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GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA I PROGRAMA RADA 

Dječjeg vrtića Tičići Novigrada-Scuola materna Tičići Cittanova 

Za pedagošku godinu 2013/2014. 

 
 

 Pedagošku godinu 2013/2014. započeli smo 02. rujna 2013. s upisanih  123  

djece, a završili sa 121 upisanim djetetom. Djeca su  pohađala redovni desetsatni 

program  i raspoređena su  u četiri vrtićke mješovite  odgojne skupine  i dvije  jasličke  

mješovite odgojne skupine. U Tablici 1 prikazani su osnovni podaci o odgojnim 

skupinama. 

 Djeca s lakšim teškoćama u razvoju integrirana su u redovite programe,  a 

troje djece s težim teškoćama integrirano je u odgojne skupine sa redovnim 

programom ali u trajanju od četiri sata. Za jedno dijete  s cerebralnom paralizom i 

jedno dijete s poremećajima iz autističnog spektra  osigurani  su osobni asistenti na 

pola radnog vremena. 

  U odnosu na članak 22. st. 5. Državnog pedagoškog standarda, vezano uz 

broj djece u grupi imamo situaciju da je isti djelomično ispoštivan, odnosno da je 

ukupno 5-ero djece ili 4% djece upisane preko važećih standarda. Konkretno, u 4 od 

6 odgojnih skupina je broj upisane djece u skladu sa DPS-om, a za dvije odgojne 

skupine je procijenjeno da, budući da su dobivena rješenja o kategorizaciji tijekom 

pedagoške godine, neće biti smanjen broj djece u tim odgojnim skupinama (budući 

da bi to zahtijevalo premještaj dvoje odnosno troje djece u neku drugu skupinu, čime 

se prekida kontinuitet djetetovog sudjelovanja u životu odgojne skupine te ga se 

stavlja u novo okruženje). 

 Dječji vrtić Tičići pruža uslugu roditeljima u vremenu od 6,30  sati do 16,30 sati.  

Radno vrijeme vrtića usklađeno je s potrebama većine roditelja.  Ove godine 

provedena je anketa o potrebi uvođenja dvosmjenskog rada vrtića do 21 sat te o 

potrebi za radom subotom.  

 Rezultati pokazuju da stalnu potrebu za smjenskim radom (popodnevnim) ima 

svega 4-ero roditelja (3% korisnika), a povremeno tu potrebu ima 7 roditelja ili 6%. 

Potrebu za radom subotom ima 16 roditelja ili 13%, dok povremeno tu potrebu 

ima 17% roditelja. Podaci su pokazali da ne postoji ekonomska računica za održivost 

organizacije rada Vrtića u dvije smjene ili subotom. 

 

Koristeći se mjerom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s odgojiteljicom  Martinom 

Šudić na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju 

od godine dana (od 01.11.2013. do 01.11.2014.) potpisan je Ugovor na godinu dana. 

Martina Šudić kao odgojiteljica pripravnica radila je u odgojnoj skupini Ježići zajedno 

s mentoricom Lorelom Radojković. Rad i prisutnost trećeg odgojitelja u grupi 

rasteretilo je malo  obaveze matičnih odgojitelja u skupini te je u neposrednom radu 

s djecom omogućilo veću individualizaciju cjelokupnog procesa odgoja i 

obrazovanja. 

 

Sara Findrik započela je vježbenički  staž stručnog suradnika psihologa  15.01.2013. 

mentor pripravnici je stručni suradnik psiholog Valentina Mladinov, a svoj staž završila 

je 15.01.2014. te je u ožujku 2014. uspješno položila stručni ispit. 

 

ORGANIZACIJA RADA U LJETNIM MJESECIMA 

 

 U  mjesecu svibnju provedene su ankete sa roditeljima korisnicima usluga 

dječjeg vrtića da bi se mogao organizirati rad tokom ljetnih mjeseci (srpanj i kolovoz). 
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 Za pohađanje dežurne ljetne skupine prijavilo se17 djece za rad u jasličkoj 

skupini  i 37 dijete u mješovitoj vrtićkoj  skupini  te je organiziran rad u  jednoj jasličkoj 

odgojnoj skupini i jednoj vrtićkoj odgojnoj skupini  s pojačanjem trećeg odgojitelja 

koji je prisutan u skupini od 8:00 do 13:00 i od 14:00 do 16:00 sati.  

Prosjek pohađanja jasličke dežurne skupine tijekom srpnja i kolovoza je 54,00 % 

a prosjek pohađanja vrtičke dežurne ljetne skupine je 53,58 %. 

Tijekom ljetnih mjeseci djeca pohađaju desetsatni program. Odgojitelji i tehničko 

osoblje radi prema unaprijed utvrđenom planu dežurstva. 

 

Na nivou ustanove u pedagoškoj godini 2013/2014 nabavljeno je : 

 

Opis nabave Kol. Tko koristi Razlog nabave 

 

Zaštitna odjeća i obuća  

 

23 

Odgojitelji, asistenti, 

stručna služba 

spremačice, kuhinjsko 

osoblje, kućni majstor 

Sukladno pravilniku o 

zaštiti na radu 

Perilica rublja  Candy1061D1 1 Praonica Zamjena dotrajalog 

Perilica posuđa CANDY CED112 1 Čajna kuhinja Zamjena dotrajalog 

TV LG 32LN540B 1 Djeca jasličke dobi Oprema prostora 

TV LG LED 47LN5400 1 Sva djeca Zamjena dotrajalog 

Odvlaživač prostora GDN 16AJ-

K4EBC 

1 arhiva Sukladno Pravilniku o 

čuvanju arhivske građe 

Fotoaparat NIKON D3200 1 odgojitelji Bilježenje aktivnosti na 

razini ustanove 

Projektor BENG MS521P 1 Odgojitelji/str.služba Za prezentacije na razini 

skupine/ustanove 

Računalo INTELG2030+ licenca  

operativni sistem Win.7H.P. 32bit. 

