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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 “August 

Harambašić“ Donji Miholjac, te zajednički djeluju do 30.07.1991. godine, kada se odvaja od 

Osnovne škole te postaje samostalna ustanova. Osnivač vrtića postaje Grad Donji Miholjac. 

Dana 1.10.1977. 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 s 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 četiri područna vrtića i to u Rakitovici, 

Marijancima, Viljevu i Podravskoj Moslavini. 

Područni vrtić u Rakitovici djeluje pri centralnom vrtiću, Rakitovica je prigradsko naselje 

Donjeg Miholjca. Otvoren je 1986. godine u zgradi Osnovne škole “August 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 5,5 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 5,5-satnim programom.  

1987. god. u Marijancima je izgrađena nova škola uz koju je izgrađen dječji vrtić koji radi na bazi 

5,5-satnog programa.  

Od veljače 2022. godine dječji vrtić u Črnkovcima prestaje s radom jer u Marijancima s radom 

počinje djelatnost vrtića u izmijenjenim uvjetima. Dotadašnja se predškolska djelatnost na području 

Općine Marijanci, koja je bila organizirana kroz skupinu 5,5-satnog programa u Marijancima i 

skupinu 5,5-satnog programa u Črnkovcima, unapjeđuje te u izmijenjenim uvjetima u Marijancima 

započinju s radom tri skupine (jedna jaslička i dvije vrtićke) cjelodnevnog programa. 

Od veljače 2022. godine s radom započinju i dječji vrtić u Viljevu te dječji vrtić u Podravskoj 

Moslavini. Za rad vrtića namjenski su izgrađene nove zgrade, u skladu sa suvremenim standardima 
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predškolske djelatnosti. U oba vrtića (u Viljevu i Podravskoj Moslavini) rad je organiziran u dvije 

skupine (jedna jaslička i jedna vrtićka) cjelodnevnog programa. 

 

2. USTROJSTVO RADA 

 

Dječji vrtić “Pinokio“ u Donjem Miholjcu, s pripadajućim područnim vrtićima u Rakitovici, 

Marijancima, Viljevu i Podravskoj Moslavini, 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.  

Pedagoške godine 2021./22. radno vrijeme vrtića u Donjem Miholjcu, Marijancima, Viljevu i 

Podravskoj Moslavini je bilo od 5,30 do 16,00 sati. Odgojitelji rade u smjenama, a raspored rada 

utvrđen je na Odgojiteljskom vijeću početkom radne godine. Područni vrtići u Rakitovici radi od 

7,30 do 13,00.  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. Poseban 

program predškole realizirali smo u dječjim vrtićima u Donjem Miholjcu, Rakitovici, Marijancima, 

Viljevu i Podravskoj Moslavini te u Osnovnoj školi Hrvatski sokol u Podgajcima Podravskim. 

 

Upisi u Dječji vrtić "Pinokio" obavljeni su u svibnju 2021. godine za matični vrtić u Donjem 

Miholjcu te područne vrtiće u Rakitovici, Marijancima i Črnkovcima. 

U tom razdoblju upisano je: 

 

Dječji vrtić "Pinokio" 
5,5 – satni 

program 
10 – satni program Ukupno 

Matični vrtić Donji 

Miholjac 
/ 206 206 

Područni vrtić Rakitovica 22 / 22 

Područni vrtić Marijanci 18 / 18 

Područni vrtić Črnkovci 20 / 20 

SVEUKUPNO 60 206 266 
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U studenom/prosincu 2021. godine obavljeni su upisi za novootvorene područne vrtiće u Viljevu i 

Podravskoj Moslavini te rad u izmijenjenim uvjetima u područnom vrtiću u Marijancima. 

