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1. UVOD



U Donjem Miholjcu predškolski odgoj I obrazovanje datira od 01.11.1959. godine. Kako nije bilo
namjenski izgrađenog objekta za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja, vrtić je radio u vrlo
teškim  uvjetima  i  na  različitim  lokacijama.  1965.  g.  vrtić  ulazi  u  sastav  Osnovne  škole  “A.
Harambašić“,  te zajednički djeluju do 30.07.1991. godine,  kada se odvaja od Osnovne škole te
postaje samostalna ustanova. Osnivač vrtića postaje grad Donji Miholjac.

01.10.1977. god. Dječji vrtić se seli iz prostorija Tenis kluba u novu zgradu, koja je namjenski
građena. U novom prostoru ima 5 soba dnevnog boravka, veliki hol, sanitarni čvor i kuhinja. Tri
sobe planirane su za 75 djece vrtićke skupine, a dvije sobe za 25 djece jasličke dobi. Uz zgradu su
izgrađene tri velike terase koje su radne 1983./84. godine zbog povećanja broja djece nadograđene
u još dvije sobe dnevnog boravka. 
Iste godine započele su sa radom jaslice. Prije nije bilo interesa za njihov rad budući da je prijem
djece u dobi do tri godine organiziran pri župnom uredu. 

Danas dječji vrtić “Pinokio“ u svom sastavu ima tri područna vrtića i to u Rakitovici, Črnkovcima i
Marijancima. 

Područni vrtić u Rakitovici djeluje pri centralnom vrtiću jer je selo Rakitovica prigradsko naselje
Donjeg Miholjca. Otvoren je 1986. godine u zgradi O.Š. “A. Harambašić“, a prostor je preuređen i
prilagođen djelatnosti koju obavlja. Kako je postojala potreba za 10-satnim programom, hrana se
djeci dovozila iz centralnog vrtića. Tijekom godine zbog nezaposlenosti roditelja vrtić je ukinuo 10-
satni program te danas radi 5 sati. 

Područni vrtić  Črnkovci i Marijanci pripadaju općini Marijanci koja ih financira.  Zbog potreba
radnika  Kudjeljare  1984.  godine  u  Črnkovcima  je  uređen  prostor  u  vlasništvu  tvornice.  Slaba
djelatnost tvornice rezultirala je zatvaranjem vrtića u radnoj 1988./89. god. da bi se 01.09.1991.
god. ponovno otvorio vrtić, ali s 5-satnim programom. 
1987. god. u Marijancima je izgrađena nova škola uz koju je izgrađen dječji vrtić koji radi na bazi
5-satnog programa.

2. USTROJSTVO  RADA



Dječji vrtić “Pinokio“ u D. Miholjcu organizira svoj rad u skladu s potrebama i mogućnostima
roditelja i djece. Polazeći od njihovih potreba usklađuje se i radno vrijeme vrtića te cjelokupni ritam
dana. 
U radnoj 2018./19. godini vrtić je radio od 5,30 do 16,00 sati. Prvi odgojitelj dolazi u 5,30 sati, a
posljednji  odlazi  u  16,00  sati.  Odgojitelji  rade  u  smjenama,  a  raspored  rada  utvrđen  je  na
Odgojiteljskom vijeću početkom radne godine. Područni vrtići rade od 7,30 do 13,00 u Rakitovici I
od 8,00 do 13,30 sati u Črnkovcima i Marijancima.  U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i
obrazovanju  ostvarili  smo  redoviti  program  njege,  odgoja,  obrazovanja,  zdravstvene  zaštite,
prehrane i socijalne skrbi djece rane i  predškolske dobi, koji je prilagođen razvojnim potrebama
djece te njihovim mogućnostima, sposobnostima i individualnim interesima. 
Tijekom godine ostvarili smo poseban program predškole u trajanju od 250 sati. Upisi u Dječji vrtić
"Pinokio" obavljeni su u svibnju 2018. U tom razdoblju upisano je:

Donji Miholjac 173 djece
Rakitovica 14 djece
Črnkovci 16 djece
Marijanci 21  dijete
UKUPNO: 224 djece

Broj djece tijekom godine je varirao, tako da su se neka djeca tijekom godine ispisala, a druga su se
upisala. Stanje po skupinama po upisu radne godine 2018./19. god je slijedeće:

Jaslice djeca uzrasta od 1-2 godine “Kikići” 14 djece
Skupina  djece  uzrasta  od  2-3  godine  “
Zvjezdice” 

17 djece

Skupina djece uzrasta od 3-4 godina - “Sovice” 25 djece
Skupina djece uzrasta od 4-5 godina - “ Loptice” 27 djece
Skupina djece uzrasta od 5-6 godina “Ježići” 29 djece
Skupina djece uzrasta od 6-7 godina ”Mišići” 33 djece
Skupina djece uzrasta od 5-7 god. “Bubamare” 28 djece
Skupina djece uzrasta od 4-7 god. u Črnkovcima 16 djece
Skupina djece uzrasta od 4-7 g u Marijancima 21 dijete
Skupina djece uzrasta od 4-7 g u Rakitovici 14 djece 
UKUPNO: 224 djece

Prilikom upisa vodilo se računa  o slijedećem:
• prostornim mogućnostima,
• broju radnika osposobljenim za rad u  ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju
• elementima standarda društvene brige o djeci ranog i  predškolskog uzrasta.

