena i Jacoba Grimma 

i čitali djela poznatih književnika 

 12. studenog  posjetili smo  Knjižnicu i čitaonicu Vojnić povodom „Mjeseca knjige“. 

 04. prosinca posjet Sv. Nikole  našem vrtiću 

 8. prosinca posjetili smo Crveni križ u Vojniću sa ciljem promicanja važnosti zdrave 

prehrane 

 10. prosinca u vrtiću je gostovalo Zagrebačko kazalište „Šareni svijet“ s predstavom 

„Kada zakuca tika-tak nama stiže netko drag“ 

 23. prosinca održali smo priredbu u vrtiću „Božić dolazi“ 

 09. veljače održana je fašnička povorka u kojoj su djeca iz vrtića sudjelovala zajedno s 

djecom iz osnovne škole. Djeca iz vrtića bila su kostimirana u „klaune“ 

 10. veljače u vrtiću je gostovalo Zagrebačko kazalište „Šareni svijet“ s predstavom “Duh 

zime, dah proljeća, klaun, srce i teta veljača“ 

  08. ožujka posjetile su nas dr. sc. Ljubica Vranić i mr. Sc. Ružica Krsnik iz Udruge za 

zaštitu zdravlja žena. Održana je radionica povodom projekta Edukacijom do zdravlja 

zubi-prevencija karijesa i zaštita oralnog zdravlja 

 19. svibnja družili smo se s prometnim policajcem u Domu kulture-predavanje na temu 

„Sigurno u prometu“ s ciljem edukacije djece u sigurnosti u prometu 

 20. svibnja zajedno s roditeljima bili smo na jednodnevnom izletu u Kašini „Eko kuća 

Bubamara“ Planina Donja gdje su djeca osim igre i zabave imala priliku čuti priču o 

licitarskom srcu te prisustvovari radionici na kojoj su izrađivali i ukrašavali licitarska srca 

 23. svibnja u Domu kulture Vojnić gostovalo je kazalište „Smješko“ iz Zagreba koje je 

izvelo „Ježevu kućicu“ 

 24. svibnja ugostili smo Pticoljupce OŠ Vojnić koji su održali predstavu „Pticoljupci u 

akciji“ 



 08. lipnja u vrtiću je gostovalo Zagrebačko kazalište „Šareni svijet“ s predstavom „Tko 

donosi najljepši dar?! Zeko, jaje ili dimnjačar“ 

 15. lipnja posjetili smo Osnovnu školu Vojnić   

 21. lipnja posjet Crvenom križu Vojnić – radionica 

 30. lipnja održana je „Završna priredba“ za roditelje    

 

 

VII. PROGRAM PREDŠKOLE I KRAĆI VERIFICIRANI PROGRAM 

Program predškole 

Program predškole polazilo je ukupno 24 djece. Provodio se od 01. listopada do 31. svibnja, u 

poslijepodnevnim satima 3x tjedno po 2,5 sata. Realizirano je 250 sati neposrednog rada. 

Djeca iz programa predškole uključena su zajedno s djecom iz redovitog programa u 

organizirane odgojno-obrazovne programe, kazališne predstave, izlete, posjete i sl. 

Osnovni cilj i zadaća programa predškole bio je razvijanje i unapređenje tjelesnih, 

emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina 

potrebnih za nove oblike učenja. Zadovoljene su djetetove potrebe za sigurnošću, pripadnošću, 

ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarivanjem 

njegovih osobnih potencijala. Program predškole provodila je učiteljica razredne nastave, 

Ranka Rod. 

 

Kraći verificirani program (program ranog učenja stranog jezika) 

I ove godine, Udruga za promicanje ranog učenja stranih jezika „Naučimo puno“ provodila je 

program ranog učenja stranog jezika (engleskog) za djecu, u dobi od 4-7 godina. Program je 

polazilo 15 djece, a provodila ga je Natalija Kočiš Benković, diplomirana učiteljica s pojačanim 

programom iz nastavnog predmeta engleski jezik, u razdoblju od 01. listopada 2016. godine do 

15. lipnja 2016. godine, u trajanju od 68 školskih sati (2x tjedno po 45 min.). 

Na kraju programa održana je svečana priredba za roditelje s podjelom diploma polaznicima 

programa. 

 

VIII.  IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA 

 
Stručno usavršavanje odgojitelja provodilo se kroz: 

- individualno stručno usavršavanje 

- odgojiteljska vijeća 

- seminare i radionice 

 



Individualno stručno usavršavanje odgojitelji su provodili po vlastitom izboru praćenjem 

stručne literature u ustanovi, a prema potrebama i specifičnostima odgojne skupine. Održano je 

12 odgojiteljskih vijeća tijekom pedagoške godine. Posjećeni su seminari i radionice u 

organizaciji Učilišta „Eduka savjet“. 

 

 

IX.  SURADNJA S RODITELJIMA I DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA     

 

Suradnja s roditeljima 

Roditelji su svakodnevno informirani o aktivnostima koje su provođene u grupi, te o 

napredovanju djece u pojedinim razvojnim područjima. 