1 Zdravstvena voditeljica Oprema ureda 

LCD Monitor za računalo 1 Zdravstvena voditeljica Oprema ureda 

Printer XEROX PHASER 3010V 1 logoped Zamjena dotrajalog 

Printer HPOJZ500  A3  1 psiholog Oprema ureda/ za 

potrebe printanja 

Akumulatorska bušilica BOSCH 1 Kućni majstor Zamjena dotrajalog 

 

Mobilni uređaj  NOKIA 301 

16 Odgojitelji, stručna služba, 

kuhar, kućni majstor, 

ravnateljica, 

računovodstvo 

Prelazak na novog 

mobilnog operatera 

Prijenostno računalo ACER EI-570-

33214 

1 Odgojitelji/stručna služba Oprema  

Računalo IQ Ivy zodiac 1 Ured ravnatelja Zamjena dotrajalog 

LCD monitor 1 računovodstvo Zamjena dotrajalog 

 STOL za igru s pijeskom i vodom 6 Odgojne skupine Oprema 

Fotokopirni uređaj CANON IR2520 1 računovodstvo Zamjena dotrajalog 

LICENCE Windows 7Home 

premium 32bit 

4 Računovodstvo, 

ravnatelj, psiholog, 

odgojitelji 

Obavezna zamjena 

dotrajalog 

LICENCE  Office 2013 acdme 5 Računovodstvo, 

logoped, odgojitelji, 

psiholog, ravnatelj 

Obavezna zamjena 

dotrajalog 

Toplomjeri elektronski za čelo i 4 Zdravstvena voditeljica Oprema 
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S početkom pedagoške godine u uporabu je stavljena  galerija površine 26m2. 

Namjena galerije je stvaranje dodatnog prostora koji će se koristiti za popodnevni 

odmor djece (spavanje), tako da se rastereti spremačice koje u sat vremena moraju 

postaviti  cca do 90 dječjih krevetića, te unaprijedi i dobro iskoristi prostor . Galerija je 

izgrađena sukladno važećim zakonima i u skladu s strukom. Odgojitelji su se  veoma 

teško naviknuli na uporabu i rad na galeriji iako su poduzete od strane struke sve 

pretpostavke o zaštiti djece od ozljeda. Galerija je predviđena u čeličnoj nosivoj 

konstrukciji koja se jednim krajem oslanja na postojeće nosive oprečne zidove, a na 

drugom kraju čelične stupove koji podupiru podnožnu gredu. Na tako izvedenu 

nosivu konstrukciju predviđena je postava daščane oplate na koju se postavljaju OSB 

ploče debljine 2,0 cm a kao završni sloj predviđen je linoleum. Pristup galeriji 

omogućen je dvokrakim stubištem čelične nosive konstrukcije sa drvenim gazištima 

debljine 4,5 cm, zaštićenim sredstvom protiv crvotočina i oličenim uljanim bojama te 

završno lakiranim mat lakom. Ograda galerije je visoka 1 metar, od čeličnih okvira sa 

mrežastom ispunom od gotovog poda galerije. U projektiranje i izvedbu galerije se 

krenulo i na preporuku inženjera koji su izrađivali certifikat za energetsku učinkovitost 

zgrade budući da odgojne skupine imaju visoke stropove  (4,90 m) te se toplina 

tijekom zimskih mjeseci zadržava visoko pod stropom. Ispod galerije ugrađena su 

dodatna rasvjetna tijela a klima uređaj je premješten kako bi imao što bolju funkciju i 

u hlađenju i grijanju prostora. 

Zagrijavanje prostorija tijekom zimskog perioda vrši se putem centralnog grijanja 

Osnovne škole Rivarela Novigrad koje je regulirano ugovornim odnosom s Osnovnom 

školom Rivarela Novigrad. 

 U zajedničkoj kuhinji koja djeluje u sklopu Osnovne škole Rivarela Novigrad  

uveo se HACCP sustav, šef kuhinje i osoblje  koje radi educirani su u implementaciji 

HACCP sustava i uspješno ga provode uz superviziju tvrtke koja je specijalizirana za 

implementiranje istog u ugostiteljske objekte i ustanove. Ugovornim odnosom  

između Osnovne škole Rivarela i Dječjeg vrtića Tičići regulirano je sufinanciranje 

nabavljenih osnovnih sredstava i potrošnog materijala u iznosu od 50% , te 

materijalnih troškova utroška struje,vode, plina u iznosu od 50%. 

 U srpnju 2014. izvršena je kompletna rekonstrukcija sanitarnog čvora u 

odgojnoj skupini Pčelice.  

 U kolovozu je u jasličkoj odgojnoj skupini postavljen na podnu površinu  

linoleum , uklonjeni su svi tepisi zbog povećanog broja djece alergične na grinje i 

prašinu. Linoleum je otporan na opterećenja, dugovječan i vrlo pogodan za 

alergičare zbog svog antialergijskog djelovanja. Zbog elastičnosti koja je specifična 

za taj materijal  hodanje po linoleumu je ugodno i opuštajuće. 

 

UNUTARNJI PROSTORI 

 Svaka od odgojnih  skupina smještena je u prostor veličine 60 m2 s pratećim 

prostorima: sanitarni čvor, djelomično natkrivena terasa veličine 55 m2. 

