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Na temelju članka 56. Statuta Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj, Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

Bili cvitak Sinj, na sjednici održanoj 27. kolovoza 2021. donijelo je: 

 

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA 

VRTIĆA ZA 2020./21. PEDAGOŠKU GODINU 

 

USTROJSTVO RADA 

 

Predškolska ustanova Bili cvitak Sinj u 2020./2021. pedagoškoj godini ostvarila je program za 

djecu rane i predškolske dobi od navršene 1. godine života do polaska u osnovnu školu u 6 

objekata i 29 odgojnih skupina. 

Odgojno - obrazovni rad temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 

10/97,107/07 i 94./13.). Ovim se Zakonom uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o 

djeci rane i predškolske dobi kao dio sustava odgoja i obrazovanja. 

Dječji vrtić Bili cvitak provodi programe prema humanističkoj razvojnoj koncepciji odgoja i 

obrazovanja djece rane i predškolske dobi. Rad se temelji i usklađen je prema Nacionalnom 

kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje MZO RH. 

Tijekom pedagoške 2020./2021. godine realizirani su sljedeći programi: 

● redovni 10 - sati program: 19 odgojnih skupina 

● redovni 5 - 6 satni program: 2 odgojne skupine 

● kraći poslijepodnevni 4 - 5 satni program: 8 odgojnih skupina 

● program predškole: 250 sati 

● kraći specijalizirani programi: 2 puta tjedno (rano učenje engleskog jezika) 

Programi rada sukladni su odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi te 

propisima za dječje vrtiće, počevši od 1.9.2020. do 31.8.2021. godine (Tablica 1.) 
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Tablica 1. Pregled broja djece i skupina po programima: 

Vrsta programa Broj djece Broj odgojnih skupina 

10 satni jaslički 98 6 

10 satni vrtićki 316 13 

5 i 6 satni vrtićki 40 2 

4-5 satni vrtićki (popodne) 149 8 

Ukupno 603 29 

 

PREGLED PROGRAMA, PROPISANI NORMATIVI, STANJE BROJA DJECE I RADNO 

VRIJEME VRTIĆA 

 

Broj djece u odgojnim skupinama određen je prema propisanim normativima i na osnovi 

aktualnih potreba lokalne zajednice. S tim u vezi, velika potreba za smještajem djece u vrtić 

uzrokuje naglašeni pritisak na Ustanovu koji ponekad rezultira upisivanjem većeg broja djece 

u skupine nego postojeći normativi dozvoljavaju (Tablica 2.) 

Tablica 2. Prikaz mreže vrtića: program, broj odgojnih skupina, normativ, broj djece u 

odgojnim skupinama: 

Vrtić Program Br. odg. sk. Normativ Stanje Radno vrijeme 

BILI CVITAK 

10 satni jaslice 3 12 49 od 6:00h – 16:00h 

10 satni jutro 4 22 95 od 6:00h – 16:00h 

4 satni popodne 3 22 54 od 15:00h - 19:00h 

MASLAČAK 

10 satni jutro 5 22 122 od 6:00h – 16:00h 

4 satni popodne 3 22 55 od 15:00h - 19:00h 

ALKARIĆ 10 satni jaslice 1 12 16 od 6:30h – 16:30h 
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10 satni jutro 2 22 50 od 6:00h – 16:00h 

4 satni popodne 1 22 19 od 14:00h - 18:00h 

VRAPČIĆ 

5 satni jutro 1 22 18 od 8:00h – 14:00h 

5 satni popodne 

 

1 22 15 od 13:00h - 18:00h 

 

POTOČNICA 

6 satni jutro 1 22 21   od 7:00h - 13:00h 

10 satni jutro 1 22 26 od 6:30h - 16:30 h 

LJILJAN 

10 satni jutro 1 
22 

 

24 

 

od 6:00h - 16:00h 

 

10 satni jaslice 2 12 30 od 6:30h -16:30h 

 

Organizacija rada i radno vrijeme Vrtića tijekom pedagoške godine prilagođeni su potrebama 

djece i roditelja.  

Ljetno dežurstvo organizirano je u srpnju i kolovozu u vrtiću Bili cvitak od 1. srpnja 2021. do 

20. kolovoza 2021. Na temelju ankete provedene s roditeljima za mjesec srpanj prijavljeno je 

85 djece (36 jasličkog i 46 vrtićkog uzrasta), a za mjesec kolovoz prijavljeno je 40 djece (17 

jasličkog i 23 vrtićkog uzrasta). S obzirom na potrebe formirali smo odgojne skupine te 

izvršili raspored rada odgojitelja i pomoćno – tehničkog osoblja.  

Od 23.8. do 31.8.2021. godine svi vrtićki objekti bili su zatvoreni zbog pripremnih radnji za 

početak nove pedagoške godine. 
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KADROVSKA STRUKTURA DJELATNIKA 

 

Tablica 3. Kadrovska struktura djelatnika 

Radno mjesto Broj djelatnika VSS VŠS SSS NSS 

Ravnatelj 1  1   

Pedagog 1 1    

Logoped 1 1    

Zdravstveni voditelj  1  1   

Edukator rehabilitator 1 1    

Odgajatelj 46 2 44   

Voditelj računovodstva 1 1    

Materijalni knjigovođa 1   1  

Tajnik 1 1    

Kuharica 3   3  

Pomoćna kuharica 2    2 

Ekonom – vozač 1   1  

Domar – ložač 1   1  

Spremačica 16    16 

UKUPNO: 77 7 46 6 18 

 

Zasnivanje radnog odnosa na određeno i neodređeno radno vrijeme u Vrtiću provodi se 

sukladno zakonskim propisima, Statutu vrtića, aktima vrtića i na temelju Godišnjeg plana i 

programa rada vrtića. Natječajni postupak i odabir kandidata te donošenje odluke o sklapanju 

Ugovora o radu, provodi Upravno vijeće vrtića na temelju zaključka o davanju prethodne 

suglasnosti gradonačelnika Grada Sinja. 
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U 2021. godini sklopljeni su Ugovori o radu na neodređeno vrijeme s punim radnim 

vremenom za 2 zaposlenika na radno mjesto odgojitelja i 1 zaposlenik na radno mjesto 

voditelja računovodstva. Na određeno vrijeme zasnovan je odnos za 4 zaposlenika na radno 

mjesto odgojitelja s punim radnim vremenom i 2 zaposlenika na radno mjesto spremačice na 

određeno radno vrijeme na pola radnog vremena. 

Kao zamjena logopedu I. Jozić od 1. listopada 2020. radi M. Gusić, u svojstvu pripravnika. 

Uključena je u program stažiranja do 30. rujna 2021. pod mentorstvom Nade Raič, logopeda 

DV Kaštela. 

U siječnju 2021. pripravnički staž uspješno je završen za dva odgojitelja i to: 

● M. Smoljo, mentor M. Jadrijević u vrtiću Maslačak i  

 I. Pavičić, mentor M. Modrić u vrtiću Vrapčić. 

Po završetku stažiranja na ista mjesta i kod istih mentora primljene su dvije pripravnice P. 

Jenjić i  M. Puškarić. 

Zbog složene epidemiološke situacije, organizacija rada zahtijevala je donošenje odluke o 

nejednakom rasporedu radnog vremena odgojitelja, u razdoblju od listopada 2020. do kraja 

travnja 2021. Odgojitelji su u neposrednom radu provodili jedan do dva sata duže (od 

standardnih 5,5 propisanih sati) ili su obavljali zamjene u skupinama unutar svojeg objekta, na 

što su odgojitelji pristali usmeno, a kasnije su isto potpisali i u pisanom obliku.  

Zapošljavanje na određeno vrijeme imali smo samo u specifičnim situacijama. Ovu 

pedagošku godinu, zbog pandemije, bio je povećan broj bolovanja.  

Tablica 4. Pregled rasporeda odgojitelja po objektima i odgojnim skupinama: 

Vrtić Skupina Odgojitelji 

BILI CVITAK 

Jaslice 1 Maja Barać, Nives Vrgoč 

Jaslice 2 Marina Kardoš, Antonia Jenjić 

Jaslice 3 Tanja Alčić, Kristina Jukić 

Soba 1 Lidija Budimir, Ivanka Ivančević, Anđelka Vukasović 
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Soba 2 Ivanka Čugura, Snježana Župić, Zdenka Šušnjara 

Soba 3 Anđelka Bikić, Tanja Samardžić, Ana Glavinović 

Soba 4 Anđa Koprčina, Ivanka Jagnjić (zamjena M. Majić) 

MASLAČAK 

Soba 1 Ljubica Periš, Stela Radonić, Nada Maleš 

Soba 2 Ina Runje, Tajana Ratković 

Soba 3 Lucija Jerkan, Mirjana Pavić, Danijela Radan 

Soba 4 Ivanka Penić, Nena Kolak, Milenka Jadrijević 

Soba 5 Anna Bandalo, Josipa Jukić Perković 

ALKARIĆ 

Jaslice Dijana Župić, Paula Budimir, Ivana Maras 

Soba 1 Ankica Vukasović Lončar, Jasna Radonja, Josipa Ž. Budimir 

Soba 2 Vedrana W. Mitrović, Elizabeta Čavčić 

VRAPČIĆ 

Jutro Mirjana Modrić 

Popodne Maja Mladina 

POTOČNICA 

Soba 1 Nataša Romac 

Soba 2 Ankica Poljak, Marija Vitić 

LJILJAN 

Jaslice 1 Sandra Aničić Čolo, Miranda Kovačević (zamj. M. Vidalina) 

Jaslice 2 Petra Jazidžija, Ivna Latinac 

Vrtić Inga Mladina, Dubravka Vuković 

Raspored rada odgojitelja usvojen je na sjednici Odgojiteljskog vijeća, održanoj dana 16. 

rujna  

2020. godine. 
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MATERIJALNI UVJETI RADA 

 

Materijalni uvjeti za odgojno - obrazovni rad su zadovoljavajući i u skladu s pedagoškim 

standardima. Prema Godišnjem planu i programu u odgojno - obrazovnom procesu osigurali 

smo dovoljno potrošnog materijala za rad s djecom, didaktiku, materijale i sredstva za 

čišćenje i održavanje higijene te druge materijale potrebne za održavanje objekata. 