Suradnja s roditeljima odvijala se kroz svakodnevne susrete prilikom dovođenja i odvođenja 

djeteta, putem kutića za roditelje, putem individualnih i grupnih razgovora, posjetom ustanovi 

u kojoj roditelj radi, kroz prikupljanje potrošnog i didaktički neoblikovanog materijala, 

radionicom za roditelje te kroz druženja i izlete. 

Individualni razgovori održavali su se prema dogovoru s roditeljima, na inicijativu roditelja ili 

odgojitelja. 

Sadržaj kutića za roditelje mijenjao se periodično tijekom mjeseca odnosno godine. Sadržavao 

je tjedni plan, jelovnik, zaključke s roditeljskog sastanka, obavijesti o događanjima u vrtiću i 

izvan vrtića – izletima, predstavama, posjetama i sl.,  bio je i edukativnog karaktera, pa su se 

tako na kutiću izmjenjivale različite teme primjerene specifičnosti dobi djece (npr. priprema za 

školu, zdravo  dijete u vrtiću, razvoj pažnje i druge stručne informacije o poticanju djetetova 

razvoja). 

 

Suradnja s društvenim čimbenicima 

 

U ovoj godini nastavili smo suradnju s brojnim vanjskim pojedincima i ustanovama radi 

ostvarivanja što kvalitetnijeg odgojno-obrazovnog rada s djecom, pa smo tako surađivali s: 

- Općinom Vojnić 

- Knjižnicom i čitaonicom Vojnić povodom „Mjeseca knjige“ i „Noć knjige“, povodom 

obilježavanja smrti i rođenja poznatih književnika, te prisustvovanja kazališnim 

predstavama “Prometni znakovi za najmanje“ te „Ježeva kućica“ koju je izvelo kazalište 

„Smješko“ iz Zagreba. 

- Policijskom postajom Vojnić povodom obilježavanja Dana policije te 

radionice/predavanja s ciljem educiranja djece o sigurnosti u prometu   

- Osnovnom školom Vojnić u sklopu projekta „Pticoljupci u akciji“ te povodom 

prisustvovanja predstavi u izvedbi MAK Teatra iz Zagreba, pod nazivom Prvi koraci u 

prometu s ciljem zaštite djece u prometu i sprječavanja ugrožavanja njihovih života, 



- Crvenim križom Vojnić s ciljem promicanja važnosti zdrave prehrane kroz radionice te 

dobivene donacije voća 

- vjeroučiteljom Krešimirom Šestakom povodom obilježavanja dana Sv. Nikole i Fašnika 

- Domom zdravlja Vojnić, dr. Ravlić u svrhu educiranja roditelja na roditeljskom sastanku 

o opasnosti bolesnog djeteta u skupini za bolesno dijete, ali i za zdravu djecu. 

- Wiener osiguravateljskom grupom- osiguranje od posljedica nesretnog slučaja 

- „Ema drvo“- koja nam je donirala sredstva za popravak klupa na dvorištu vrtića 

- Dm- drogerije markt Hrvatska koji nam je donirao sredstva za zaštitu od sunca 

-  i drugim udrugama i pojedincima koji su vrtiću nudili kazališne, glazbene i druge 

programe  „Pticoljupci“, Zagrebačko kazalište „Šareni svijet“, „Udruga za zaštitu 

zdravlja žena“ i dr. 

 

 

 

X. RAD RAVNATELJA 

 

Kao poslovodni i stučni voditelj Vrtića uz poslove za koje je ovlaštena Zakonom, ravnateljica 

je: 

- organizirala i vodila rad i poslovanje Vrtića, 

- predstavljala i zastupala vrtić, 

- poduzimala sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića, 

- odgovarala za zakonitost rada Vrtića, 

- predlagala godišnji plan i program rada, 

- predlagala opće akte koje donosi Upravno vijeće, 

- provodila odluke Upravnog vijeća, 

- sudjelovala u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja, 

- organizirala rad i obavljala raspored radnika na radna mjesta, 

- pripremala sjednice odgojiteljskog vijeća i predsjedavala im, 

- podnosila financijska izvešća Upravnom vijeću, 

- sastavljala jelovnike s kuharicom, 

- radila na osobnom stručnom usavršavnju kroz učešća na radionicama i stručnim 

skupovima, 

- vodila brigu o ekonomičnom i racionalnom poslovanju u skladu s Financijskim planom, 

- obavljala druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i općim aktima Vrtića. 

 

 

 

 

 

 



XI. ZAKLJUČAK 

 

U cilju unapređenja odgojno-obrazovnog rada, nastavit će se s radom na uređenju i 

obogaćivanju unutarnjeg i vanjskog prostora vrtića. 

Prijavom na natječaj PILOT PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE 

OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U JAVNIM USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU 

DJELATNOST ODGOJA I OBRAZOVANJA obnoviti će se fasada i krovište vrtića. 

U suradnji s društvenom zajednicom i pisanjem molbi za donaciju nastojati ćemo pribaviti 

potrebna sredstva  kako bi unaprijedili i poboljšati kvalitetu ustanove te ponudili djeci bogatije 

i poticajnije okruženje kroz koje će djeca zadovoljiti svoje potrebe te aktivnom igrom otkrivati 

i razvijati svoje potencijale. 

 

 

 

 

RAVNATELJICA                                                               PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA       

  Branka Linta                                                                                      Saša Tiršek 
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