Zajednički prostori vrtića su prostrani hodnici u kojima su smještene garderobe za 

djecu, višenamjenski prostor veličine 126m2. Preuređenjem vrtića te dogradnjom   

bitno su poboljšani uvjeti za rad stručnog tima (psihologa, logopeda i zdravstvene 

voditeljice), svaki od članova stručnog tima radi u uredu adekvatnom za 

individualan rad s djecom ili roditeljima. 

uho 

RADIO CD player 4 Odgojne skupine Zamjena dotrajalog 

 Digitalni  fotoaparat 2 Odgojne skupine oprema 
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 U višenamjenskom prostoru površine 126m2,  40 m2 prekriveno je tatami 

podnim oblogama jer se na tom dijelu održavaju tjelesne aktivnosti djece, a ostatak 

prostora uređen je po centrima koji su prilagođeni dječjim interesima i potrebama. 

Pojedini centri se mijenjaju tijekom godine. 

 

b) VANJSKI PROSTORI  

Vanjski prostor veličine cca.3500 m2 koji djeca svakodnevno koriste je i dvorište vrtića 

koje je ograđeno i uređeno hortikulturalno  i igralima koja su namijenjena djeci 

predškolskog i jasličkog uzrasta, dakle u okolišu vrtića uređena su posebna igrališta za 

jasličku djecu i vrtićku djecu. U  dijelu dvorišta uređeni su sportski  sadržaji: dječje 

nogometno igralište, igralište za odbojku i košarku. U plan održavanja za slijedeću 

godinu potrebno je planirati financijska sredstva za nabavu novog igrala umjesto 

drvenog vlaka . Moram napomenuti da jedan dio vanjskog prostora igrališta djece je 

i pokriveno videonadzorom. 

 

NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE 

PREHRANA 

 

Jelovnici su planirani: 5 jelovnika  dvomjesečno na način se osigura  sezonska 

izmjena namirnica. Za djecu koja imaju utvrđenu alergiju na neki prehrambeni 

proizvod ili hranu pripremaju se posebni obroci. U vrtić je uključeno 8 djece s 

posebnim potrebama vezanim za prehranu, alergije su različite: jaja, mlijeko, 

pšenično brašno, konzervans, mliječni proizvodi, piletina, kikiriki, morska riba. 

 Prehrana u desetsatnom programu osigurava 4 obroka dnevno i to: doručak 

koji se poslužuje u svim odgojnim skupinama od 7:45 do 8:45, voćni međuobrok koji 

se poslužuje u 10:30, ručak djeca konzumiraju dvojako: jaslička djeca i  vrtićka 

mješovita skupina koja nema predviđen poslijepodnevni odmor u odgojnoj skupini, a 

ostale 4 skupine ručaju u dva navrata u blagovaoni koja ima ukupno  72 sjedeća 

mjesta (ukupno 48 m2). 48 mjesta za stolom  koristi vrtić Tičići a 24 mjesta za stolom 

koristi Vrtić Suncokret , budući da je blagovaonica zajednički prostor sa susjednim 

dječjim vrtićom Suncokret s talijanskim jezikom obrazovanja. Četvrti obrok se 

poslužuje nakon popodnevnog odmora u 15:00 sati.  

 

ODGOJNO OBRAZOVNI RAD  

 Program i cilj rada baziraju se na unapređivanju psihofizičkog razvoja djeteta kroz 

njegu i brigu, poticaj i podršku,  slobodu izbora, stvaranje optimalnih materijalnih 

uvjeta za razvoj (prostor, didaktika, suradnja svih čimbenika), svih djetetovih 

potencijala i kompetencija. 

centri su osmišljeni tako da potiču cjelokupni razvoj.  Poštujući djetetov izbor i 

interes bilježe se zapažanja i  stvaraju  planovi za daljnji rad u grupi i individualno.  

 O napretku djeteta u vrtićkim odgojnim skupinama  vodi se  evidencija 

crtežom, fotografijom i pisanom riječi u razvojnim mapama što je dostupno i 

roditeljima.   

Zadaće su ostvarivane i putem projekata i aktivnosti na temu te sklopova 

aktivnosti na razini odgojne skupine i ustanove.  

 U vrtićkim grupama tijekom godine realizirani su i slijedeći projekti/sklopovi 

aktivnosti: 

 

Jaslička skupina Ribice: 

Rujan:  grožđe (likovno izražavanje) 
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Listopad: Jesenski kutić (sakupljačka aktivnost), Gljive (likovno izražavanje), Dani 

          kruha (izrada kruha), Dan jabuka (likovno izražavanje), igrokaz dramske 

          skupine «Izgubljena lutka», Bundeva (pjesma, ples) 

Studeni:  Igra bojama, Puž (stihovi, likovno izražavanje) 

Prosinac: Tradicije i blagdani (izrada ukrasa, čestitka), doček Djeda Mraza,  

                 predstava dramske skupine «Ima još spasa za Djeda Mraza», svečani 

                   ručak sa gradonačelnikom, «Pokaži što znaš» 

Siječanj: Jež (stihovi, likovno izražavanje) 

Veljača: Sv. Valentin zaštitnik ptica (izrada ogrlica prijateljstva, predstava  

dramske skupine «Najbogatiji vrabac na svijetu»), maškare, «Veseli 

petak» (maskenbal u vrtiću uz ples, pjesmu i šaljive igre), Izložba – 

Prirodopolis 

Ožujak: Moj tata (likovno izražavanje, izrada čestitke) 

Travanj: Uskrs (oslikavanje pisanica, izrada torbica) 

Svibanj: Majčin dan (likovno izražavanje), Ja i moja obitelj (likovno izražavanje),  

Lipanj:  Završna priredba «U svijetu sporta» (ples uz pjesmu «Vrtić»), Dani vrtića 

               (sportske aktivnosti), zajedničko druženje (prostor vrtića). 