Ove godine, zbog specifične situacije uzrokovane pandemijom, izdvojili smo znatno više 

financijskih sredstava za higijenski materijal i sredstva za održavanje objekata po 

preporukama HZJZ te tako osigurali sigurnost djece i zaposlenika. 

U svim vrtićima imenovane su osobe za pružanje prve pomoći koje su educirane u tu svrhu. 

Tijekom godine provedena je suradnja sa firmom ZAST d.o.o. koja brine za sigurnost i zaštitu 

djece i osoblja. Izvršen je pregled potencijalno rizičnih mjesta (sigurnosna rasvjetna tijela, 

uzemljenja itd.), a nakon pregleda prema Izvještaju zaštite na radu, stanje je ocijenjeno kao 

vrlo dobro. 

Planovi evakuacije i spašavanja propisno su vidljivi u svakom vrtiću. 

U svim vrtićkim objektima provedene su vježbe evakuacije i spašavanja od požara i potresa 

za sve zaposlenike i djecu. 

Dječji vrtić Bili cvitak zajedno s osnivačem maksimalno ulaže financijska sredstva u veće i 

manje investicije za poboljšanje uvjeta. Sanacija poda u vrtiću Bili cvitak financirana je iz 

gradskog proračuna, dok su manje investicije i svi tekući popravci i potrebni radovi 

financirani iz tekućeg poslovanja Vrtića. 

Iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja RH doznačena su sredstva za djecu s 

teškoćama koji su integrirani u redovne programe, u iznosu od 24.000.00 kuna. 

Od siječnja 2015. godine Ministarstvo doznačuje sredstva za realizaciju programa predškole i 

to 20 kuna mjesečno za svakog predškolca. Tako smo u 2020. godini od Ministarstva dobili  

29.280.00 kuna za ostvarivanje programa predškole. Sredstva su doznačena periodično 

tijekom godine, a utrošena su na stručno usavršavanje zaposlenih, nabavku materijala za rad s 

djecom, sitnu i krupnu didaktiku te ostalu opremu. 

Dostavna vozila vrtića redovito su održavana, servisirana i osigurana. 
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Klima uređaji se redovito održavaju, čiste i servisiraju kod nadležnog servisera “Pešo. 

U protekloj pedagoškoj godini u svim vrtićima radilo se na tehničkom održavanju objekata.  

U objektu Bili cvitak javljale su se češće potrebe za popravcima sifona, roleta, vodovodnih 

instalacija i žljebova. Osim toga izvršena je: 

 nadopuna RF pribora za jelo za djecu (šalice, pribor, tanjuri) 

 kupljen Bosch multipraktik 

 kupnja kolica za serviranje i posuđe 

 gorivo za grijanje 

 kupljen visokotlačni perač 

 kupljena i postavljena vrata na jaslice 

 renoviranje ulaza u jaslice (postavljanje kamena na stepenice i ulazni prag) 

 kupljena radna odjeća za osoblje prema planu i Pravilniku o zaštiti na radu 

 kupljen megafon za uzbunjivanje 

 kupljene karaoke set s dva mikrofona 500W 

 dokupljena je posteljina za pojedine odgojne skupine  

 kupljeno (zamjena) dječji stolica u jaslicama soba 3 (20 kom) 

 dokupljeno je namještaj za jaslice soba 1 (ormar, ormar s 8 PVC kutija, polica za 

likovni materijal – 1 komad, dvosjed – 1 komad, kutić lutaka, ormar, krevetić) 

 nadopuna didaktičkih sredstava 

 u dvorište vrtića kupljene su: klupe drvo/metal - 2 komada, stol s klupama - 2 komada, 

koševi za smeće - 2 komada 

 kupljeni i postavljeni klima uređaji – 3 komada 

 kupljen paravan za samoizolaciju (medicinski) 

 kupljen stol i dvije stolice u hol vrtića 

 kupljene plastične kutije za didaktiku – 30 komada 

 kupljena kanta za smeće jaslice soba 3 

 tijekom godine kontinuirano je nabavljena stručna literatura i časopisi, izvršena je 

godišnja nabava potrošnog likovnog materijala te je izvršena nadopuna prema potrebi. 

U jedinici Alkarić izvršen je: 

 popravak perilice posuđa 

 kupljen usisivač za podove  
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 kupljena perilica za rublje 

 kupljeno gorivo za grijanje 

 kupljen i izmijenjen grijač od bojlera za grijanje  

 bojanje SDB zidova  

 potrošni materijal za rad s djecom 

 nadopunjena didaktička sredstva 

 kupljena radna odjeća za osoblje prema planu i Pravilniku o zaštite na radu  

U jedinici Maslačak izvršeno je: 

 kupljen telefon 

 kupljen megafon za uzbunjivanje 

 kupljena karaoke set s dva mikrofona od 500W 

 kupljen je komplet namještaj za 1 sobu dnevnog boravka (dvorana) 

 popravak perilice za rublje 

 nadopuna posuđa i kolica za serviranje 

 kupljene dvije stolice i stol za hol vrtića  

 kupljena uredska stolica 

 kupljene klupe za u dvorište vrtića - 2 komada 

 kupljen koš za smeće za u dvorište vrtića - 2 komada 

 kupljeno gorivo za grijanje 

 kupljena klima uređaj za sobu dnevnog boravka (dvorana) 

 kupljena 2 CD stereo radio  

 kupljen plastifikator 

 kupljeno 10 plastičnih kutija za didaktiku 

 bojanje prostorija stručnog tima 

 kupljene ležaljke - 30 komada 

 kupljeno ogledalo za sobu 5 
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 kupljen visinomjer samostojeći 

 kupljeno posteljno rublje - 60 komada 

 dokupljene slikovnice – 15 komada 

 popravak šifre na vratima  

 kupljene 2 uredske stolice 

 kupljeno prijenosno računalo za zdravstvenog voditelja 

 kupljena radna odjeća i obuća prema planu i Pravilniku o zaštiti na radu. 

U jedinici Vrapčić u Brnazama, osim tekućeg održavanja objekta, izvršeno je: 

 nadopuna didaktičkim materijalima  

 kupljene kutije za igračke 

 nadopunjeno posuđe  

 kupljen ormar u SDB 

 nadopuna didaktičkog materijala 

 postavljanje antistresne podloge u dvorište 

 sanacija drvenog dijela sprava u dvorištu vrtića 

 nabavka radne odjeće i obuće prema planu i Pravilniku o zaštiti na radu 

U vrtiću Potočnica u Glavicama uz tekuće održavanje izvršeno je: 

 nadopuna didaktičkog materijala 

 nadopuna posuđa 

 kupljena garderoba za djecu 

 kupljen ormar za posteljno rublje 

 kupljeno sušilo za rublje  

 kupljena radna odjeća i obuća prema planu i Pravilniku o zaštiti na radu 

U vrtiću Ljiljan u Turjacima uz tekuće održavanje izvršeno je: 

 kupljeno gorivo za grijanje (plin) 

 ugrađene rolete na prozore vrtića 

 kupljena perilica posuđa 

 kupljeno sušilo za rublje 
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 kupljena pegla za rublje 

 nadopuna didaktičkim materijalima 

 postavljanje zaštitnih letvica na podu u SDB 

 kupljen stol i klupice za dvorište 

 kupljena radna odjeća i obuća prema planu i Pravilniku o zaštiti na radu 

U uredima uprave Vrtića izvršena je: 

 adaptacija sanitarnog čvora 

 bojanje zidova  

 kupljena je uredska fotelja 

 kupljeno prijenosno računalo za ravnatelja 

Financiranje redovne djelatnosti ustanove vrši se iz sljedećih izvora: 

 gradskog proračuna Grada Sinja 

 uplata roditelja, polaznika jasličkih i vrtićkih skupina 

 sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja kojima se sufinancira rad programa 

predškole i rad s djecom s teškoćama u razvoju, temeljem dostavljene medicinske i 

druge dokumentacije. 

 

Gradsko vijeće grada Sinja od 1.1.2019. donijelo je odluku da je Vrtić besplatan za drugo i 

svako sljedeće upisano dijete. Iz gradskog proračuna uredno su realizirane financijske obveze 

prema vrtiću uz poštivanje donesene odluke.  