Tijekom radne 2018./19. godine u Dječjem vrtiću "Pinokio" sa svoja tri područna vrtića bilo je 
zaposleno 29 radnika.  Ove predškolske godine je  na porodiljskom dopustu ostala voditeljica 
računovodstva Tihana Trcović Vukušić , koja ima ugovor na neodređeno vrijeme. Na ugovor na 
određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog dopusta primljen je na mjesto voditelja 
računovodstva Damir Skeledžija.

ODGOJITELJI:



REDNI
BROJ

IME I PREZIME STRUČNA 
SPREMA

SKUPINA DJECE
UZRASTA 

MJESTO

1 Mateja Miličić VŠS Jaslice – 1-2 godine Donji Miholjac
2 Vlatka Kopić Perković VŠS Jaslice – 2-3 godine Donji Miholjac
3 Mirjana Skeledžija VŠS Jaslice – 2-3 godine Donji Miholjac
4 Cecilija Petrović Nikolić VŠS 3 – 4 godine Donji Miholjac
5 Ivana Parađiković VŠS 3 – 4 godine Donji Miholjac
6 Tanja Korenj VŠS 4 - 5 godina Donji Miholjac
7 Maria Dumančić Lovrić VŠS 4 - 5 godina Donji Miholjac
8 Nevenka Šimunović VŠS 5 - 6  godina Donji Miholjac
9 Rahela Lacović VŠS 5 - 6 godina Donji Miholjac
10 Nikolina Vidaković VŠS 6 - 7 godina Donji Miholjac
11
12
13

Cecilija Petrović Nikolić
Jadranka Đebić
Snježana Abičić

VŠS
VŠS
VŠS

6 – 7 godina
5 – 7 godina
5 -7 godina 

Donji Miholjac
Donji Miholjac
Donji Miholjac

14 Zvjezdana Dubrović VŠS 4 - 7  godina Črnkovci
15 Đurđa Kudeljnjak VŠS 4 - 7 godina Marijanci
16
17

Đurđica Lukačević
Helena Vešligaj

VŠS
VŠS

4 - 7 godina
5 – 7 godina 

Rakitovica
Donji Miholjac

 U siječnju 2019.godine je odgojiteljica Snježana Abičić otišla u mirovinu, na njeno radno mjesto je 
primljena Helena Vešligaj na ugovor na određeno radno vrijeme.
 
POSLOVI NJEGE I ODGOJA:

REDNI
BROJ

IME I PREZIME STRUČNA 
SPREMA

SKUPINA DJECE 
UZRASTA

MJESTO

1 Đurđica Vesanović Dvornik SSS Jaslice – 1-2 godine Donji Miholjac

ADMINISTRATIVNO – UPRAVNO OSOBLJE:

REDNI
BROJ

IME I PREZIME STRUČNA 
SPREMA

RADNO MJESTO MJESTO

1 Jadranka Landup VŠS Ravnateljica Donji Miholjac
2 Damir Skeledžija VSS Voditelj računovodstva Donji Miholjac

POMOĆNO I TEHNIČKO OSOBLJE:

REDNI
BROJ

IME I PREZIME STRUČNA 
SPREMA

RADNO MJESTO MJESTO

1 Božica Horvat SSS Kuharica Donji Miholjac
2 Ljiljana Knežević NSS Pom. Kuharica - pralja Donji Miholjac
3 Emina Štefan NSS Spremačica Donji Miholjac
4 Mirta Vukšić NSS Spremačica Donji Miholjac
5 Krunoslav Starčević SSS Domar - ložač Donji Miholjac
6 Janja Aladić NSS Spremačica Rakitovica
7 Anka Fabijančić NSS Spremačica Marijanci
8 Marija Novoselac NSS Spremačica Črnkovci
 