 

Odgojna skupina Pčelice: 

 

ŽIVOT U TERARIJU: sakupljanje kukaca (gusjenica, paličnjak, skakavac, puž i drugi 

insekti), promatranje, uspoređivanje, klasifikacija, kako žive, što 

jedu, što im je potrebno (izrada staništa u sobi dnevnog 

boravka) 

„MRAČNI KUTIĆ“: na inicijativu djeteta osmišljen je centar za razne igre svjetlom, 

ogledalima, lećama, grafoskopom… 

KAKO NASTAJE PRIČA- 

SLIKOVNICA: 

izmišljanje priča, ilustracija, pisanje teksta, uvezivanje, od priče 

do predstave, izrada lutkica i rekvizita za glumu 

GRAVITACIJA I 

CENTRIFUGALNA SILA: 

ispitivanje, istraživanje kako ne može kesten ispasti iz kantice 

kada se kantica brzo okreće: pokusi sa drugim predmetima i 

materijalima (čepovi, spužva, drveni štapići, voda…)  

GRADNJA S 

NACRTOM: 

kako sagraditi (od različitih materijala) zid, neboder, kuću, 

stepenice, most a da se ne sruši, kako napraviti unutrašnjost 

zgrade, kako nacrtati tlocrt za gradnju da drugi mogu po tom 

nacrtu graditi 

STRUJANJE ZRAKA: što može zrak podignuti u vis, što je lakše, a što teže (mjerenje 

težine predmeta koji može podignuti zrak), što sve stvara zrak, 

izrada raznih strojeva za zrak - puhanje, letenje, kretanje 

zrakom 

POKRET I KAKO SE 

KREĆE: 

promatranje, bilježenje pokreta (kod stvari, ljudi i pojava), kako 

zabilježiti pokret olovkom, fotoaparatom, gradimo kosine - 

kako ubrzati i ili usporiti kretanje, zoetrop - što je to? 

STOP-ANIMACIJA: kako snimiti i montirati animirani film, kako dodati zvuk i riječi, 

što se sve može animirati 

Odgojna skupina Bubamare: 

 

Rujan:   Upoznajmo se; Boje; Sport i vježbanje; Bonton 

Listopad:   Biljni svijet u jesen; To sam ja; Bundeve, gljive, grožđe; Bonton 

Studeni: Šumske biljke i životinje; Jabuka-zdravo voće; Zdrava hrana; 

Male tkalje 
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Prosinac:  Tradicije i blagdani; Geometrijski oblici i tijela; Životinje zimi; Male 

tkalje 

Siječanj:  Hladno-toplo; Naš grad; Prijateljstvo; Fizika u vrtiću; Male tkalje 

Veljača:   Ptičice; Maškare; Pčele 

Ožujak:  Može i drugačije; Moj tata; Promet; Od sjemenke do biljke 

Travanj:   Preduskršnje aktivnosti; Volim sport; Domaće životinje; Ekologija 

Svibanj:   Moja mama; Moja obitelj; Volim sport; Običaji našeg zavičaja 

Lipanj:   Volim sport; Igre vodom 

 

 

Odgojna skupina Leptirići: 

 

Rujan:  Upoznajmo se – rođendani; Osnovni oblici kretanja – elementarne igre 

u prirodi; „Broji – broji – brojalica“ 

Listopad: Jesenski plodovi i plodine; „Tko sam – što sam“ – dramske igre; sport i 

vježbanje 

Studeni:  Likovnost – struktura; Izrada slikovnice „Priča može biti tužna i sretna“; 

Ritam u nama 

Prosinac: Može i drugačije – kolaž materijala; Poligon tolerancije: „Prijatelj“; Kutić 

pripovijedanja 

Siječanj: Naše tijelo – razlike i sličnosti; Ptice našeg kraja; Geometrijski likovi i 

oblici; Običaji i blagdani 

Veljača: Kako se osjećaš?; „Svatko može biti ono o čem sniva“ – maskiranje; 

Oblikovanje u prostoru - volumen 

Ožujak: Vježbe u prirodi – penjanje; Moj tata; Briga o pticama – hranilice; Toplo 

– hladno; Brojevi i brojanje 

Travanj: Glazbena priča: Zagonetke – odgonetke; „Kišni kutić“; Sport - skokovi 

Svibanj: Kutić emocija; Folklorna baština kraja; Obitelj 

Lipanj:  Završna priredba «U svijetu sporta» (ples uz pjesmu «Vrtić»), Plesne slike; 

Pokaži što možeš; Sport – timske igre 

 

Odgojna skupina Zečići: 

 

Rujan: 

 

Upoznajmo se; sport i vježbanje; tržnica-voće i povrće; pozitivna 

slika o sebi 

Listopad: 

 

Izrađujmo svoje slikovnice; šumske životinje; jesenski kutić; roditelji u  

skupini -„ čitajmo im“ 

Studeni: Šuma u jesen; gljive; šumski plodovi; maslina 

Prosinac: 

 

Tradicije i blagdani; stari zanati; naše ruke znaju i mogu; dobra i 

loša djela 

Siječanj: Ptice zimi; snjegovići; izrađujemo ukrase od makramea; brojevi i 

slova 

Veljača: Život pčela; maskirajmo se; pozitivna slika o sebi; kutić emocija 

Ožujak: Kako rastu biljke; moj tata; promet; vjesnici proljeća 

Travanj: Naš vrt;  leptiri; prijateljstvo; zaštićene životinje 

Svibanj: Moja mama; naša folklorna baština; volim sport; šivamo i krojimo 

Lipanj: U zdravom tijelu- zdrav duh; igre vodom; more u likovnosti 

 

Osim aktivnosti proizašlih iz promatranja i osluškivanja djece unutar skupina, tijekom 

godine ostvareno je i niz aktivnosti, na nivou ustanove vezanih uz obilježavanje 

važnih datuma: 
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 obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana (10.09.2013. sportske igre i igre 

spretnosti u dvorištu vrtića) 