Priliv proračunskih i “vlastitih“ sredstava kretao se u okviru plana tako da su računi redovno 

plaćeni, a plaće i doprinosi redovno isplaćivane. 
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ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD 

 

Odgojno – obrazovni rad tijekom pedagoške godine usmjeren je prema podizanju kvalitete 

odgojno - obrazovnog procesa i osiguravanju dobrobiti za svako dijete. Planiranje procesa 

rada usmjereno je osiguravanju dobrobiti i načinu njihova ostvarivanja u kvalitetnom 

okruženju vrtića. Dobrobiti za dijete uključuju: osobnu, emocionalnu i tjelesnu dobrobit te 

obrazovnu i socijalnu dobrobit. Naglasak je  na identifikaciji i poticanju individualnih potreba 

i interesa djece te usmjeravanju odgojitelja i roditelja na adekvatne odgojne modele i pristupe 

(prijedlog aktivnosti, didaktička pomagala i materijali u radu, oblikovanje poticajnog 

okruženja, i dr.). U planiranim i spontanim aktivnostima poticani su se i razvijane ključne 

kompetencije za cjeloživotno učenje i to: komunikacija na materinskom jeziku, komunikacija 

na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju, 

digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i 

poduzetnost te kulturna svijest i izražavanje. 

Ove pedagoške godine odgojno - obrazovni rad odvijao se u specifičnim uvjetima uz 

poštivanje propisanih epidemioloških mjera. U skladu s tim druženja djece iz različitih 

odgojnih skupina nisu bila moguća, roditelji nisu ulazili u unutrašnjost vrtića, nije bilo 

posjeta, izleta, druženja, zajedničkih manifestacija i sl., što je i ovu pedagošku godinu 

obilježilo kao specifičnu u više segmenata. Komunikacija s roditeljima provedena je preko 

društvenih mreža i individualno. Svaki odgojitelj je za svoju skupinu tijekom godine slao 

poticajne materijale, foto i video zapise o provedenim aktivnostima u vrtiću. Kako nije bilo 

edukativnih tematskih sastanaka za roditelje pripremljeni su edukativni leci (npr. za roditelje 

predškolaca i tijekom provođenja CAP programa ).  

Pandemija je utjecala na cjelokupnu organizaciju i tijek programskih sadržaja i projekata npr 

u projektu Škole za Afriku nije bilo prodajne izložbe, ni ovu godinu nije proveden dječji 

maskenbal, Olimpijski festival te predstave za djecu (osim jedne u dvorištu povodom Dana 

vrtića). 
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KRAĆI I INTEGRIRANI PROGRAMI RADA 

INTEGRIRANI PROGRAM ZA DJECU U GODINI PRED POLAZAK U ŠKOLU  

 

Provodio se kroz redovne programe vrtića. Ukupan broj djece u godini prije polaska u školu u 

redovnim programima (jutro + popodne + predškola) bio je 178 (godinu prije 170) (Tablica 

5.). Broj sati za ovaj program iznosio je 250. 

Tablica 5. Prikaz broja djece predškolaca po objektima: 

VRTIĆ 
BROJ DJECE 

JUTRO POPODNE 

Bili cvitak 26 19 

Maslačak 39 22 

Alkarić 18 9 

Potočnica 17 / 

Vrapčić 10 8 

Ljiljan 10 / 

UKUPNO 120 58 

SVEUKUPNO 178 

Nakon provedenog testiranja i sistematskih pregleda 10 djece dobilo je odgodu upisa u prvi 

razred osnovne škole te su djeca obnovila upis u redovni program vrtića. 

Program predškole, za djecu u godini pred polazak u školu, a koja nisu obuhvaćena redovnim 

programom, nije bio organiziran u osnovnim školama zbog samo 4 prijave. Djeca su od 1. 

ožujka raspoređena u popodnevne odgojne skupine, a program su pohađali do kraja lipnja. 

PROGRAM INKLUZIJE I INTEGRACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU  

 

Dječji vrtić Bili cvitak provodi inkluziju djece s teškoćama u redovne programe. Djeca s 

teškoćama u razvoju, prema Pravilniku o upisima  DV Bili cvitak, imaju izravan upis. U 

skladu s načelima inkluzije imaju mogućnost ravnopravnog sudjelovanja u odgojno - 

obrazovnim procesima - u skladu s vlastitim sposobnostima i potrebnom podrškom.  

Tijekom pedagoške godine sveukupno je u 6 vrtićkih kuća (Bili cvitak, Maslačak, Alkarić, 

Ljiljan, Potočnica, Vrapčić) identificirano 98 djece s poteškoćama (klasificiranih prema 

Državnom pedagoškom standardu - uključujući i zdravstvene teškoće poput alergija i 
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govorno-jezične teškoće) od kojih je integrirano 22  djece  s različitim teškoćama u razvoju 

(autizam, cerebralna paraliza, Sy Down itd.) (Tablica 6.)  

Od 22 djece s teškoćama u razvoju, 12 ih je imalo Rješenje prvostupanjskog tijela vještačenja. 

Četvero djece je u postupku dobivanja Rješenja. Ostala djeca imaju nalaze i mišljenja drugih 

stručnjaka (rehabilitatora, logopeda, psihologa, neuropedijatra itd.).  

Važno je istaknuti da su kod nekolicine djece teškoće prepoznate tek polaskom u vrtićku 

grupu, premda je upisna dokumentacija bila uredna, što je utjecalo na prostorne uvjete i 

podršku koju je vrtić mogao pružiti. Sva djeca su uključena u terapije ili u sklopu predškolske 

ustanove ili kod vanjskih stručnjaka (Juraj Bonači, privatno). Kako bi se pojačala skrb i 

omogućila veća podrška odgojiteljima i djeci u dvije skupine su raspoređene i pripravnice. 

Izvršena je opservacija i procjena djece, napravljen uvid u dokumentaciju, ostvaren kontakt sa 

roditeljima i odgojiteljima te pripremljena okolina, nakon čega su djeca integrirana u redovne 

skupine.  

Djeca su primarno raspoređena prema zahtjevima roditelja i adresi stanovanja te 

mogućnostima odgojne skupine. Vrijeme boravka je organizirano prema individualnim 

potrebama djeteta. Identifikacija i opservacija djece kao i praćenje napretka obavljana je 

tijekom cijele pedagoške godine. Na konzultacijama s drugim članovima  stručnog tima kao i 

sa roditeljima i odgojiteljima izmijenjena su iskustva i mišljenja, te signalizirana potreba 

daljnje obrade djece.  

Tablica 6. Klasifikacija djece s teškoćama u razvoju 

R.br. Vrsta teškoće Broj djece 

1.  Oštećenje vida 1 

2.  Oštećenje sluha 1 

3.  Poremećaj govorno glasovne komunikacije 51 

4.  Promjene osobnosti uvjetovanim organskim čimbenicima ili psihozom 0 
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5.  Poremećaji u ponašanju i neurotske smetnje 0 

6.  Motorička oštećenja 3 

7.  Snižene intelektualne sposobnosti 1 

8.  Autizam 5 

9.  Višestruke teškoće 2 

10.  Zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja 34 

*ova podjela nije u skladu s Međunarodnom klasifikacijom funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja  i 

zdravlja, (2010) koja stavlja naglasak na funkcionalne sposobnosti osobe s teškoćom – dvije osobe s istom 

dijagnozom mogu imati različite razine funkcioniranja, a isto tako dvije osobe s istom razinom funkcioniranja ne 

moraju imati isto zdravstveno stanje *djeca sa zdravstvenim teškoćama uključuju djecu s alergijama, 

epilepsijom, dijabetesom itd. 

Tijekom rada, zajedno s ostalim članovima stručnog tima i odgojiteljima primijećena je  veća 

potreba podrške na emocionalno-socijalnom planu, području predvještina za školu i 

komunikacijskih vještina kao posljedica velike izloženosti različitim oblicima ekrana djece 

od najranije dobi.  

Zbog sve većeg broja djece s posebnim potrebama te prirode redovnih skupina  javlja se 

potreba i za  podrškom trećeg odgojitelja/ pomagača  te stručnog suradnika psihologa. 

INTEGRIRANI PROGRAM FOLKLORA 

 

provodio se u jedinici Bili cvitak u 4 satnom popodnevnom programu (Soba 1) s odgojiteljem 

A. Vukasović.  

Cilj programa bio je obogatiti kvalitetu življenja redovitog programa vrtića sadržajima 

folklora, očuvanjem i njegovanjem kulturne baštine.  

PROGRAM PREVENCIJE ZLOSTAVLJANJA DJECE 
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 (CAP1 program) realiziran je za djecu u godini pred polazak u školu (predškolci). Provedba 

programa započela je početkom mjeseca siječnja, kada su epidemiološke mjere bile nešto 

ublažene.  

Za provedbu programa bili su zaduženi CAP timovi u sastavu: odgojitelji Jadrijević, Kolak, 

Modrić, Budimir, Mladina, Barać, Kardoš, edukacijski rehabilitator A. Tomašević i pedagog 

A. Vukas. Koordinatorica programa je pedagog. 

Cilj ovog programa je doprinijeti smanjenje ranjivosti djece na verbalno, fizičko i seksualno 

zlostavljanje. Djeci su pružene kvalitetne informacije o napadu i obrani te ih se poučilo 

učinkovitim prevencijskim strategijama.   