Sva upisana djeca u matičnom vrtiću u Donjem Miholjcu polaze 10-satni program i raspoređena su 
u pet odgojno – obrazovnih skupina i dvije  jasličke  skupine. Sa djecom radi 13 odgojitelja, i jedna 
medicinska sestra u jaslicama. Ravnateljica je po potrebi radila u neposrednom radu s djecom u 
odgojnim skupinama. Odgojiteljica Maria Dumančić Lovrić je do ove pedagoške godine radila u 
područnom vrtiću u Rakitovici, no početkom pedagoške 2018./19.god.je premještena na rad u 
matični vrtić u Donji Miholjac. U dječji vrtić u Rakitovicu je raspoređena Đurđica Lukačević.
U periodu od početka siječnja 2019 do kraja svibnja 2019.god. organizirana je predškola za djecu 
koja nisu obuhvaćena redovitim predškolskim programom. Poseban program predškole je 
sveukupno   pohađalo  32 djece u trajanju od 250 sati. Djeca su bila podijeljena u tri skupine. U 
prvoj skupini su bila djeca s područja grada Donjeg Miholjca ( 16 djece ) ,  drugu skupinu su činila 
djeca prigradskih naselja Podravski Podgajci I Đurađ.  (devetero djece).Za njih je program 
predškole organiziran u prostoru Osnovne škole “ Hrvatski Sokol “  Djeca prigradskih naselja 
Golinci, Radikovci ( sedmero djece)  predškolu su pohađali u područnoj osnovnoj školi u 
Radikovcima. Rad kraćeg programa predškole se odvijao svakodnevno ( pet dana u tjednu ) po tri 
sata dnevno.  Organizacija rada predškole bila je uvjetovana između ostalog prostornim 
mogućnostima vrtića. Za skupinu djece s područja grada Donjega Miholjca rad predškole bio 
organiziran u dopodnevnim satima u terminu od 9,00sati do 12,00 sati.  Materijalne troškove 
prijevoza djece i troškove najma prostora u Osnovnoj školi u Podravskim Podgajcima je snosio 
grad  Donji  Miholjac. Poseban program predškole ,odnosno rad s djecom prve skupine s područja 
grada Donjeg Miholjca,vodila je odgojiteljica Angelina Fužinato Puljić,  rad s djecom prigradskih 
naselja provodila je odgojiteljica Đurđica Lukačević u popodnevnim satima u Radikovcima. U 
Podravskim Podgajcima je  program predškole provodila Matea Miličić u popodnevnim satima od 
14,00 do 17,00 sati.    .
Sva upisana djeca u područne vrtiće (u Marijancima, Rakitovici i Črnkovcima) polaze 5-satni 
program i raspoređena su u tri mješovite skupine. Sa djecom rade tri odgojitelja, a u svakom vrtiću 
radi spremačica na pola radnog vremena. 
Dječji vrtić "Pinokio" Donji Miholjac zatvoren je za polaznike od 01.08.2019. do 31.08.2019.g radi
detaljnog uređenja, čišćenja i dezinfekcije prostora vrtića. Roditelji su anketirani o kolektivnom 
godišnjem odmoru, a na temelju rezultata ankete, Upravno vijeće Dječjeg vrtića donijelo je odluku 
o kolektivnom godišnjem odmoru u tom terminu.

3. MATERIJALNI   UVJETI

Financiranje  djelatnosti  predškolskog  odgoja  je  u  nadležnosti  lokalne  uprave  i  samouprave,  a
zakone i ostale naputke donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Plaće radnika u Donjem
Miholjcu i Rakitovici osigurava Grad Donji Miholjac. plaće radnika u Črnkovcima i Marijancima
osigurava općina Marijanci.  
Cijena boravka polaznika vrtića za 10-satni program iznosi 500,00 kuna, cijena boravka polaznika
vrtića  u  Rakitovici  (5-satni  program)  iznosi  250,00  kuna  a  cijena  boravka  polaznika  vrtića  u
Marijancima i Črnkovcima iznosi 300,00 kuna.  Od tih sredstava podmiruje se prehrana I svi  ostali
materijalni troškovi.
Dječji  vrtić  "Pinokio" u Donjem Miholjcu je proteklih  godina zadovoljavao potrebe zaposlenih
roditelja,međutim ove godine se pokazao manjak prostora. Kako bismo omogućili većini djece naše
sredine  predškolski  odgoj  i  obrazovanje  rješenje  se  pronašlo  izradom  projekata  za
obnovu,rekonstrukciju I nadogradnju postojećeg vrtića u Donjem Miholjcu. Projekt je konkurirao
na natječaju Ministarstva za demografiju,obitelj, mlade I socijalnu politiku gdje je prošao. Na taj
način je Grad Donji Miholjac ostvario  znatna financijska sredstava te se prišlo obnovi I dogradnji
matičnog vrtića.Pronađeno je adekvatno rješenje za privremeni smještaj djece za vrijeme trajanja
građevinskih I ostalih radova. Radovi su započeti  u drugoj polovini studenog 2018.godine I do
siječnja 2019. god.su se odvijali vanjski radovi. Za to vrijeme djeca, polaznici vrtića su nesmetano



boravili u postojećem objektu. No, pošto je projekt nalagao obnovu prostorija I sanitarnih čvorova
te rekonstrukciju sa proširenjem prostora, bili smo primorani riješiti privremeni smještaj djece do
završetka svih radova. Našla se najbolja solucija te su sva djeca smještena u zgradu Ine u Donjem
Miholjcu, koja je krajem prosinca 2018. god. Iselila na drugu lokaciju. Svi radovi na objektu vrtića
su po ugovoru trebali biti završeni 31.srpnja 2019.god. Pošto je sve išlo svojim tijekom ti rokovi su
bili I ispoštovani te je 30.kolovoza izdana Uporabna dozvola.
Roditelji  su bili  suglasni da se I  ove godine koristi  kolektivni  godišnji  odmor tijekom mjeseca
kolovoza te smo vrijeme druge polovine  kolovoza iskoristili kako bismo vratili namještaj I opremu
iz privremenog smještaja te prišli uređenju novoobnovljenog I novosagrađenog prostora.
 