 Dječji tjedan (01.-07.10.2013. - međunarodni dan glazbe s prof. Lolitom 

Njegovan; upoznavanje sa zavičajnom glazbom i instrumentima; izrada 

glazbala; lutkarska predstava „Izgubljena lutka“ u izvedbi odgojiteljica Ivane 

Kuzman i Kristine Šverko; posjeta gradonačelniku; upoznavanje sa tenisom na 

teniskim terenima u sportskom centru Karpinjan) 

 obilježavanje dana zahvalnosti za plodove zemlje (posjet pekari, igre i 

oblikovanje slanim tijestom, kruščić za moju obitelj) 

 mjesec knjige - posjeta gradskoj knjižnici- slušanje priče „Gusjenica“ 

(23.10.2013.) 

 dan jabuka (crtanje, oblikovanje na temu jabuka) 

 likovno izražavanje i oblikovanje na temu „Gljive“ za izložbu održanu 26. i 

27.10.2013. 

 kreativna radionica uz izložbu umjetnice „Duhovi“ Anae Galtarasso- muzej 

 kazališna predstava u vrtiću - kazalište Mala scena - „Pale sam na svijetu“ 

28.10.2013. 

 posjeta izložbe u galeriji Agata „Keramičarska radionica doma Alfredo Štiglić- 

Pula“ 

 odlazak u Pulu na kazališnu predstavu “Bambi“(10.04.2014.) 

 kazališna predstava starije djece vrtića za ostalu djecu „Ima još spasa za 

djeda Mraza“ (19.12.2013.) 

 posjeta kući Djeda Mraza u Kašteliru (06.12.2013.) 

 znanstvena predstava „Fizika na dar“ ( 30.01.2014.), kino dvorana Novigrad 

 mobilna interaktivna izložba (od 10. do 12.02.2014.), Zajednica Talijana 

Novigrad 

 posjeta danima meda u Pazinu (21.02.2014.) 

 sklop aktivnosti o pticama – Sv. Valentin zaštitnik ptica (radionica izrade 

hranilica za ptice; lutkarska predstava „Najbogatiji vrabac na svijetu“- Ivana, 

Kristina i Zvijezdana; gledanje crtanog filma na temu ptice; podjela ogrlica 

prijateljstva; posjet gradskoj knjižnici- priča „Gospodin Kuku“) 

 sklop aktivnosti o maškarama (likovna radionica izrada maski; izložba radova u 

atriju knjižnice; pričanje strašnih i smiješnih priča; veseli petak- igre i ples) 

 sklop aktivnosti o prometu - otvaranje prometnog poligona namijenjenog 

edukaciji prometne kulture na velikom trgu u gradu (20.03.2014.- predškolci, a 

u slijedećem tjednu svaki dan po jedna skupina)  

 posjeta marini Novigrad - suhi vez, jahte, brodice 

 proljetni sklop aktivnosti (učestvovanje na likovnom natječaju „Neka moja Istra 

blista“ sa temom zaštićene i ugrožene životinjske i biljne vrste)  

 obilježavanje dana zdravlja - vježbe, druženje i zdravi doručak na poziv hotela 

Maestral;  

 radionice sa otpadnim i recikliranim materijalima  

 radna akcija „Uredimo naše dvorište“ (25.04.2014.)- bojanje kanti za smeće, 

bojanje klupica i stolova, priprema površine za zidnu ploču, uređenje 

cvjetnjaka i kamenjara) 

 13. Olimpijski festival dječjih vrtića Istre (15.05.2014. u Umagu) 

 sudjelovanje na likovnom natječaju „Tanac naših starih - običaji zavičaja“ u 

sklopu manifestacije Novigrad u folkloru (31.05.2014.) 

 uključenje u  humanitarnu akciju „Pomozimo onima kojima sada treba“ u 

suradnji s Crvenim križem Bujštine 

 razna druženja: „Poziv na igru“ - 09.06.2014. 
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 dani vrtića i završna priredba -(nogometni trening na gradskom terenu uz 

trenere iz škole nogometa (30.05.2014.); karate trening- trenerica karatea 

(02.06.2014.); sportske igre na sportskim terenima vrtića uz trenera košarke i 

fitnes trenera (04.06.2014.); izložba u atriju knjižnice „U svijetu sporta“ 

(04.06.2014.); boćarski trening sa umirovljenicima (05.06.2014.); završna 

priredba „U svijetu sporta“ (06.06.2014.)  

 izlet predškolaca: vožnja Parenzanom, putovima Velog Jože (10.06.2014.) 

 mala prometna škola za predškolce (13.06.2014.) 

 oproštaj od predškolaca (13.06.2014.) 

 

 

OTKRIVANJE I EVIDENTIRANJE DJECE S POSEBNIM POTREBAMA  

 

Prva evidencija djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju 

obavljena je tijekom prijema djece u Vrtić. Pregledom Zahtjeva  za prijem djece 

izdvojena su djeca za koju su roditelji naveli da imaju posebne potrebe i teškoće u 

razvoju. Stručna suradnica psihologinja obavila je razgovore s roditeljima s ciljem što 

detaljnijeg upoznavanja razvojnih osobitosti djeteta te procjene mogućnosti za 

prijem djeteta u vrtić te su zatraženi da donesu dosad prikupljenu djetetovu 

dokumentaciju od strane liječnika ili specijaliziranih ustanova. 