CAP se sastoji od sljedećih aktivnosti: 

 pripremnih aktivnosti za djecu od strane odgojitelja voditelja skupine 

 predavanja za roditelje i osoblje Vrtića Kako poučavati djecu o prevenciji zlostavljanja 

 Kako pomoći djeci da budu sigurna, jaka i slobodna - tjedan prije radionica za djecu 

od strane CAP voditelja   

 radionica za djecu (kroz 3 igrokaza prema priručniku za CAP pomagače Nove 

strategije za slobodnu djecu) – CAP timovi  

 izrade evaluacija i izvješća (Udruga roditelja Korak po korak - Capis baza, Godišnje 

izvješće Vrtića i Godišnje izvješće pedagoga) 

Zbog preporučenih epidemioloških mjera organizaciju i provedbu programa prilagođavali 

smo važećim propisima i preporukama. Nije bilo radionice za roditelje i nove zaposlenike, ali 

smo za roditelje tiskali edukativnu brošuru na temu Prevencija zlostavljanja djece, preuzetu sa 

stranice Udruge roditelja Korak po korak. Brošuru je dobio svaki roditelj već u siječnju, tako 

da su bili pravovremeno informirani. Također smo primijenili pravilo da smo, gdje je god bilo 

moguće, radionice za djecu provodili van sobe boravka (hodnici, garderobe, holovi, dvorišta), 

a u radionici su bila djeca iz samo jedne odgojne skupine. Vodilo se računa o dezinfekciji 

prostora, ruku, nošenju zaštitnih maski voditelja i sl. Zbog pandemije je na radionicama bio 

prisutan manji broj djece. Od 178 predškolaca na CAP radionicama sudjelovalo je 146 (82%).  

                                                   

1 CAP=Child Assault Prevention – prevencija napada na djecu 
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Zbog okolnosti u provedbi (van soba boravka), mali broj odgojitelja je sudjelovao u 

radionicama, tako da imamo tek nekoliko evaluacijskih lista. Svi komentari su bili pozitivni, a 

prezentirani sadržaji su ocijenjeni najboljom ocjenom. 

Cap timovi nisu primijetili postojanje nekog od oblika zlostavljanja kod djece, ali je 

primijećeno da djeca sve više govore o doživljajima s vršnjacima, a tiču se ruganja, 

ismijavanja, povlačenja, naguravanja, otimanja igračaka, ucjenjivanja i sl. O tim smo 

problemima provodili razgovore s djecom, te ih usmjeravali na tehnike kako se zauzeti za 

sebe i drugoga. Nakon radionica, odgojitelje voditelje skupina, informirali smo o tome što 

djeci smeta u njihovoj sredini. Također je primijećeno da djeca učestalije prepričavaju 

slučajeve nasilja o kojima pišu mediji.  

S obzirom na situaciju, CAP-a u našem vrtiću ipak je proveden vrlo uspješno. Iako je 

nekoliko kolegica imalo sumnju i pojačane strahove kako će se sve organizirati, na kraju se 

pokazalo da se uvijek nađe neko povoljno rješenje. U praksi se pokazalo da je odabir prostora 

van sobe boravka bilo dobro rješenje za radionice s djecom. Nitko od kolegica nije podržao 

alternativu snimanja videa kojeg bi prikazivali djeci. Igranje "u živo" izabrali smo kao 

najprihvatljiviju opciju. 

Ove godine održano je 50 radionica za djecu (po tri igrokaza za svaku odgojnu skupinu).  

Kako su voditelji djeci dobro poznate osobe, komunikacija je protekla bez straha i 

suzdržavanja. Uočena je dobra pripremljenost djece za razgovore o pravima, nepoznatim 

osobama, tajnama i situacijama koje mogu izazvati povredu dječjih prava.  

Odgojitelji koji su pratili realizaciju igrokaza za djecu, program su ocijenili najvišim 

ocjenama. Sve kategorije iz evaluacijskih listića nakon radionica s djecom, od strane kolegica 

odgojitelja, ocijenjene su ocjenom 4 = jako/vrlo.  

Izdvajamo neke komentare: Ovim programom djeca dobivaju više informacija i upoznaju 

strategiju obrane, razlikuju dobru i lošu tajnu. Sadržaj je jasan, precizan, primjeren za dječju 

dob. Informacije koje su djeca dobila su jako korisne jer se djeca trebaju znati zaštititi od 

opasnih situacija. Dobra strane radionica su adekvatan pristup djeci i stručan prijenos 

informacija. Slikovit i razumljiv način prezentiranja. Poučno, igrokazi zanimljivi djeci. Djeca 

su bila motivirana i imali su želju sudjelovati u igrokazima. Odgojitelji trebaju naglašavati 

opasne situacije i na njima raditi s djecom tijekom cijele godine. Mislim da su ovakve 

radionice jako dobre i pozitivno utječu na djecu.  
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Ovogodišnja Cap konferencija zbog epidemioloških mjera, održana je online (20. i 

21.11.2020.), a na istoj su sudjelovale L. Budimir i A. Vukas.  

O provedenim sadržajima za ovu pedagošku godinu, udruzi roditelja Korak po korak, 

proslijeđeno je izvješće (elektroničkim putem, Capis baza). Identifikacijske kartice za djecu 

korištene su od prošle godine, a edukativni letci za roditelje izrađeni su vrtićkim sredstvima.  

Po završetku izvješća Vrtić je dobio pohvalu od Cap koordinatorice D. Luketin, kako smo 

jedini vrtić u Hrvatskoj koji je proveo program u cijelosti. 

Prijedlog je da se u sljedećoj pedagoškoj godini organizira edukacija za sve zaposlenike koji 

su zainteresirani za provedbu programa, kako bi provedba bila što cjelovitija i učinkovitija. 

KRAĆI SPECIJALIZIRANI PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA  

 

Od kraćih specijaliziranih programa s verifikacijom realiziran je program ranog učenja 

engleskog jezika, a provodio ga je Centar stranih jezika Sinj d.o.o. – za poduku jezika   

(voditeljice: S. Vukas, magistra edukacije engleskog i njemačkog jezika i književnosti i K. 

Smoljo, prvostupnica engleskog i ruskog jezika i književnosti). Program je namijenjen djeci 

predškolske dobi koja su bila podijeljena u dvije skupine (23 djece), a odvijao se u 

poslijepodnevnim terminima u vrtićkim jedinicama Bili cvitak i Maslačak. Nastava je počela 

6. listopada 2020. i trajala je do 20. svibnja 2021. godine, uz poštivanje svih epidemioloških 

mjera. Program se trajao 55 nastavnih sati po 45 minuta.  

Program se temeljio na usvajanju engleskoga jezika kroz igru, ples, pokret, priču, a cilj mu je 

upoznati djecu s engleskim jezikom i kulturom kroz svakodnevne životne situacije. U nastavi 

su korišteni materijali izdavačke kuće Oxford University Press, udžbenik „Jump In! B“ te uz 

njega pripadajuće slikovne kartice, radni listovi, scenske lutkice, CD i DVD. 

Program je imao sljedeće sadržaje i ciljeve: 

 1) Hello!  

● prepoznati i reagirati na pitanje „What's your name?“  

● uvesti i uvježbati nazive za boje na engleskom jeziku 

● uvesti i uvježbati nazive za brojeve na engleskom jeziku 

● upoznati se s likovima iz udžbenika 
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● ključni pojmovi: Hello, what's your name?; I'm….; yellow, blue, green, red, orange, 

purple, brown, pink; Numbers 1-10 

2) I’m late, I’m late, I’m late! 

● uvesti i uvježbati nazive za jutarnju rutinu na engleskom jeziku 

● prepoznati i reagirati na nazive za dane u tjednu na engleskom jeziku 

● ponoviti nazive za boje i brojeve na engleskom jeziku 

● ključni pojmovi: wake up, get out of bed, have a shower, brush your teeth, get dressed, 

eat breakfast; Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday 

3) What’s the matter? 

● uvesti i uvježbati nazive za dijelove tijela na engleskom jeziku 

● uvesti i uvježbati nazive za bolesti/osjećaje na engleskom jeziku 

● prepoznati i reagirati na pitanje: „What's the matter?“ 

● ponoviti nazive za boje, brojeve, pozdrave i osjećaje na engleskom jeziku 

● ključni pojmovi: face, eyes, ears, nose, mouth, hair; headache, sore throat, fever, 

cough, runny nose, measles; What’s the matter?; I’ve got ... 

4) Project 1  

● proširiti nazive za osjetila na engleskom jeziku 

● ključni pojmovi: see, hear, smell, taste, touch 

5) But I want chips! 

● uvesti i uvježbati nazive za hranu i obroke na engleskom jeziku 

● prepoznati i točno reagirati na pitanje „Can I have…?“ koristeći nazive za hranu 

● prepoznati i točno koristiti izraze „I like“ i „I don't like…“ povezane s nazivima za  

hranu 

● ključni pojmovi: sandwiches, cheese, chicken, salad, spaghetti, chocolate; I like…; I 

don't like…; juice, bananas, yoghurt; potatoes, carrots, spinach, peanuts, corn, peas; 

breakfast, lunch, snack, dinner 

6) Wild animals!  

● uvesti i uvježbati nazive za domaće i divlje životinje na engleskom jeziku 

● prepoznati i točno reagirati na pitanje “What’s your favourite ...?” 
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● ključni pojmovi: cow, horse, pig, sheep, hen, chick; monkey, parrot, leopard, snake, 

hippo, elephant; What’s your favourite...?; I love... 

7) I love the beach!  