Cjelokupno osoblje vrtića sudjelujovalo je pri uređenju ustanove kako bi boravak djece bio što
ugodniji,  te  se  stvorilo  poticajno  okruženje.  Tijekom  2018/19.  godinu  osigurani  su  slijedeći
materijalni uvjeti:

U matičnom vrtiću u Donjem Miholjcu

- obnovljen je objekt ( svi sanitarni čvorovi, popravljeni,izlakirani parketi, oličeni svi zidovi )

-  nadograđene  su  dvije  sobe  dnevnog  boravka  sa  svim potrebnim prostorima  (  ulazi,  hodnici,
sanitarni čvorovi) prema propisanim standardima
 
 -sve prostorije su klimatizirane

 -u velikom dijelu vrtića su stavljeni novi pvc- podovi

 - projektom se dobila  profesionalna perilica rublja

 - nadogradnjom je vrtić dobio nove prostrane natkrivene terase gdje će djeca tijekom cijele godine
imati mogućnosti igre I različitih aktivnosti

U područnom vrtiću Rakitovica:

- dopunili smo didaktički materijal

- dopunili smo likovno – kreativni materijal

U područnom vrtiću Črnkovci:

- dopunili smo igračke i didaktički materijal

- dopunili smo slikovnice za djecu

- dopunili smo likovno – kreativni materijal

- nabavljen  je klima uređaj I električni štednjak

U područnom vrtiću Marijanci:

 -      popravili igračke na igralištu
 -     dopunili smo likovno – kreativni materijal
 -     dopunili smo didaktički materijal i igračke
 



4. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE

Rad  u  Dječjem  vrtiću  “Pinokio“  ostvaruje  se  u  okviru  jedinstvenih  zdravstveno  –  odgojno-
obrazovnih - socijalnih programa koji obuhvaćaju njegu, odgoj i obrazovanje i zdravstvenu zaštitu
djece od navršene prve godine života do polaska u školu.  Prostor vrtića stavili smo u funkciju
svakog djeteta prateći individualne potrebe i interese. Na temelju toga uspostavili smo dnevni ritam
odgojno- obrazovnih aktivnosti.
Pri radu smo se vodili određenim smjernicama koje su temeljene na novoj koncepciji razvoja ranog
i predškolskog  odgoja i obrazovanja:

• U suradnji s Domom zdravlja i roditeljima dogovorili smo liječnički pregled prije polaska u vrtić, 
• Tijekom  godine  kontinuirano  smo  radili  na  utvrđivanju  kulturno  -  higijenskih  navika  koje  su

neophodne za očuvanje zdravlja djece, 
• Svakodnevno  smo  organizirali  boravak  djece  na  otvorenom  bez  obzira  na  vremenske  uvjete,

polazeći  od brige za očuvanje zdravlja djece ( jutarnja tjelovježba,  osnovni oblici  kretanja kroz
elementarne igre ).

• Medicinska  sestra  bila  je  zadužena  za  kontrolu  higijene  svih  prostora,  inventara  i  redovite
dezinfekcije igračaka, 

• Obavljali smo i bilježili antropometrijska mjerenja,
• U  suradnji  medicinske  sestre,  odgojitelja  i  kuharica  radili  smo  na  praćenju  i  unapređivanju

prehrane, pridržavali se  Haccap sustava
• Organizirano  smo  pristupili  sistematskom  pregledu  svih  djelatnika  u  skladu  sa  zakonskim

odredbama, 
• “Priručna apoteka“ bila je opskrbljena potrebnim materijalom i pod nadzorom medicinske sestre, 
• U suradnji sa higijensko - epidemiološkom službom redovito su uzimani uzorci vode kako bi se

kontrolirala kakvoća, 
• Svaki mjesec vršila se analiza hrane i čistoće kuhinjskog prostora i posuđa.
• Sigurnosno – zaštitnim i preventivnim programom reguliran je protokol pri primopredaji djece u

vrtić, boravak djece na vanjskom  prostoru, prva pomoć u vrtiću, mjera i nadzor kretanja osoba u
vrtiću, postupanje u slučaju nasilja u obitelji i među djecom u vrtiću i odgojitelja i roditelja, razvod
braka, alkoholizirano stanje roditelja.



5. SIGURNOSNO ZAŠTITNI PREVENTIVNI PROGRAM

Kao što je vidljivo iz  prethodnog,  u  pedagoškoj  2018./19.  god uspješno su se provodile  mjere
sigurnosno  zaštitino  preventivnog  programa  te  su  radnici  upoznati  kako  postupati  u  kriznim
situacijama.
Redovite mjere sigurnosti u Dječjem vrtiću Pinokio definiraju:

• radno vrijeme ustanove sa svim područnim vrtićima
• trajanje programa i najdulji mogući boravak po programima
• termine u kojima su vrata vrtića uz zaduženu osobu za nadzor otvorena
• mjere kod prijema djeteta u ustanovu i odlaska djeteta iz ustanove
• obvezni postupci zaposlenih i roditelja koji su razvedeni ili su u postupku razvoda
• mjere kod prijevoza djece automobilima za potrebe programa i procesa
• mjere sigurnosti u prehrani
• mjere sigurnosti u vanjskim prostorima ustanove i u vrtiću
• mjere sigurnosti sredstava u upotrebi u neposrednom odgojno- obrazovnom procesu
• sadržaji preventivnih programa, prema godišnjem programu rada ustanove 