 

Vrsta teškoće 
Broj 

djece 

Rješenja o 

kategorizaciji 

CZSS 

Obavljena 

specijalistička 

obrada 

Dijete 

uključeno 

u tretman 

psihologa 

u vrtiću 

Dijete 

uključeno 

u tretman 

logopeda 

u vrtiću 

Djeca s oštećenjem 

vida 
2 0 2 - - 

Djeca s poremećajima 

govorno-glasovne 

komunikacije 

50 0 0 - 30 

Djeca s poremećajima 

u ponašanju 
5 0 3 5 0 

Djeca sniženih 

intelektualnih 

sposobnosti 

3 0 1 3 0 

Djeca s autizmom 4 3 1 4 4 

Djeca sa zdravstvenim 

teškoćama i 

neurološkim 

oštećenjima (alergije) 

8 0 8 - - 

Djeca s težim ili 

višestrukim teškoćama 
2 1 2 2 2 

UKUPNO 74 4 17 14 36 

 

Tablica 2: Broj i distribucija djece s teškoćama u razvoju 

 

 

Uključivanje djece s teškoćama i posebnim potrebama u redoviti program i 

ove se godine pokazalo kao pozitivno iskustvo, kako za samu djecu, tako i za njihove 

roditelje, odgojitelje, ostalu djecu u skupini, ali i širu zajednicu. Roditelji djece s 
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posebnim potrebama i teškoćama prije svega dobivaju podršku, svjedoče 

prihvaćenosti njihovog djeteta u odgojnoj skupini i stječu uvid u pozitivne efekte na 

razvoj djeteta. Ostala djeca u skupini i odgojitelji suživotom s djetetom s posebnim 

potrebama i teškoćama u razvoju dobivaju dragocjeno iskustvo prihvaćanja 

različitosti.  

Osigurali smo dvije osobne asistentice za dvoje djece s većim i kombiniranim  

poteškoćama u razvoju. 

 

RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA 

 

Kraći program „Rano učenje engleskog jezika upisalo je ukupno 52 djece. Broj 

djece koji je na kraju završio kraći program engleskog jezika je 32. Ovo možemo 

pripisati ovogodišnjoj promjeni u rasporedu engleskog jezika, a to je da se program 

odvijao u popodnevnim satima (16,30 do 17,15) što većini roditelja nije odgovaralo, 

pa se tako jedan manji dio djece ispisao  prije samog početka, a ostatak za vrijeme 

trajanja kraćeg programa engleskog jezika. Cilj ranog učenja engleskog jezika je 

da djeca dožive fonetske i stilističke kvalitete, da dožive njegovu melodiju, ugođaj, 

drugačiji izgovor i glasove. Učeći tako, želi se pobuditi interes i simpatija, veselje i 

naklonost kao temelj za daljnje učenje. Kako se jezik uči oponašanjem, neposredno 

slušajući i govoreći i sam je tečaj tako koncipiran  da djeca kroz pjesme i kratke 

pričice uz glavne likove spontano usvajaju riječi, rečenice, izraze.  

 

RAD S DAROVITOM DJECOM U SPECIFIČNIM PODRUČJIMA 

 

Na program rada s darovitom djecom dobili smo tijekom godine suglasnost, te se 

ove godine radilo na stvaranju preduvjeta za pokretanje specijaliziranog kraćeg 

programa. Uspostavljene radionice za djecu darovitu u specifičnim područjima 

(glazbena, plesna, scensko-dramska i likovna) nastavile su s radom tijekom redovnog 

programa.  

MALI BALUNAŠI“   Rad obogaćenog programa „Mali balunaši“ ponuđen je na  

nivou ustanove  za vrtićku djecu. Programom je bilo obuhvaćeno 29-ero djece. U 

listopadu 2013. godine započinjemo sa radom jednom tjedno, uglavnom petkom u 

trajanju od 30 do 45 minuta. Voditeljice programa su odgojiteljice Mirjana Vidaković i 

Mariza Zaccaron. 

DJEČJI ZBOR „TIČIĆI“ U okviru aktivnosti zbornog pjevanja  organiziran je zbor 

djece u dobi od četvrte do šeste godine života. Voditelj zbora Tičići je Lorella 

Radojković, odgojitelj u vrtiću. Ove je godine radionica zbornog pjevanja započela s 

radom u listopadu. Na audiciji je bilo 40-ak jece mlađeg, srednjeg i starijeg vrtićkog 

uzrasta. 

Zbor Tičići javno je nastupao dva puta:  

o na božićnom sajmu za doček Djeda Mraza, s pjesmom 

„Novogodišnja pjesma“ 

o na završnoj priredbi  s pjesmom „Volim život“ .  

 

DRAMSKO_SCENSKA RADIONICA     Cilj  scensko –dramske radionice koju su vodile 

odgojiteljice  Kristina Šverko i Ivana Kuzman  je  zadovoljiti djetetovu potrebu za 

umjetnošću i scenskim izrazom, poticati širenje kreativnog izražavanja i novih znanja i 

najljepših estetskih i emotivnih doživljaja, poticati verbalnu i neverbalnu komunikaciju, 

bogatiti dječji rječnik novim i starim zaboravljenim riječima, poticati pozitivne misli te 

razviti prave moralne vrijednosti i zadovoljiti djetetovu potrebu za igrom i zabavom. 

Uvježbane su i izvedene slijedeće predstave: 



10 
 

1.Prosinac - „Ima li još spasa za Djeda Mraza“ 

2. Veljača  „Najbogatiji vrabac na svijetu“(izvele odgojiteljice: Ivana Kuzman, Kristina 

Šverko, Zvijezdana Davanzzo  

 3.Veljača „Dva klauna“ 

LIKOVNA RADIONICA   

Sproveli  smo slijedeće aktivnosti koje su se održavale po raznim prostorima: 

 Estetsko uređenje glavnog ulaza – jesen 

 Izrada jaslica u Domu za stare u nemoćne – Novigrad  

 Sakupljanje materijala za izradu mozaika 

 Uređenje i održavanje sporednog ulaza 

 Posjeta i sudjelovanje na izložbi Anne Galtarosse „Duhovi“- Lapidarijum 

 Izrada čestitki za mirovne misije u suradnji s IPA Istarske županije a za božićne 