Nakon provedenih upisa u Dječji vrtić „Pinokio“ upisano je: 

 

Dječji vrtić "Pinokio" 
5,5 – satni 

program 
10 – satni program Ukupno 

Matični vrtić Donji 

Miholjac 
/ 206 206 

Područni vrtić Rakitovica 23 / 23 

Područni vrtić Marijanci / 56 56 

Područni vrtić u Viljevu / 39 39 

Područni vrtić u 

Podravskoj Moslavini 
/ 28 28 

SVEUKUPNO 23 329 352 

 

 

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 2021./22. god., prije otvaranja područnih 

vrtića, je sljedeće: 

 

DJEČJI 

VRTIĆ 

SKUPINA 

DJECE 

UZRASTA 

ODGOJITELJI 

BROJ 

DJECE 

(5,5-satni 

program) 

BROJ 

DJECE 

(10-satni 

program) 

UKUPNO 

Donji 

Miholjac 

Kikići – mješovita 

jaslička skupina 1 

(1 do 3 god.) 

Josipa Zadro 

Đurđica Vesanović 

Dvornik 

/ 14 14 

Loptice – 

mješovita jaslička 

skupina 2 

(1 do 3 god.) 

Tanja Korenj 

Lucija Knežević 
/ 14 14 

Pačići – mlađa 

mješovita skupina 

Magdalena Glavati 

Andrea Kovač 
/ 22 22 

Pčelice – 

mješovita srednja 

skupina 

Nikolina Vidaković 

Nikolina Varjačić 
/ 22 22 

Zečići – mješovita 

srednja skupina 

Maria Dumančić Lovrić 

Petra Simonović 
/ 25 25 

Leptirići – 

mješovita srednja 

skupina 

Rahela Lacović 

Ivona Slačanac 
/ 25 25 

Sovice – starija 

„A“ skupina 

Cecilija Petrović Nikolić 

Ivana Parađiković 
/ 30 30 

Zvjezdice – starija 

„B“ skupina 

Mirjana Skeledžija 

Vlatka Kopić Perković 
/ 25 25 

Bubamare – 

mješovita starija 

Emilija Turičar 

Angelina Fužinato Puljić 
/ 29 29 
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skupina 

Marijanci 3 – 7 godina 
Đurđa Kudeljnjak 

Katarina Klobučar 
18 / 18 

Črnkovci 3 – 7 godina Zvjezdana Dubrović 20 / 20 

Rakitovica 3 – 7 godina Martina Pavlović 22 / 22 

UKUPNO 60 206 266 
 

 

Po otvaranju područnih vrtića, broj skupina i djece se povećao te je stanje po skupinama i vrtićima 

(matični i područni vrtići) bilo sljedeće: 

 

DJEČJI 

VRTIĆ 

SKUPINA 

DJECE 

UZRASTA 

ODGOJITELJI 

BROJ 

DJECE 

(5,5-satni 

program) 

BROJ 

DJECE 

(10-satni 

program) 

UKUPNO 

Donji 

Miholjac 

Kikići – mješovita 

jaslička skupina 1 

(1 do 3 god.) 

Josipa Zadro 

Đurđica Vesanović 

Dvornik 

/ 14 14 

Loptice – 

mješovita jaslička 

skupina 2 

(1 do 3 god.) 

Tanja Korenj 

Petra Simonović 
/ 14 14 

Pačići – mlađa 

mješovita skupina 

Magdalena Glavati 

Andrea Kovač 
/ 20 20 

Pčelice – 

mješovita srednja 

skupina 

Nikolina Vidaković 

Nikolina Varjačić 
/ 23 23 

Zečići – mješovita 

srednja skupina 

Maria Dumančić Lovrić 

Ružica Bočkaj 
/ 24 24 

Leptirići – 

mješovita srednja 

skupina 

Rahela Lacović 

Lorena Kupanovac 
/ 23 23 

Sovice – starija 

„A“ skupina 

Cecilija Petrović Nikolić 

Ivana Parađiković 
/ 30 30 

Zvjezdice – starija 

„B“ skupina 

Mirjana Skeledžija 

Vlatka Kopić Perković 
/ 28 28 

Bubamare – 

mješovita starija 

skupina 

Emilija Turičar 

Angelina Fužinato Puljić 
/ 30 30 

UKUPNO – MATIČNI VRTIĆ U DONJEM MIHOLJCU 206 

Marijanci 

Balončići – 

mješovita jaslička 

skupina  

(1 do 3 god.) 