Osim toga radnici su upoznati sa obveznim postupcima u eventualno kriznim situacijama
• sukob s roditeljima, agresivnost korisnika
• alkoholiziranost roditelja u ustanovi
• postupci i mjere kod eventualnog sukoba radnika u ustanovi
• postupci kod djeteta izvan kontrole emocija i ponašanja
• eventualni bijeg djeteta iz vrtića
• sumnja na zlostavljanje djeteta
• sumnja na zanemarivanje djeteta
• uočavanje provale ili neovlaštenog ulaska u prostorije ustanove
• prva pomoć

Osim svega navedenog  kontinuirano se provode poslovi  Zaštite na radu, Zaštite od požara, Plana
evakuacije te se poštivaju pravila HACCP sustava.



 6.      ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

Program odgojno - obrazovnog rada u dječjem vrtiću “Pinokio“ sadrži konkretne i diferencirane
odgojno - obrazovne zadatke za svaki uzrast i svako odgojno - obrazovno područje. Ciljevi i zadaci
predškolskog odgoja preciziraju: 

- formiranje radosnog i zadovoljnog djeteta, ispunjenog optimizmom u odnosu na sebe, druge ljude
i život u cjelini, 
- formiranje djeteta koje je steklo povjerenje u sebe i druge ljude, 
-  pomoći  djetetu  steći  unutrašnju  i  vanjsku  samostalnost,  a  da  istovremeno  ostane  privrženo
roditelju i odgojitelju, 
- podržati i poticati prirodnu radoznalost djeteta u odnosu na svijet koji ga okružuje, radi stjecanja
novih znanja 
 - razvijati kreativnost u djeteta

Dijete stiče različita iskustva tijekom cijelog dana i u svim situacijama koje se javljaju u dječjem
vrtiću. 

U poticajnom okruženju dnevnog boravka organiziraju se i smjenjuju interesni centri rukovodeći se
individualnim interesima i razvojnim mogućnostima djece.

Igra u dječjem vrtiću predstavlja osnovni oblik života i rada djece, te služi realizaciji  odgojno-
obrazovnih  zadaća.  U igri  djeca s  lakoćom grade skladne međusobne odnose,  te  je  igra glavni
element  u  razvoju  socijalizacije.  Kroz  igru  iskazuju  svoje  potencijale  i  aktivnosti:,  maštu,
samostalnost,  stvaralaštvo,  slobodu kretanja,  istraživanje  i  eksperimentiranje  što  u  djeci  razvija
intelektualne i druge kompetencije. Teme su se razrađivale kroz područja učenja i razvoja ( tjelesni i
psihomotorni razvoj, socio-emocionalni razvoj, spoznajni razvoj, govor, komunikacija, izražavanje i
stvaralaštvo ).

Odgojno - obrazovni rad planiran je kroz makro i mikro program, tjedna planiranja i dnevnike rada,
te popraćen svakodnevnim zapažanjima u skupinama. Krajem mjeseca vršena je evaluacija rada i
praćena realizacija zacrtanih zadaća. 

Plan  i  program  rada  bio  je  vezan  uz  godišnja  doba,  blagdane,  običaje,  značajne  datume,  uz
aktivnosti ljudi i djece te kulturno - higijenske navike. 

Usvojene sadržaje  i  sposobnosti  djeca su nesebično podijelila  s  odraslima sudjelujući  u  raznim
manifestacijama predviđenim Godišnjim planom i programom za pedagošku godinu 2018./19. 
Tijekom pedagoške godine djeca našeg vrtića bila su uključena u sva društvena zbivanja u gradu. 

 AKTIVNOSTI TIJEKOM GODINE



RUJAN 2018.god.

• usvojen Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Pinokio za pedagošku godinu 2018. / 19.    
      i Plan rada ravnatelja za pedagošku godinu 2018./19.

• prikupljanje i arhiviranje upisne dokumentacije djece
• obilježili smo Hrvatski olimpijski dan sporta i Dan grada ( sudjelovali na utrci , različiti 

      sportski i edukativni sadrža
roditeljski sastanak svih skupina matičnog vrtića

LISTOPAD 2018god.

• obilježavanje Dječjeg tjedna kroz različite aktivnosti u suradnji s Društvom ˝Naša djeca Donji   
      Miholjac˝

• Dan vrtića – prijateljski posjet radnika Dječjeg vrtića Szalanta iz Mađarske 
• Dani kruha i zahvalnosti za plodove 
• Dan jabuka
• Dan štednje
• “Danas  čitam  ja”  –  obilježavanje  Mjeseca  knjige”kroz  zajedničke  aktivnosti  I  suradnju  s

Osnovnom školom “ A.Harambašić”
•  Međužupanijski  stručni  skup “ Zajednice  učenja u dječjem vrtiću “ -  organizacija  skupa u

našem vrtiću
   

STUDENI 2018.

• aktivnosti na temu Jeseni - “ Jesenka u vrtiću”
• aktivnosti vezane za blagdan Sveti Nikola
• Mjesec knjige – posjet gradskoj knjižnici

PROSINAC 2018. god.
  