● uvesti i uvježbati nazive za prijevozna sredstva na engleskom jeziku 

● naučiti govoriti o suprotnostima 

● ključni pojmovi: bike, hot air ballon, boat, bus, plane 

8) Project 2  

● uvesti i vježbati vokabular povezan s temom “Will it float or will it sink?” 

● ključni pojmovi: Will it float? Will it sink? 

9) Festivals Christmas  

● uvesti i uvježbati nazive za igračke i glazbene instrumente na engleskom jeziku 

● uvesti i uvježbati sadržaje povezane s proslavom Božića na engleskom jeziku 

● prepoznati i reagirati na pitanje: „What do you want for Christmas?“ 

● ključni pojmovi: computer game puppet, train, book, car, costume; gutair, castanets, 

drum, maracas, piano; What do you want for Christmas?; I want a …. please; Father 

Christmas 

10) Festivals Spring 

● uvesti i vježbati vokabular povezan s mjestima u gradu na engleskom jeziku 

● prepoznati i točno reagirati na uputu „Can you hear...?“ i “Can you see...?” 

● uvesti i uvježbati sadržaje povezane s proslavom Uskrsa na engleskom jeziku 

● ključni pojmovi: baker’s, butcher’s, fruit shop, toy shop, clothes shop, park; Can you 

hear...? I can hear...; Can you see...? I can see...;  Easter Bunny  

Programskim sadržajima poticala se dječja sposobnost slušanja, razumijevanja i 

komuniciranja na stranom jeziku, razvijala se slušna osjetljivost i navike slušanja i 

razumijevanja stranog jezika. Djeca su se motivirala za izražavanje stranim jezikom spontano, 

jednostavnim rečenicama i frazama u okviru njihovih dobnih mogućnosti. Također se 

razvijala mogućnost vizualnog i situacijskog pamćenja riječi, rečenica i fraza na stranom 

jeziku. Potican je pravilan izgovor glasova kojih nema u hrvatskom jeziku te pravilno 
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intoniranje kraćih rečenica. Djeca su se upoznala  s nekim elementima kulture zemalja 

engleskog govornog područja.  

Praćenje i vrednovanje programa provodilo se kroz mape s radovima djece i bilješkama o 

napredovanju svakog djeteta.  

Djeca su po završetku programa dobila prigodne svjedodžbe kao potvrdu uspješnosti. Zbog 

epidemioloških mjera na kraju programa nije provedena planirana završna svečanost za 

roditelje u kojoj su djeca kroz naučene rime i tekstove trebala pokazati usvojenost sadržaja, ali 

je o istoj izrađen foto i video zapis koji je u online obliku proslijeđen svakom roditelju.  

 

VAŽNA DOGAĐANJA TIJEKOM GODINE I REALIZIRANI PROJEKTI 

 

U jedinici Bili cvitak realiziran je humanitarni projekt UNICEF-a Škole za Afriku (sve vrtićke 

skupine). Cilj projekta je senzibilizirati i motivirati djecu i roditelje za uključivanje u globalne 

akcije prikupljanja pomoći djeci siromašnih afričkih zemalja (Madagaskar).  

Projekt je realiziran sljedećim aktivnostima:  

● Gdje je Afrika, Madagaskar? (upoznavanje na zemljopisnoj karti, globusu) 

● Životinjski svijet Afrike (filmovi, fotografije, enciklopedije, slikovnice, izrada lutki na 

štapu) 

● Afričko selo – izrada makete (kartonska ambalaža, papir, slama, grančice,….)  

● Afrički nakit (izrada ogrlica, narukvica)  

● Likovne aktivnosti (crtanje, slikanje, modeliranje) 

● Pjevanje, plesanje, igrokazi 

● Rješavanje Radne bilježnice UNICEF-a 

Zbog epidemioloških uvjeta nije bilo moguće organizirati prodajne izložbe i sajmove van 

vrtića, a djeca i odgojitelji prikupljali su novac u zajedničkoj kasici, a predmete izrađene u 

vrtiću nosili su kući. U akciji je prikupljeno 3.555 kuna. Iako je akcija planirana za cijelu 

pedagošku godinu, provedba je zbog epidemijskih mjera trajala samo u mjesecu prosincu. 

UNICEF-u je cijelu godinu motivirao provoditelje prijedlozima aktivnosti i promotivnim 

materijalima. 
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Izvješće o aktivnostima proslijeđeno UNICEF-u sredinom lipnja kao i foto dokumentacija o 

provedenim aktivnostima. Vrtić je dobio zahvalnicu, a svako dijete prigodni straničnik. 

Početkom srpnja obavljena je nova prijava za sudjelovanje u projektu, a planirano je da 

sljedeće pedagoške godine bude proveden u vrtićima Alkarić, Vrapčić, Potočnica i Ljiljan.   

Povodom blagdana Svete Luce (13.12.), gradonačelnica je sa svojim suradnicima posjetila sve 

vrtiće i prigodno darivala djecu.  

Zbog zabrane okupljanja uslijed COVID pandemije nisu bile organizirane predstave za djecu. 

Za Dan Vrtića (1. lipnja) u dvorišnim prostorima za djecu vrtića Bili cvitak, Maslačak i 

Alkarić, organizirana je predstava Spartanko Smotanko (sportska akademija Sparta iz Splita). 

U drugim vrtićima rođendan Vrtića proslavljen je zabavnim i sportskim aktivnostima u 

prostorima vrtića.  

Svi vrtići bili sudjelovali su u projektu Živjeti zdravo - Proslavimo tjedan zdravlja u vrtiću, 

povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja (7. travnja), a u cilju osvješćivanja važnosti 

zdravih navika i važnosti brige o zdravlju. Pokrovitelji projekta su: Ministarstvo zdravstva, 

HZJZ, EU - Europski socijalni fond. Odgojitelji su dobili prigodne brošure s prijedlozima 

aktivnosti u radu s djecom po danima, i to: Uskočimo u utorak, Proslavimo super zdravu 

srijedu i Svjetski dan zdravlja, Čuvajmo čistu vodu u četvrtak i Probdij  pospani petak. 

Djeca su naučila: 

● Od svakodnevnog vježbanja zdravi smo i jaki!  

● Šarena hrana svakog dana najbolja je za zdravlje mališana! 

● Voda je najzdravije piće! 

● Razvrstavanjem otpada čuvamo našu Zemlju! 

● Onom tko dobro pere ruke, bolest ne zadaje puno muke! 

● Doručak je najvažniji obrok! 

Likovne radove, plakate i uratke poslali smo organizatorima, koji su djeci izdali certifikate i 

zbirnu brošuru radova djece iz svih vrtića koji su sudjelovali u projektu.  

 

 RAD S RODITELJIMA  
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Zbog epidemioloških mjera neki od oblika suradnje s roditeljima nisu realizirani, kao npr. 

zajednički sastanci s roditeljima za novoupisanu djecu, tematske edukativne radionice od 

strane stručnog tima, kreativne radionice za roditelje, druženja, izložbe, izleti i sl.  

Suradnja se odvijala kroz individualne i online oblike. Individualna suradnja s roditeljima bila 

je usmjerena na pružanje potpore i podrške u odgajanju te poticanju odgovornog roditeljstva. 

Roditelji su savjetovani u korištenju prihvatljivih odgojnih pristupa, odabiru programa, 

razvojnim potrebama djece, dužini boravka djeteta u vrtiću i sl.  

S roditeljima djece s teškoćama u razvoju, od strane stručnog tima, provedeni su individualni 

sastanci u cilju dogovora o uključivanju djece u vrtić (u lipnju), s naglaskom na pripremu 

djeteta i roditelja za pohađanje vrtića, problematiku adaptacije djeteta, razvojne potrebe 

djeteta i mjere koje vrtić treba poduzeti u prihvatu djeteta.  

Tijekom godine zbog COVIDA 19 roditelji su informirani o programskim aktivnostima putem 

društvenih mreža i individualnim razgovorima od strane voditelja odgojnih skupina. 
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PREVENTIVNI I SIGURNOSNI POSTUPCI 

Sigurnost djece u Ustanovi temeljna je vrijednost kojoj pridajemo posebnu pozornost, a dio su 

Nacionalnog programa u sustavu školstva RH. 

U dječjem vrtiću Bili cvitak stalno se provode aktivnosti iz Sigurnosno zaštitnog i 

Preventivnog programa čije su zadaće usmjerene na stalno povećanje sigurnosti djece u 

vrtiću. Rad s djecom odvija se kroz brojne ciljane aktivnosti kako bi jačanjem pozitivne slike 

o sebi prevenirali buduća rizična ponašanja djece. 

U svim vrtićkim prostorima (unutarnjim i vanjskim) radimo na unapređivanju uvjeta te i 

povećavamo nadzor nad sigurnošću djece. Svjesni smo kako nema potpune sigurnosti i kako 

još uvijek neki dijelovi objekata organizacijom i opremom mogu biti potencijalna opasnost za 

djecu (kao npr. igrala u dvorištu, pojedini dijelovi namještaja po sobama dnevnog boravka). 

Izrađen je protokol postupanja u slučaju potresa s kojim su upoznati svi zaposlenici. U svim 

vrtićkim objektima održane su vježbe evakuacije u slučaju potresa (kad su epidemiološke 

mjere bile ublažene).   