Marija Babli 

Josipa Baričević 
/ 12 12 

Mišići – mlađa 

mješovita skupina 

(3 do 5 god.) 

Zvjezdana Dubrović 

Maja Alšić 
/ 21 21 

Mačići – starija 

mješovita skupina 

(5 do 7 god.) 

Đurđa Kudeljnjak 

Katarina Klobučar 
/ 23 23 
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UKUPNO PODRUČNI VRTIĆ U MARIJANCIMA 56 

Viljevo 

Šapice – mješovita 

jaslička skupina  

(1 do 3 god.) 

Đurđica Lukačević 

Lucija Knežević 
/ 14 14 

Leptirići – 

mješovita vrtićka 

skupina  

(3 do 7 god.) 

Renata Plečić 

Dina Kovač 
/ 25 25 

UKUPNO PODRUČNI VRTIĆ U VILJEVU 39 

Podravska 

Moslavina 

Žabice – 

mješovita jaslička 

skupina  

(1 do 3 god.) 

Nina Huterer 

Petra Sertić 
/ 8 8 

Ribice – mješovita 

vrtićka skupina 

(3 do 7 god.) 

Ines Bogoje 

Martina Pavlović 
/ 20 20 

UKUPNO PODRUČNI VRTIĆ U PODRAVSKOJ MOSLAVINI 28 

Rakitovica 3 – 7 godina Iva Vidaković 23 / 23 

 

UKUPNO DJEČJI VRTIĆ “PINOKIO” 

 

23 329 352 

 

 

Prilikom upisa vodilo se računa o sljedećem: 

- prostornim mogućnostima, 

- broju radnika osposobljenim za rad u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju 

- elementima standarda društvene brige o djeci ranog i predškolskog uzrasta. 
 

 

I broj radnika se tijekom pedagoške 2021./2022. godine mijenjao. Do otvaranja područnih vrtića u 

Dječjem vrtiću „Pinokio“ bilo je zaposleno 36 radnika. 

 

VRTIĆ IME I PREZIME RADNO MJESTO 
STRUČNA 

SPREMA 
 Maria Dumančić Lovrić Odgojitelj VŠS 

Donji 

Miholjac 
Angelina Fužinato Puljić Odgojitelj VŠS 

 Magdalena Glavati Odgojitelj VŠS 
 Lucija Knežević Odgojitelj VŠS 
 Vlatka Kopić Perković Odgojitelj VŠS 
 Tanja Korenj Odgojitelj VŠS 
 Andrea Kovač Odgojitelj VŠS 
 Rahela Lacović Odgojitelj VŠS 
 Ivana Parađiković Odgojitelj VŠS 
 Cecilija Petrović Nikolić Odgojitelj VŠS 
 Petra Simonović Odgojitelj VSS 
 Mirjana Skeledžija Odgojitelj VŠS 
 Ivona Slačanac Odgojitelj VŠS 
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 Emilija Turičar Odgojitelj VŠS 
 Nikolina Varjačić Odgojitelj VŠS 
 Nikolina Vidaković Odgojitelj VŠS 
 Josipa Zadro Odgojitelj VSS 