• Blagdan Sveti Nikola ,Sv.Lucija, Božić- različiti sadržaji i aktivnosti
• Putujuće kazalište u vrtiću “Klaun Čupko”
• Božićne radionice za roditelje po skupinama
• Božična priredba djece starijih odgojnih skupina za sve građane našeg grada 
• Sudjelovanje  u  mnogim  aktivnstima  vezanih  za  Advent  u  našem  gradu;  izrada  velikog

adventskog vijenca za naš grad 
• Paljenje prve svijeće na adventskom vijencu u gradu 

SIJEČANJ 2019.god.

• odgojno obrazovne aktivnosti na temu ˝Zima, zima...˝
• početak rada predškole za djecu koja nisu  u redovitom programu vrtića- tri skupine djece – djeca

sa područja grada Donjega Miholjca I djeca progradskih naselja 



• Kolektivni roditeljski sastanak   
• Radionice za roditelje – izrada kostima za maškare

VELJAČA 2019.god.

• Valentinovo – različite aktivnosti na temu ljubavi

• Igrokaz na temu gospodarenja otpadom “ Kad smeće ima sreće” ( u sklopu projekta Briga o
okolišu za bolje sutra -  Grad Donji Miholjac nositelj projekta) – održano I u područnim vrtićima
u Rakitovici I Črnkovcima

OŽUJAK 2019.god.

Maškare – maškare u vrtiću, izrada maski, maskirane povorke u suradnji  s društvom “Naša
djeca “ Donji Miholjac, sudjelovanje vrtića u tradicionalnim maškarama grada

• “Ožujak nam daje znak” – tematika vezana uz proljeće

TRAVANJ 2019.god.

Proljetno – Uskrsne aktivnosti
• Dan planeta Zemlje (buditi i razvijati ekološku svijest, likovne radionice, umjetnički sadržaji, 

      šetnje prirodom, priče, eko akcije – uređenje okoliša)

SVIBANJ 2019.god.
           

• Olimpijski festival dječjih vrtića Osječko- Baranjske županije u  Našicama
• posjet starijih odgojnih skupina Osnovnoj školi "August Harambašić"  (prigodni program 

     učenika osnovne škole i djece iz vrtića)
• Radionice za roditelje – izrada kostima za Cvjetni korzo, sudjelovanje skupina djece iz vrtića na

Cvjetnom korzu
• Upisi za predškolsku godinu 2018. /2019. u redovite programe i u poseban program predškole 
•  “ Smeće I na vodu utječe “ kazališna predstava u sklopu projekta Briga o okolišu za bolje sutra-

održano I u područnim vrtićima u Rakitovici i Črnkovcima

      

LIPANJ 2019.god.

Završne svečanosti starijih odgojno -obrazovnih skupina
Završna svečanost posebnog programa predškole
- Jednodnevni izlet predškolske skupine djece i mješovite skupine u Osijek, posjet dječjem
   kazalištu Branko Mihaljević , te gledanje predstave “Uspavanka za mišića” Istom prilikom
posjet ZOO    



   vrtu i Tvrđi – Drvenom gradu,dječjem igralištu
- Jednodnevni posjet skupine djece i odgojitelja iz dječjeg vrtića iz Szalante iz Mađarske –   
  organizirane različite aktivnosti za djecu našeg vrtića i prijateljskog iz Mađarske, međusobna 
  razmjena iskustava odgojitelja

      
SRPANJ 2019.god.

• odgojno obrazovne aktivnosti na temu ljeta (slobodne igre, igre pijeskom i vodom, likovno 
      kreativne aktivnosti, .....)

KOLOVOZ 2019.god.
       
• Preseljenje namještaja i opreme iz privremenog smještaja u vrtić na posotjećoj adresi i uređenje e

vrtića i pripreme za novu pedagošku godinu

7. POSEBNI I KRAĆI PROGRAMI

Kao što je navedeno ostvaren je kraći program predškole za djecu koja nisu u redovitom programu
vrtića.
Ove pedagoške godine radi specifične situacije vezane za obnovu , rekonstrukciju I nadogradnju
matičnog  objekta,  nismo  bili  u  mogućnosti  organitirati  poseban  program ranog  učenja  stranog
jezika ( engleski jezik ) koji bio sastavni dio programa prošlih pedagoških godina.

8.  IZOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH RADNIKA

Stručno  usavršavanje  djelatnika  sastavni  je  dio  rada  i  obaveza  radnika,  potrebno  za  uspješno
odvijanje rada u predškolskoj ustanovi. 

Oblici permanentnog usavršavanja su: 

• Individualno usavršavanje; 
   Svaki  odgojitelj  vodio  je  evidenciju  sadržaja  individualne  edukacije.  Na  raspolaganju
odgojiteljima bila  je  priručna knjižnica  u vrtiću  sa stručnom literaturom koja se  permanentno
nadopunjuje najnovijom literaturom vezanom za struku. 