čestitke  hrvatskih vojnika u svijetu Afganistan,Kosovo) 

 Pomoć u realizaciji završnice projekta „Klupica za srce“ 

 Izrada lutaka i scene  za lutkarsku predstavu „Najbogatiji vrabac na svijetu“ 

 Posjeta izložbe u galeriji Agata – keramika – Alberto Štiglić 

 

NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNOH DJELATNIKA  

 

Odgojiteljsko vijeće je u pedagoškoj godini 2013/2014 . održalo je  šest sjednica (6)  

sjednice , radni dogovori odgojitelja i ravnatelja održavaju se u prosjeku 

dvomjesečno prema potrebi , a ukupno je održano šest (6) radnih dogovora. Na 

sjednicama odgojiteljskog vijeća i radnim dogovorima raspravlja se o tekućim 

problemima vrtića, dogovaraju zajedničke akcije, proslave i posjete. Individualno 

stručno usavršavanje provodi se tijekom cijele pedagoške godine putem stručne 

literature i stručnih časopisa. 

 

Skupno stručno usavršavanje unutar ustanove: 

 

Sukladno godišnjem planu i programu vrtića ostvareno je sljedeće skupno 

usavršavanje odgajatelja: 

 

SADRŽAJ-TEMA VODITELJ    OSTVARENO          

Rani znakovi potencijalnih poteškoća u 

usvajanju čitanja i pisanja 

Valentina Mladinov, psih. 

 i Sara Findrek, psih. 

vježbenik 

 03.02.2014. 

Poremećaj pažnje kod djece s 

hiperaktivnošću 

Valentina Mladinov, psih.  24.04.2014.  

Pervazivni razvojni poremećaj Sonja Brajković, logoped 10.04.2013.  

Osposobljavanje radnika za rad na 

siguran način 

Osposobljavanje radnika za 

preventivne mjere zaštite od požara 

 

Zaštita inženjering 

konzalting d.o.o. Rovinj 

 

09.12.2013.  

Uključivanje djece s teškoćama u 

razvoju u redovne vrtiće 

Edukacijsko 

rehabilitacijski fakultet 

Zagreb: Sanja Šimleša , 

logoped 

Marina Bučan, psiholog 

26.04.2014. 
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Individualno stručno usavršavanje izvan ustanove: 

 

TEMA STRUČNOG SKUPA NOSIOC STRUČNOG SKUPA ODGAJATELJ koji je 

prisustvovao 

stručnom skupu 

 

MENSA –NTC sustav učenja  

 

Dr. Ranko Rajević 

Zaccaron Mariza, 

Sandra Lučić 

Markežić, Sonja 

Radić,Lorela 

Radojković,Ivana 

Kuzman,Kristina 

Šverko,Sara Findrik, 

Mladinov 

Valentina 

Živjeti zdravo u vrtiću AZoO : Gordana Novak,zdrav. 

voditeljica, 

Asija Murica , psiholog,Sandra 

Kanjić i Vanesa Šćulac odg. 

Zaccaron Mariza 

Lorela Radojković 

Dijete s poremećajem pažnje u 

vrtiću, uloga i postupci 

odgojitelja 

AZOO: Lahorka Jurčić, 

psiholog, Darko Sambol, 

psiholog 

Olga Luk, Ivana 

Kuzman 

Projekti iz područja nacionalnog 

programa odg.i obraz. Za ljudska 

prava i demokratsko građ. RH 

AZOO Sandra Lučić-

Markežić, Sajonara 

Ivanišević 

Rano prepoznavanje simptoma 

autizma i djelovanje 

Udruga za autizam Istarske 

Županije 

Sandra Lučić 

Markežić, Mirjana 

Vidaković, 

Valentina 

Mladinov 

Sretna djeca –dijete u različitosti 

izazova 

Učilište za likovno obrazovanje, 

kreativnost i dizajn Studio 

Tanay i AZOO 

Sonja Radić 

Priprema za stručni ispit za 

odgojitelja pripravnika 

AZOO, Davorka Guštin prosv. 

savjetnica 

Lorela Radojković, 

Martina Šudić 

Implementacija komunik. 

Vještina u planiranju projekta 

primjerom mentalnih mapa 

Visoka tehnička škola Pula Mirjana Vidaković 

Valentina 

Mladinov 

Marinela Vadnov 

Jaslički kurikulum holistički pristup 

potic. Razvoja djece 

Eda Tomljenović 

Branka Grgot 

Ivana Kuzman 

Kristina Šverko 

Glazbeno-dramska radionica AZZo Ivana Kuzman, 

Kristina Šverko 

Istraživanje i mijenjanje kulture 

vrtića –izazov za odgojitelje , 

stručne suradnike i ravnatelje 

AZOO, Davorka Guštin i 

suradnici, Marinela Vadnov i 

Gabrijela Močibob 

Odgojitelji Istarske 

Župasnije 

Uključenost u projekt“Može li 

drugačije?Kako to djeca istražuju 

2“ 

Udruga Babin pas Močibob Gabrijela 

Vadnov Marinela 

Festival diplomskih radova Učiteljski fakultet Rijeka Močibob Gabrijela 

Procesi u interakciji odgojitelja i 

djeteta 

Učiteljski fakultet u Rijeci Močibob Gabrijela 
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Modeliranje poželjnog dječjeg 

ponašanja 

Korak po korak Zvijezdana 

Davanzo 

Logopedi u odgoju i obrazovanju AZOO Sonja Brajković 

Kabinet za asistivnu tehnologiju 

pri dnevnom centru Veruda 

AZOO Sonja Brajković 

Suvremeni trendovi u psihologiji Odsjek za psihologiju filoz. 