Rakitovica Martina Pavlović Odgojitelj VSS 

Marijanci 
Đurđa Kudeljnjak Odgojitelj VŠS 

Katarina Klobučar Učitelj razredne nastave VSS 

Črnkovci Zvjezdana Dubrović Odgojitelj VŠS 

OSTALO OSOBLJE 

POSLOVI NJEGE I ODGOJA 

Donji 

Miholjac 
Đurđica Vesanović- Dvornik Medicinska sestra SSS 

ADMINISTRATIVNO – UPRAVNO OSOBLJE 

Donji 

Miholjac 

Jadranka Landup Ravnatelj VŠS 

Mirna Pržić Fofonjka Zdravstvena voditeljica VŠS 

Tihana Trcović Vukušić Voditelj računovodstva VSS 

Lana Milić Tajnica vrtića VSS 

Katarina Ćosić stručna suradnica pedagoginja VSS 

POMOĆNO I TEHNIČKO OSOBLJE 

Donji 

Miholjac 

Božica Horvat Kuharica SSS 

Lijljana Knežević Pomoćna kuharica – pralja NSS 

Ana Kezerle Pomoćna kuharica NSS 

Mirta Vukšić Spremačica NSS 

Emina Štefan Spremačica NSS 

Krunoslav Starčević Domar – Ložač SSS 

Rakitovica Silvija Falamić Spremačica pola r. vremena NSS 

Marijanci Anka Fabijančić Spremačica pola r. vremena NSS 

Črnkovci Marija Novoselac Spremačica pola r. vremena NSS 

 

 

Nakon otvaranja područnih vrtića, promijenilo se brojčano stanje zaposlenih, kao i mjesto rada 

pojedinih odgojitelja. Tako je u Dječjem vrtiću „Pinokio“ u Donjem Miholjcu i područnim vrtićima 

u Rakitovici, Marijancima, Viljevu i Podravskoj Moslavini od veljače 2022. godine zaposleno 

ukupno 51 radnik. U tablici su navedene i zamjene radnika koji su na dugotrajnom bolovanju ili su 

tijekom godine otišli u mirovinu.  

 

VRTIĆ IME I PREZIME RADNO MJESTO 
STRUČNA 

SPREMA 

ODGOJITELJI 

Donji 

Miholjac 

Maria Dumančić Lovrić Odgojitelj VŠS 

Angelina Fužinato Puljić Odgojitelj VŠS 

Magdalena Glavati Odgojitelj VŠS 

Ružica Bočkaj Odgojitelj VŠS 

Vlatka Kopić Perković Odgojitelj VŠS 

Tanja Korenj Odgojitelj VŠS 
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Andrea Kovač Odgojitelj VŠS 

Rahela Lacović Odgojitelj VŠS 

Ivana Parađiković Odgojitelj VŠS 

Cecilija Petrović Nikolić Odgojitelj VŠS 

Petra Simonović Odgojitelj VSS 

Mirjana Skeledžija Odgojitelj VŠS 

Lorena Kupanovac Odgojitelj VŠS 

Emilija Turičar Odgojitelj VŠS 

Nikolina Varjačić Odgojitelj VŠS 

Nikolina Vidaković Odgojitelj VŠS 

Josipa Zadro Odgojitelj VSS 

Irena Crnčan Odgojitelj SSS 

Rakitovica Iva Vidaković Odgojitelj VSS 

Marijanci 

Đurđa Kudeljnjak Odgojitelj VŠS 

Katarina Klobučar Odgojitelj VSS 

Zvjezdana Dubrović Odgojitelj VŠS 

Tea Lovrić Odgojitelj SSS 

Maja Alšić Odgojitelj VSS 

Marija Babli Odgojitelj VSS 

Josipa Baričević Odgojitelj VSS 

Viljevo 

Đurđica Lukačević Odgojitelj VŠS 

Lucija Knežević Odgojitelj VŠS 

Renata Plečić Odgojitelj VŠS 

Dina Kovač Odgojitelj VŠS 

Iskra Fuček Odgojitelj VSS 

Podravska 

Moslavina 

Nina Huterer Odgojitelj VSS 

Petra Sertić Odgojitelj VSS 

Ines Bogoje Odgojitelj VSS 

Martina Pavlović Odgojitelj VSS 

OSTALO OSOBLJE 

POSLOVI NJEGE I ODGOJA 

Donji 

Miholjac 
Đurđica Vesanović- Dvornik 

Medicinska sestra;  