• Kolektivno usavršavanje u radnoj organizaciji; 

     Odvijalo se na sjednicama Odgojiteljskih vijeća, a obrađene teme koje su prezentirane  na
     Odgojiteljskim vijećima su:

1. Danski odgoj djece" Jessica Joelle Alexander, Iben Dissing Sandahl, Što najsretniji ljudi na 
svijetu znaju o odgoju samopouzdane i sposobne djece, izdavač: Egmont, 2017   

2. "Istraživanje kulture odgojno- obrazovne ustanove”, Lidija Vujičić, Mali professor, Zagreb 
2011  

3. "Kako djetetu pomoći da bude pametno na različite načine” Edita Slunjski, Element d.o.o. , 
Zagreb 2013 

4. "Epidemija popustljivog odgoja”, R Shaw, S Wood: V.B.Z., Zagreb 2009 



5. "Kontekst ustanove za rani odgoj i obrazovanje – holistički pristup”, Biserka Petrović – 
Sočo, Mali professor, Zagreb 2007 

6. “Razvojni kurikulum ranog odgoja” (model Izvor II), Arijana MIljak, Mali professor, 
Zagreb, 2015.

7. “Kako prepoznati darovito dijete (savjeti roditeljima da prepoznaju i potaknu darovitost 
svog djeteta” D.S.M., Grafika d.o.o., Zagreb 2007 

8. " Izvori stresa na poslu odgojitelja u dječjim vrtićim” Ivanka Živčić- Bećirević, Sanja 
Smojver –Ažić Volumen 14, br.2 2005

9. “Igrom I smijehom kroz djetinjstvo”, Nuria Torin – Nuria Bondia, Dušević I Kršovnik 
d.o.o., Rijeka 2007

10. “Kako djetetu pomoći da upozna svoje emocije I nauči upravljati njima” . Edita Slunjski, 
Element, Zagreb 2013

• Kolektivno usavršavanje izvan radne organizacije; 

   Provodi se putem stručnih skupova, seminara i radionica na kojima smo ove godine prisustvovali
prema mogućnostima organizacije rada.  Prisustvovali smo međužupanijskim stručnim skupovima
u organizaciji Agencije za odgoj I obrazovanje sa sljedećim temama:

-Međužupanijski stručni skup – “Zajednice učenja u dječjem vrtiću”

- U organizaciji udruge za rad sa mladima Breza – Međunarodni stručni skupna temu “Izazovi
suvremenog roditeljstva

-
- Agenda seminara – za primjenu CAP programa prevencije zlostavljanja djece

Već dugi niz godina Dječji vrtić “ Pinokio” ima uspješnu suradnju s Dječjim vrtićem “ Maslačak” iz
Belišća kroz različite vidove. Ove pedagoške godine smo se odazvali njihovom pozivu na               
sudjelovanju na aktivnostima u sklopu obilježavanja 12.Tjedna  psihologije u Hrvatskoj. Središnja  
tema skupa je bila “Razvijanje samopouzdanja kod djece rane I predškolske dobi – uloga roditelja I 
odgojitelja “



9. SURADNJA S RODITELJIMA

Prema koncepciji novog vrtića, roditelji nisu gosti koji promatraju zbivanja u vrtiću preko ograde
već  aktivni  sudionici  u  kreiranju  odgojno  –  obrazovnog  programa  s  kojima  vrtić  uspostavlja
partnerske odnose. Stoga se već godinama trudimo uspostaviti što bolju suradnju. Nastojali smo i
ove radne godine stvoriti mogućnost za suradnju u cilju jedinstva odgoja.
 

   Uvjete za ovakvu komunikaciju ostvarili smo putem: 

• inicijalnih posjeta odgojnoj skupini
• kolektivni roditeljski sastanci informatovnog I edukativnog tipa – tri tijekom godine
• individualnim  razgovorima.
• kreativne radionic
• roditeljski sastanci po skupinama
•

   Tijekom godine koristili smo i pisane oblike komunikacije:
 

• putem pisma 
• putem centra prijedloga roditelja
• sudjelovanjem u odgojno - obrazovnom procesu 
• sudjelovanjem na različite načine u organizaciji i realizaciji svečanosti  (Dani kruha, 

      Božić, Uskrs, maškare, završne svečanosti...), 
• putem objave informacija na web stranici vrtića.



10. SURADNJA S DRUŠTVENIM  ČIMBENICIMA

OBLICI SURADNJE I USTANOVE SADRŽAJI
Posjeti, susreti, izleti Posjet  pekari,  voćnjaku,  vatrogasnom  domu,  putujuća

dječja  kazališta,  izlet  u  Osijek,  Dječje  kazalište  Branko
Mihaljević, posjet zološkom vrtu u Osijeku

Društvo "Naša djeca"Donji Miholjac Obilježavanje Dječjeg tjedna,Advent  u Gradu,  Maškare,
Cvjetni korzo

Osnovna škola "A. Harambašić"Donji
Miholjac

Organiziran  posjet  prvim razredima  i  školskoj  knjižnici,
suradnja  sa  ravnateljem  škole  Vedranom  Aladićem  i
psihologinjom R. Siročić – Pleić, suradnja kroz aktivnosti
“ Čitam ja” – Mjesec knjige

Osnovna  škola  Hrvatski  sokol
Podgajci Podravski

Suradnja oko organizacije rada predškole – najam prostora
u OŠ “ Hrvatski Sokol”