Roditeljima smo ponudili mogućnost potpisivanja police osiguranja djece, a „Grawe d.d.“ 

imalo je najbolju ponudu za pedagošku 2020./2021. godinu te je ista prihvaćena. 

Emocionalnu sigurnost djece nastojimo ostvariti bližim odnosima odgojiteljica i ostalog 

osoblja prema djeci, stvaranje ugodne atmosfere u sobi dnevnog boravka, smirenim 

obraćanjem tijekom međusobne komunikacije između odgojitelja i djeteta/djece, stvaranjem 

navike promjene prostora boravka djece tijekom dana, međusobnim posjetama i aktivnostima 

polaznika jasličkih i vrtićkih skupina kroz godinu te educiranjem svih djelatnika u tu svrhu. 

Zdravstvenu sigurnost djece u ustanovi osiguravamo i unapređujemo kroz: 

● dnevne, tjedne i tromjesečne planove (teme iz područja zdravlja, sigurnosti, zaštite) 

● posjete zdravstvenog voditelja koji nadzire mikroklimatske i sanitarno - higijenske 

uvjete boravka djece po objektima 

● suradnju zdravstvenog voditelja i odgojitelja vezano za zdravstvenu preventivu 

(kulturno -higijenske navike djece, pravilna prehrana i konzumiranje hrane, pravilne 

izmjene tjelesnih aktivnosti i odmora) 
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● suradnju sa stručnjacima sanitarne, medicinske i rehabilitacijske struke koji nam 

sustavno pomažu u unapređivanju zdravstvene preventive i zdravstvene kulture kod 

djece i odgojitelja. 

Unapređivanje sigurnosti djece u ustanovi vezano je uz: 

● edukaciju odgojiteljica u pružanju prve pomoći djeci 

● sustavnu skrb o ispravnosti igračaka i didaktičkih sredstava s kojima djeca 

svakodnevno dolaze u doticaj 

● sustavni nadzor ispravnosti vanjskih igrala, popravci ili zamjene dotrajalih 

● pravovremeno uočavanje i sanaciju staništa različitih insekata (Potočnica, Maslačak i 

Alkarić) u prostorijama vrtića kao i na dvorištu  

● uklanjanje potencijalno opasnih grana i stabala u dvorištima vrtića 

● suradnju s pojedincima, udrugama, organizacijama i institucijama koje nam mogu 

pomoći u podizanju ukupne kvalitete boravka djece u ustanovi kroz izradu i provedbu 

različitih sigurnosno preventivnih programa i projekata. 
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NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ 

Program zdravstvene zaštite Vrtića provodi se kroz sljedeća područja: 

1. Organizaciju i provođenje zdravstvene zaštite 

2. Osiguranje i unapređenje higijenskih uvjeta te provođenje higijensko - epidemioloških 

mjera 

3. Praćenje i unapređenje prehrane djece 

4. Unapređenje i organizacija njege i tjelesnog rasta i razvoja djeteta 

5. Vođenje zdravstvene evidencije i dokumentacije 

6. Planiranje i koordinacija rada zdravstvene zaštite 

 

ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE  

 

Organizacija i zdravstvena zaštita djece provodila se u vidu praćenja i unapređenja prehrane 

djece, pripreme i realizacije zdravstvenog odgoja djece i osoblja, praćenja i unapređenja 

sanitarno - higijenskih uvjeta u dječjem vrtiću kao i vođenja zdravstvene evidencije i 

dokumentacije. 

Pri upisu i obnavljanju upisa u vrtić, roditelji su dostavili potvrdu o obavljenom sistematskom 

pregledu djeteta čime je evidentirano 41 dijete sa zdravstvenom teškoćom od čega 24 s 

posebnostima u prehrani. Odgojiteljima i ostalom osoblju su date upute o postupanju.  

Primarna i sekundarna zdravstvena zaštita svoj djeci s teškoćama uglavnom je pružana kod 

njihovog nadležnog liječnika te po potrebi kod liječnika specijalista te vrtićkih i vanjskih 

stručnih djelatnika.  

Vođen je karton antropometrijskog mjerenja u koji se unose podaci o tjelesnoj visini i težini 

djeteta. Zbog epidemiološke situacije, ovu pedagošku godinu izvršeno je jedno mjerenje u 

siječnju 2021. kojim je izmjereno 445 djece ( Tablica 7.). 
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Tablica 7. Stanje uhranjenosti djece 

STANJE UHRANJENOSTI BROJ DJECE POSTOTAK 

Pothranjeno 1 0.22 

Rizik za pothranjenost 25 5.16 

Normalno uhranjeno  238 33.48 

Rizik za debljinu 122 27.41 

Prekomjerna tjelesna težina 56 12.58 

 

Obavljeno je 16 edukativnih razgovora s roditeljima djece koja su imala značajna odstupanja 

u tjelesnoj težini. Roditeljima je na razgovoru uručen i edukativni letak na temu 

pretilosti/pothranjenosti, upućeni su u potencijalne rizike ukoliko se tjelesna težine ne 

regulira, potreban kalorijski unos po dobi kao i vrste namirnica koje bi trebale biti zastupljene 

u djetetovom svakodnevnom jelovniku i naposljetku su upućeni na savjetovanje s djetetovim 

pedijatrom. 

Praćenje pobola djece po skupinama temelji se na dobivenim liječničkim potvrdama te su 

dobiveni sljedeći podaci o pobolu djece kroz ovu pedagošku godinu po mjesecima (Tablica 

8.) Kao i prethodnih godina, najviše su prisutna respiratorna oboljenja. 
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Tablica 8. Evidencija bolesti djece po mjesecima i šifri bolesti. 

Šifra bolesti Rujan 

List

opa

d 

Stu

deni 

Pros

inac 

Sije

čanj 

Velj

ača 

Ožu

jak 

Tra

van

j 

Svib

anj 

Lip

anj 

A00-B99 / 2 1 4 2 11 17 13 8 / 

G00-J99 / / / / / / / / / / 

J00-H99 43 45 33 10 12 19 20 16 28 12 

H00-H95 3 / 3 / 1 4 10 5 5 6 

K00-K93 / 2 1 1 / 2 1 2 21 / 

Ostalo 4 6 13 / 2 2 3 9 1 / 

UKUPNO 50 55 51 15 17 38 51 45 63 18 

SVEUKUPNO 403 

 

OSIGURANJE I UNAPREĐENJE HIGIJENSKIH UVJETA TE PROVOĐENJE 

HIGIJENSKO – EPIDEMIOLOŠKIH MJERA  

 

Tijekom godine zdravstveni voditelj, kao voditelj HACCP tima,  provodila je trening 

HACCP-a sa spremačicama, osobljem kuhinje i ekonomom. Težilo se što kvalitetnijem mikro 

i makro čišćenju uz korištenje standardnih sredstava za čišćenje i dezinfekciju iz 

profesionalnog programa Saponije. Provedena je redovna sanitarna inspekcija kojom nisu 

utvrđene nesukladnosti. 

Higijenski nadzor u centralnoj i ostalim čajnim kuhinjama redovito je obavljan i nije bilo 

većih primjedbi. Uvid u mikrobiološku čistoću u svim kuhinjama (brisevi pribora za jelo, 

površina, bris ruku i uzorci gotovih jela) obavljao je Zavod za javno zdravstvo 2x godišnje. 

Ocjena je bila dobra. Kontrolirana je mikrobiološka i kemijska ispravnost vode za piće u svim 



29 

 

objektima (1x godišnje), a nalazi zadovoljavaju. Velika pozornost se posvećuje higijeni i 

postupanju s hranom od nabave do dječjeg stola (HACCP sustav). Još se radi na uklanjanju 

nedostataka i opremanju kuhinjskih prostora. Preventivne mjere dezinsekcije i deratizacije 

obavljala je Likomed d.o.o. veterina. U svim objektima obavljala se periodično (2x godišnje i 

po potrebi). 

Svakodnevnom jutarnjom trijažom ako je bilo djece sa simptomima bolesti ili su se razboljela 

u vrtiću, u dogovoru s roditeljima djeca su upućena na kućnu njegu odnosno liječniku. 

Provođene su i druge preventivne i protuepidemijske mjere naročito one vezane za dječje 

zarazne bolesti i COVID-19. Usvajanje zdravstvene kulture djece i edukacija roditelja, 

pokazuje dobre rezultate prevencije u vrtiću. Zdravstveni voditelj davala je upute prije 

početka rada za 3 novozaposlenih. 

Za provođenje mjera prevencije i profilakse pri pojavi zaraznih bolesti surađivali smo s 

epidemiološkom službom HE Sinj i pedijatrima. Svi djelatnici su obavili sanitarni pregled 

kojim je utvrđeno da nema kliconoša.  

Kontinuirano je nošena radna odjeća i obuća za zaposlene te sobne papuče za djecu.  

PRAĆENJE I UNAPREĐENJE PREHRANE DJECE  

 

Prehrana se organizirala tako da se birala kvaliteta i kakvoća u izboru namirnica u sastavljanju 

jelovnika, a u skladu sa financijskim mogućnostima. Koristile su se dnevno svježe namirnice 

prema ponudi lokalnog tržišta. Provodio se pravilan vremenski razmak među obrocima te su 

se poštivali propisani normativi prehrane djece u vrtiću. Naučeni elementi o pravilnoj prehrani 

ne uvažavaju se pri proslavama i rođendanima od strane roditelja i većine odgajatelja (velike 

količine slatkih i slanih grickalica, zaslađenih sokova) što se u vrtiću ne preporučuje.  