fakulteta u Novom Sadu 

Sara Findrik 

Edukacija za primjenu i 

interpretaciju testa WISE-IV-HR 

Naklada Slap Sara Findrik 

Nova paradigma odgoja djece HZZJZIŽ Sara Findrik 

Osnove primjene pres programa HVRT Sara Findrik 

Perspektive programa  podrške 

roditeljstvu u IŽ 

Obiteljski centar Pula Sara Findrik 

Procjena psihofizičkog razvoja 

dfjeteta i pisanje psihol. mišljenja 

AZOO Sara Findrik, 

Valentina 

Mladinov 

 

 

SURADNJA S DRUIŠTVENOM SREDINOM 

 

OSTVARENA SURADNJA S: Što Kada Sudionici 

Grad Novigrad Posjeta gradonačelniku listopad 5 godišnjaci 

 Pekara „ Brionka“ PJ 

Novigrad 

edukativna posjeta 

 

listopad starija i srednja 

skupina 

Novigrad/gradska knjižnica 

 

obilježavanje mjeseca knjige 

-pričanje priče 

listopad 

 

djeca vrtića 

 

MUP Umag - Predavanje o sigurnosti u promet listopad djeca vrtića 

Komunalno poduzeće 6. Maj 

Umag 

Radionica s djecom: pravilno 

odvajanje i sortiranje otpada 

 Djeca vrtića 

Stomatološka ordinacija  

DR. stomatologije Vivijane 

Fakin 

Preventivni pregled zubiju sve djece 

obuh,vaćene predškolskim odgojem 

  

Stomatološka ordinacija dr. 

Fakin Vivijana 

preventivni pregled zubi studeni djeca vrtića 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istarsko narodno kazalište 

Pula 

Posjeta kazališnoj predstavi Bambi prosinac 5 i 6 godišnjaci 

TZ Kaštelir Posjeta Kući Djeda Mraza prosinac 4,5 i 6 

godišnjaci 

Gradski zbor Lavanda Posjeta zbora vrtiću, povodom 

prosinačkih blagdana 

prosinac Sva djeca 

vrtića 

 

Turistička zajednica Novigrad 

 

suorganizacija likovnog natječaja na 

temu :Ugrožene biljne i životinjske 

vrste 

 

travanj 

 

djeca vrtića 

Umag/Olimpijski savez gostovanje i natjecanje na dječjoj 

olimpijadi 

svibanj djeca vrtića 

Osnovna škola Rivarela testiranje djece predškolaca 

posjeta školi budućih polaznika O.Š. 

svibanj predškolci 

Hotelsko poduzeće Laguna Sudjelovanje na zdravom doručku travanj Djeca u 5 i 6 

godini 
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Hotelsko poduzeće Marina Posjeta suhom vezu u marini i 

vezovima jahti u vodi 

travanj Djeca u 6 

godini 

Sportska dvorana Novigrad -završna priredba lipanj djeca vrtića 

Sportski klubovi Grada 

Novigrada 

Demonstracija i upoznavanje 

sportova: karate,košarka,boće, fitnes 

lipanj Djeca vrtića 

Novigrad/Gradski 

muzej,Lapidarij 

Sudjelovanje na natječaju za izradu 

muzejske razglednice 

lipanj djeca vrtića 

Crveni križ Bujštine Humanitarna akcija za poplavljene u 

RH: Pomognimo onima kojima je 

sada najpotrebnije 

svibanj Djeca vrtića s 

roditeljima i 

odgajatelji 

 

Odgojna skupina Pčelice s odgajateljicama Močibob- Vadnov sudjelovala je u 

projektu Može li biti drugačije 2 ?! Kako to istražuju djeca!  koji je nosioc udruga Babin 

pas ,Rovinjsko sel. Odgajatelji su surađivali s  ostalim stručnjacima uključenima u 

projekt „Može li biti drugačije2?! Kako to istražuju djeca“: Projekt se bavi poticanjem 

razvoja prirodoznanstvene pismenosti kod djece rane i predškolske dobi. Osim 

odgajatelja i djece različitih vrtića u Istri, u projekt su se ove godine uključili i jedna 

osnovna škola, zatim Centar za darovite u Rijeci te Centar za down sindrom u Puli. 

Isto tako, osim stručnjaka koji se bave odgojem i obrazovanjem djece, uključeni su i 

stručnjaci s drugih područja rada (umjetnici i znanstvenici s područja prirodoslovlja). 

Završna manifestacija, tj. izložba i prezentacija projekta, pod nazivom „Festival 

znanosti u vrtiću“, namijenjena svim roditeljima i djeci uključenima u projekt, održana 

je u Umagu,  30. svibnja 2014. godine.  

 Stručnim zalaganjem  i sudjelovanjem u projektu odgajateljica Močibob Gabrijele i 

Vadnov Marinele proizašlo je i objavljivanje stručnog članka u Dijete ,vrtić i obitelj 

pod naslovom: Istraživanje zvuka. 

 

 

  U periodu od 02.svibnja do 16.svibnja 2014. godine raspisan je oglas za upis 

nove djece u dječji vrtić. U upisnom roku od 02.svibnja do 16.svibnja 2014. godine  

ukupno je zaprimljeno37 zahtjeva za upis u dječji vrtić. Od 37 djece jedno dijete 

navršava 12 mjeseci nakon 31.03. tekuće godine, te se sukladno članku 7.Pravilnika o 

upisima i mjerilima upisa djece u vrtić svrstava na listu sa nula bodova. Preostaje 36 

djece, 10 djece vrtićke dobi i 26 djece jasličke dobi . Sva su djeca primljena i 

raspoređena sukladno Državnom pedagoškom standardu u odgojne skupine. Iz 

vrtića se ispisuje ukupno 34 djece.  

  

 

 

 

 

 

 

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Izvješću odnose se 

jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 

 

 