Republika Mađarska – Dječji  vrtić  u
Szalanti

Međusobni posjeti  vrtića i  razmjena iskustava vezana za
predškolski  odgoj.(Dan  vrtića  "Pinokio",  posjet  djece  i
radnika vrtića Szalanta, zajedničke aktivnosti

Općina Marijanci Organizacija rada vrtića, informacije o planu i programu,
osiguravanje  sredstava  za  plaće  radnika  i  materijalne
izdatke

Grad Donji Miholjac Organizacija rada vrtića, informacije o planu i programu,
osiguravanje  sredstava  za  plaće  radnika  i  materijalne
izdatke,  konzultacije  oko  rekonstrukcije,  obnove  I
dogradnje  vrtića,  podnošenje  izvješća  na  sjednicama
Gradskog vijeća

Agencija za odgoj i obrazovanje  Radni dogovori, odlazak na stručne skupove i seminare,
savjetovanja I informiranja

Radio Donji Miholjac Izvještaj  o  radu  vrtića,  objava  važnih  informacija,
sudjelovanje u radio – emisijama.

Dom zdravlja Donji Miholjac Sistematski pregledi djece i radnika, 
Udruga  Centar  za  kulturu,
informiranje  i  civilni  sektor  Donji
Miholjac

Aktivnosti vezane za Mjesec knjige 

Srednja škola Donji Miholjac Suradnja povodom različitih manifestacija, posjet Srednjoj
školi  u  sklopu  –  projektni  dan  –  dan  otvorenih  vrata  u
Srednjoj školi

Slatinska banka Suradnja pri obilježavanja  Svjetskog dana štednje. 
Policijska postaja Donji Miholjac Edukacija  djece  kroz  program  "Preventivni  prometni

odgoj",kontakt policajac – redovita suradnja
Tvrtke i poslovni objekti Usklađivanje radnog vremena vrtića sa radnim vremenom

roditelja, pomoć u nabavi materijala i sredstava za rad..

Centar  za  socijalnu  skrb-  Donji
Miholjac

Suradnja  vezana  za  aktualnu  tekuću  problematiku,  radni
dogovori I sastanci

Crveni križ Donji Miholjac Donacije - humanitarni rad, usluga Crvenog križa

Zavod za zapošljavanje Objava natječaja prema potrebama radnih mjesta



Učiteljski fakulteti u Osijeku Rad sa studentima na praksi

Sportske udruge Grada Donjeg Miholjca Trčanjem do zdravlja- manifestacija
organizacija Olimpijskog festivala dječjih vrtića

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji
Miholjac

Posjet povodom dana vatrogasaca; kraća edukacija djece

Gradska  knjižnica  Grada  Donjeg
Miholjca

Prvi posjet gradskoj knjižnici, obilježavanje Mjeseca knjige

Osnovna škola Hrvatski sokol
Osnovna škola Mgadenovac

Organiziranje posebnog programa predškole
Organizacija posebnog programa predškole

  Organizatori  Olimpijskog  festivala
dječjih  vrtića  Osječko  –  baranjske
županije u  Našicama

Međužupanijski  olimpijski festival dječjih vrtića , sudjelovanje

                        

11. GODIŠNJI  PLAN I PROGRAM   RAVNATELJA

    (Izvješće o ostvarenom programu rada ravnatelja)

U godišnjem Planu i programu rada za 2018/2019. godinu nalazi se Godišnji plan i program rada
ravnatelja. Držeći se zacrtanih zadataka, navodim njihovo ostvarenje: 

- Poslovi unapređenja odgoja, njege i zaštite
- izrađen Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić" Pinokio"
- organizirani su upisi djece u centralni i područne vrtiće, 
- pripremljena je i raspoređena upisna dokumentacija, 
- na Odgojiteljskom vijeću  formirane su  odgojno - obrazovne skupine, 
- roditelji su obaviješteni o rezultatima upisa putem web stranice i oglasne ploče, 
- izrađen je prijedlog Godišnjeg plana i program rada, 
- radnici su pri zajedničkom dogovoru raspoređeni u skupine i smjene, 
- izrađen je plan rada ravnatelja, 
- praćena je organizacija dnevnog ritma i rada kako bi se zadovoljile potrebe djece i roditelja, 
- praćen je smjenski rad odgojitelja te su organizirane zamjene u skupinama pri nepredviđenim
  situacijama,
- provođene su individualne i skupne konzultacije s radnicima, 
- praćeni su  naputci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i obrazovanje,
- realizacija postavljenih zdravstvenih zadataka u suradnji sa medicinskom sestrom i kuharicom, 
- sudjelovanje u svečanostima i priredbama, 
- priprema Odgojiteljskih vijeća, 
- praćenje i nabava stručne pedagoške literature,
- individualno stručno usavršavanje ravnatelja, 
- priprema informacija, analiza i ostali akti vezani za pedagošku dokumentaciju i poslove vrtića na
  zahtjev Županijskog ureda za prosvjetu i kulturu te Ministarstva prosvjete, 
- pripremljeno je godišnje izvješće, 
- informiranje roditelja o odgojno – obrazovnom radu vrtića
- suradnja s vanjskim čimbenicima.
- rad s pripravnicima koji su stažirali u vrtiću radi polaganja stručnog ispita