Praćen je utjecaj prehrane na rast i razvoj djece što je prethodno opisano te se nastojalo 

ispraviti krive prehrambene navike kod djece, roditelja i osoblja.  

UNAPREĐENJE NJEGE I TJELESNOG RAZVOJA DJECE  

 

Organizacijom rada vrtića i programom rada težili smo stvoriti optimalne uvjete prema 

mogućnostima za pravilan rast i razvoj djece. Dnevni ritam prilagođen je potrebama djece 
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prema dobi i dužini boravka u vrtiću (izmjena statičkih i dinamičkih aktivnosti, razmak među 

obrocima, dnevni odmor, prvenstveno jaslice).  

Tijekom godine svim odgojiteljima inicirana je potreba o maksimalnom boravku, igrama i 

aktivnostima djece na svježem zraku, naročito u zimskom periodu zbog respiratornih 

infekcija. Taj dio programa proveden je uglavnom u jesen i proljeće kad je većina vrtićkih 

skupina išla u šetnje u bliža mjesta. Usvajanje kulturno–higijenskih navika je realiziran 

tijekom rujna u svim skupinama kroz igru i demonstraciju, a kasnije i kontinuirano 

primjenjivan na nivou odgojnih skupina kroz cijelu godinu. Radilo se i na očuvanju duševnog 

zdravlja djece. 

VOĐENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE 

 

Zdravstveni voditelj uredno je vodio dokumentaciju i obrasce za evidenciju zdravstvene 

zaštite u vrtiću u skladu s propisima 

PLANIRANJE I KOORDINACIJA RADA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 

 

Zdravstveni voditelj je kroz upute, savjete i edukacije usmjeravala sve djelatnike ka 

pravilnom provođenju mjera zdravstvene zaštite. Tijekom godine bilo je više individualnih 

razgovora s roditeljima vezano za posebnosti u prehrani, kronično bolesnih, odstupanjima u 

stanju uhranjenosti i kao član stručnog tima s roditeljima djece s teškoćama. Zdravstveni 

voditelj je po potrebi davala upute djelatnicima i roditeljima koji se odnose na očuvanje 

zdravlja djece rane i predškolske dobi. 
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UPIS DJECE ZA 2021./2022. GODINU 

 

Na temelju Odluke za provođenje upisa djece u predškolske ustanove Grada Sinja za 

pedagošku godinu 2021./22., upis je oglašen na svim objektima vrtića, na web stranici 

www.bilicvitak.hr te Hit radiju. Upis je obavljen u Upravi Vrtića, u vremenu od 26. travnja do 

7. svibnja 2021. Roditeljima je omogućen i online upis putem platforme e-upisi, ali je vrlo 

mali broj koristio istu. Ukupno je prijavljeno 299 djece (novi) i 431 (obnova). 

Komisija za primanje djece radila je u sastavu:  

 Željko Sesardić,  predstavnik Grada Sinja (predsjednik) 

 Jelena  Jagnjić, predstavnik Centra za socijalnu skrb Sinj (član) i 

 Ana Glavinović, odgojitelj (član) i 

 Nena Kolak, odgojitelj (zamjena). 

U radu Komisije sudjelovali su ravnatelj, pedagog i tajnik.  

Nakon izvršenog upisa, velik broj djece ostalo je neupisano, a zabrinjava činjenica da su to 

djeca koja zadovoljavaju uvjete, ali nisu bili primljeni zbog nedostatka prostornih kapaciteta 

za njihov smještaj.   

Nakon objave rezultata upisa, roditelji su imali mogućnost žalbe. Zaprimljeno je 59 prigovora, 

od toga 2 izvan žalbenog roka. Nakon uvida u prigovore, Upravno vijeće donijelo je odluku 

da se pozitivno riješi 32 prigovora, a djeca su raspoređena u tražene programe.  

Nakon svih radnji vezanih za upise za sljedeću pedagošku godinu, ukupno je primljeno 633 

djece (101 jasličke i 532 djece vrtićke dobi). 

I nakon riješenih žalbi i dalje imamo veći broj djece koja nisu dobila mjesto u jaslicama i 

vrtiću premda zadovoljavaju kriterije prema bodovima. 
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PERMANENTNO I STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

Program stručnog usavršavanja prihvaćen je na sjednici Odgojiteljskog vijeća, održanoj 

16.9.2020. godine.  

Usavršavanje se odvijalo kroz rad Odgojiteljskog vijeća (manje grupe), online predavanja, 

edukacije vanjskih stručnjaka te ponuđene teme Agencije za odgoj i obrazovanje. Svi 

odgojitelji i stručni suradnici su tijekom godine prema područjima stručnih interesa pratili 

teme iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te se samostalno prijavljivali na 

seminare i stručne skupove. Individualno su pratili dostupnu stručnu literaturu u okviru 

propisane satnice od 150 sati godišnje (Tablica 9.) 

Zbog epidemioloških mjera i nedostatka tehničkih uvjeta, interne edukacije za odgojitelje nije 

bilo moguće realizirati osim kroz online platforme. Stoga se može zaključiti da permanentno 

usavršavanje nije imalo puno tema/sadržaja, a odgojitelji i stručni suradnici su prema 

vlastitom odabiru birali teme koje su bile ponuđene u online oblicima van vrtića. 

Svi odgojitelji i stručni suradnici vodili su Plan i program individualnog stručnog 

usavršavanja, kojeg su na uvid dostavili ravnatelju početkom srpnja. 

Tablica 9. Pregled stručnog usavršavanja. 

R.br. Vrsta usavršavanja/sadržaj/tema Sudionici Vrijeme 

1.  Sjednica Odgojiteljskog vijeća  

- Usvajanje Godišnjeg izvješća o 

radu Vrtića za ped. god. 2020/21. 

- Organizacija rada po skupinama 

u ped. god. 2021/21. 

ravnatelj, 

odgojitelji, 

stručni tim 

Maslačak, 

24.8.2020.  

2.  Sjednica Odgojiteljskog vijeća 

- Prijedlozi godišnjih planova i 

programa rada, prijedlog 

Kurikuluma DV Bili cvitak te 

Sigurnosno – zaštitnog i 

preventivnog programa za 

ravnatelj, 

odgojitelji, 

stručni tim 

Maslačak, 

16.9.2020. 
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2020./21. 

- Prijedlog programa stažiranja 

stručnog suradnika logopeda 

3.  Sjednica Odgojiteljskog vijeća 

- Izvješće odgojitelja voditelja 

objekata o situaciji u vrtićima od 

početka pedagoške godine 

ravnatelj, 

odgojitelji 

voditelji, stručni 

tim 

Maslačak, 

5.11.2020. 

 

4.  Sjednica Odgojiteljskog vijeća 

- Prijedlog stažiranja odgojitelja 

ravnatelj, 

odgojitelji 

voditelji, stručni 

tim 

Maslačak, 

22.4.2021.  

5.  Sjednica Odgojiteljskog vijeća 

- Plan godišnjih odmora i ljetno 

dežurstvo 

- Rezultati upisa djece u vrtić 

2021./2022. 

ravnatelj, stručni 

tim, odgojitelji 

Maslačak, 

18.6.2021. 

 

 

6.  Sjednica Odgojiteljskog vijeća  

- Izvješće o realizaciji Godišnjeg 

plana i programa rada Vrtića 

- Plan organizacije rada za 

sljedeću pedagošku godinu 

ravnatelj, stručni 

tim, odgojitelji 

Maslačak, 

23.8.2021.   

 

 

7.  Webinar – Zakon  u ustanovi 2020.g ravnatelj 27.11.2020. ured 

8.  Webinar - Zakon u Vrtiću 2021.g ravnatelj, pravnik 29.11.2020. ured 

9.  Zapošljavanje, otkazi, radno vrijeme 

i godišnji odmori 

ravnatelj Opatija,  

4. i 5.3.2021. 

10.  Webinar - Radni odnosi u dječjim 

vrtićima 

ravnatelj 23.4.2021.  
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11.  Državni stručni skup za ravnatelje 

predškolskih ustanova 

ravnatelj Zoom, 19.5.2021. 

 

12.  Seminar za koordinatore programa 

„Škole za Afriku“ – UNICEF 

odg. vrtića Bili 

cvitak, pedagog 

6.10.2020. online 

13.  Cap konferencija na temu: 

Prilagođavanje CAP-a izvanrednim 

uvjetima 

- Mentalno zdravlje i jačanje 

otpornosti djece u vrijeme 

zdravstvene krize 

- Važnost provedbe CAP-a 

Gledanje filma „Jedna od nas“ 

pedagog 20. i 21.11.2020. 

online 

14.  Stručni skup na temu: Odgoj za 

humanost od malih nogu – o projektu 

Sigurniji vrtići i škole 

pedagog 27. i 28.1.2021. 

online 

15.  Stručni skup na temu: Uloga 

pedagoga u procesu vrednovanja 

kvalitete u ustanovama ranog i 

predškolskog odgoja 

pedagog 24. i 25.3.2021. 

online 

16.  Promocija slikovnice „Priča o 

očima“ (dr. T. Jukić) 

ravnatelj, 

pedagog, grupa 

odg. 

6.4.2021. Muzej 

Cetinske krajine 

17.  Senzomotorički razvoj djece - 

pregled miljokaza 

Plastičnost mozga - razvoj i poticaji 

Procjena mentalnog statusa djeteta 

zdravstveni 

voditelj 

25.11.2020. 

18.  HACCP tečaj za interne auditore zdravstveni 

voditelj 

25.-26.2.2021. 

19.  Posebnosti  prehrane u vrtićima zdravstveni 15.4.2021. 
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voditelj 

20.  Nadzirano četkanje zubi u vrtićima i 

školama 

zdravstveni 

voditelj 

30.9.2020. 

21.  Temeljni postupci oživljavanja zdravstveni 

voditelj 

13.10.2020. 

22.  Utjecaj vitamina D na zdravlje zdravstveni 

voditelj 

30.10.2020. 
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SURADNJA S VANJSKIM  USTANOVAMA 

 

 Suradnja s Udrugom za šport i rekreaciju djece i mladeži - Olimpijski festival dječjih 

vrtića (nije održana zbog epidemije COVID-19). 

 Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje (edukacije, pripravništvo, stručna 

pomoć i potpora). 

 Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa (provedba Plana i programa 

Ustanove, sufinanciranje djece s posebnim potrebama). 

 Suradnja s Gradom po brojnim pitanjima (upis djece, hitne intervencije vezane za 

tekuće održavanje objekata, rad Upravnog vijeća, planiranje i realizacija projekta). 

 Redovna suradnja s kolegama iz drugih predškolskih ustanova u Županiji. 

 Suradnja s Centrom za socijalnu skrb Sinj s ciljem prijenosa informacija i suradnje 

tijekom upisa djece u vrtić/jaslice, suradnja u vezi obiteljske zaštite, tretmana i 

nadzora pojedine djece koji pohađaju vrtić. 

 Suradnja s osnovnim školama s ciljem međusobnog prijenosa informacija o djeci koja 

na jesen odlaze u školu ili kroz posjete djece i odgojitelja školama. 

 Suradnja s Centrom za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači zbog međusobne razmjene 

informacija o djeci s teškoćama u razvoju. 

 Suradnja s pedijatrima.  

 Suradnja s UNICEF-om (provedba projekta Škole za Afriku). 

 Suradnja s muzejima (Cetinske krajine, Alke) galerijom Sikirica. 

 Suradnja s JVP Sinj. 

 Suradnja s izdavačkim i trgovačkim kućama s ciljem nabave edukativnih didaktičkih 

materijala za djecu, literature za djecu i odgojitelje, opreme vrtića i sl. 

 Suradnja s kontakt policajcima (zbog izvanrednih ophodnji u dvorištima naših vrtića). 

 Suradnja s vjerskim institucijama. 

 Suradnja s komunalnom službom Sinj. 

 Suradnja s javnim i privatnim poduzećima radi projekata i donacija. 
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IZVJEŠĆE O RADU RAVNATELJICE 

 

U PODRUČJU RADA KOJI SE ODNOSI NA PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE 

 izradila godišnje izvješće o radu za 2020./21. godinu 

 izradila Program odgojno - obrazovnog rada za pedagošku godinu 2020./21. 

 pripremala, sazvala i vodila sjednice Odgojiteljskog vijeća 

 planirala, dogovarala, poticala i omogućavala stručna usavršavanja djelatnika po 

njihovom osobnom odabiru 

 planirala sjednice Upravnog vijeća u suradnji s predsjednicom Upravnog vijeća 

 vodila evidenciju o radu vrtića u obliku videozapisa, fotografija, članaka i drugo. 

ORGANIZACIJA RADA VRTIĆA 

 organizirala rad za pedagošku godinu svih zaposlenika Vrtića tijekom pedagoške 

godine (organizirala zamjene za odsutne radnike) 

 sklapala ugovore o radu na određeno i neodređeno radno vrijeme 

 pripremala sastanke s voditeljima pojedinih vrtića 

 planirala sastanke stručnog tima sudjelovala u realizaciji 

 organizirala rad tijekom ljeta 

 izradila Rješenja o rasporedu radnog vremena i korištenju godišnjih odmora radnika 

Vrtića 

 poslovi upisa djece (u suradnji s povjerenstvom i Upravnim vijećem) 

 poslovi formiranja odgojnih skupina prema rezultatima upisa i odluci Upravnog vijeća 

Vrtića 

 dogovarala financijski plan i plan nabave s osnivačem i Upravnim vijećem 

 pratila i provodila odluke Upravnog vijeća Vrtića 

 surađivala s osnivačem po pitanjima prijavljivanja na raspisane natječaje koji su 

financirani od strane EU, mogućnosti rješavanja tekućih problemskih pitanja (DPS, 

materijalna prava radnika, uključivanje odgojitelje pripravnike  u rad s djecom s TUR-

om) 

 u povjerenstvu za pripravnike pratila i analizirala rad pripravnica 

 sudjelovala u organizaciji planiranih sadržaja na nivou ustanove i omogućavala 

realizaciju planiranih sadržaja odgojnih skupina 
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 pratila potrebe odgojnih skupina i nabavljala didaktiku, materijale (potrošne i trajne) 

stručnu literaturu te potrebe tehničkog osoblja 

 pratila prijave za natječaje za vrtić - donacije i sponzorstva 

SURADNJA 

 s osnivačem, Upravnim vijećem, Uredom državne uprave, inspekcijskom službom, 

Centrom za socijalnu skrb, sindikatom vrtića, AZOO i drugim bitnim čimbenicima  

 s roditeljima  

 s vrtićima u našoj županiji 

 s agencijom TIKA (humanitarna) 

ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI POSLOVI 

 sklapala ugovore na određeno i neodređeno radno vrijeme 

 sklapala ugovore o pružanju usluga vrtića s roditeljima 

 sklapala ugovore s dobavljačima 

 s tajnicom izradila plan korištenja godišnjih odmora 

 pratila primjenu zakonskih i podzakonskih akata 

 donosila odluke iz djelokruga rada 

 izdavala odluke o ostalim materijalnim pravima djelatnika (pomoć, regres, božićnica, 

dar u naravi, pomoć za smrtne slučajeve) 

FINANCIJSKO - RAČUNOVODSTVENI POSLOVI 

 praćenje financijskog poslovanja ustanove uz realizaciju troškova 

 suradnja s osnivačem vezano uz investicijsko održavanje objekta 

 s voditeljicom računovodstva kontrolirala narudžbenice, dostavnice i račune, izradila 

plan nabave i izmjene plana nabave u suradnji s tajnicom, voditeljicom računovodstva, 

glavnom kuharicom i zdravstvenom voditeljicom 

 s voditeljicom računovodstva sudjelovala u izradi polugodišnjeg i godišnjeg 

financijskog izvješća  

SURADNJA S RODITELJIMA 

 zbog COVID – 19 nisu održani roditeljski sastanci za novoupisanu djecu (planirani 

početkom pedagoške godine)  

 individualni razgovori i konzultacije 
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 informiranje i suradnja u zajedničkom rješavanju problema 

USAVRŠAVANJE U USTANOVI I IZVAN 

 organizirala i vodila sjednice Odgojiteljskog vijeća 

 praćenje i procjenjivanje realizacije programa stručnog usavršavanja odgojitelja i 

stručnih suradnika tijekom godine 

 sudjelovanje na seminarima  

 sudjelovala na sastancima ravnatelja u organizaciji AZOO 
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 UPRAVLJANJE U VRTIĆU - RAD UPRAVNOG VIJEĆA  

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bili cvitak u pedagoškoj godini 2020./2021. obavljalo je zadaće 

i poslove utvrđene Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi, Statutom vrtića i ostalim 

propisima i aktima. Tijekom godine održano je 30 sjednica Upravnog vijeća. 

Članovi Upravnog vijeća, predstavnici Grada Sinja, razriješeni su dužnosti 29. lipnja 2021. i 

to: 

1. Branka Šušnjar - predstavnica Upravnog vijeća 

2. Kristina Ivković - zamjenica predsjednice Upravnog vijeća 

3. Marija Perić Kanaet - član Upravnog vijeća 

 Upravno vijeće,od  predstavnika  Osnivača  Grada Sinja imenovane su: 

1. Sandra Kovač - Levantin - predsjednica Upravnog vijeća 

2. Irena Mišević - zamjenica predsjednice Upravnog vijeća 

3. Dunja Grabovac - član Upravnog vijeća 

4. Marija Knežević Gusić - predstavnik roditelja, član Upravnog vijeća 

5. Mirjana Pavić - predstavnik zaposlenih, član Upravnog vijeća 
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  PRILOZI 

 

1. Izvješće stručnog suradnika logopeda 

2. Izvješće stručnog suradnika pedagoga 

3. Izvješće stručnog suradnika edukacijskog rehabilitatora 

4. Izvješće zdravstvenog voditelja 

5. Projekt - zajedno za djecu Sinja 
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Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj, odnosi 

se na razdoblje od 2.9.2020. do 31.8.2021. godine.  

Izvješće je razmatrano na sjednici Odgojiteljskog vijeća, održanoj dana 23.8.2021. godine. 

Godišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Bili cvitak za 

2020./2021. pedagošku godinu, donijelo je Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 

27.8.2021. godine.  

 

 

  

Predsjednica Upravnog vijeća:                                                                       Ravnateljica: 

__________________________                                          _______________________ 

                                                                                                                        Nediljka Dolić 