jaslice (1 – 3 godine) 
SSS 

ADMINISTRATIVNO – UPRAVNO OSOBLJE 

Donji 

Miholjac 

Jadranka Landup Ravnatelj VŠS 

Mirna Pržić Fofonjka Zdravstvena voditeljica VŠS 

Tihana Trcović Vukušić Voditelj računovodstva VSS 

Anita Stražanac 
Voditelj računovodstva 

(zamjena) 
VSS 

Lana Milić Tajnica vrtića VSS 

Katarina Ćosić stručna suradnica pedagoginja VSS 

POMOĆNO I TEHNIČKO OSOBLJE 

Donji 

Miholjac 

Marija Lukačević Kuharica SSS 

Lijljana Knežević Pomoćna kuharica – pralja NSS 

Ana Kezerle Pomoćna kuharica NSS 

Mirta Vukšić Spremačica NSS 

Emina Štefan Spremačica NSS 

Krunoslav Starčević Domar – Ložač - Dostavljač SSS 

Mario Slačanac Domar – Ložač - Dostavljač SSS 

Tena Pokrivka Pomoćni radnik za njegu, skrb NSS 
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i pratnju 

Rakitovica Silvija Falamić Spremačica pola r. vremena NSS 

Marijanci 

Anka Fabijančić Spremačica pola r. vremena NSS 

Marija Novoselac Spremačica pola r. vremena NSS 

Marija Šargač Kuharica SSS 

Ivana Jurić 
Pomoćni radnik za njegu, skrb 

i pratnju 
NSS 

Viljevo Marina Šumanovac Spremačica NSS 

 Vedran Dubrović Kuhar SSS 

Podravska 

Moslavina 
Sara Galović Spremačica NSS 

 

Petra Simonović, Lorena Kupanovac, Lucija Knežević i Josipa Baričević primljene su u radni 

odnos kao odgojiteljice pripravnice te su kao takve prijavljene Agenciji za odgoj i obrazovanje. 

Tijekom godine stručni ispit je položila Andrea Kovač. 

 

U pedagoškoj godini 2021./2022. u mirovinu su otišli kuharica Božica Horvat, domar-ložač-

dostavljač Krunoslav Starčević te odgojiteljica Đurđa Kudeljnjak. 

 

 

Sva upisana djeca u matičnom vrtiću u Donjem Miholjcu polaze 10-satni program i raspoređena 

su u sedam odgojno-obrazovnih vrtićkih skupina i dvije jasličke skupine. Program odgojno-

obrazovnog rada provodi 17 odgojitelja i jedna medicinska sestra u jaslicama. U jednoj skupini 

zaposlen je i pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju kao pomoć djetetu s teškoćama u razvoju. 

U područnom vrtiću u Rakitovici djeca polaze poludnevni 5,5-satni program, a raspoređena su u 

jednu mješovitu odgojno-obrazovnu skupinu djece starosti od 3 do 7 godina. U skupini je zaposlena 

jedna odgojiteljica na puno radno vrijeme. 

Do veljače 2022. godine u Črnkovcima je rad bio organiziran u jednoj skupini poludnevnog 

programa u trajanju od 5,5 sati. Program odgojno-obrazovnog rada provodila je jedna odgojiteljica 

u jednoj mješovitoj vrtićkoj skupini djece uzrasta od 3 do 7 godina. Rad je jednako bio organiziran i 

u područnom vrtiću u Marijancima. 

Nakon otvaranja dječjeg vrtića u Marijancima u izmijenjenim uvjetima, od veljače 2022. godine 

s radom prestaje područni vrtić u Črnkovcima, a područni vrtić u Marijancima ustrojava rad u tri 

odgojno-obrazovne skupine i to jednoj jasličkoj skupini i dvije vrtićke skupine. Djeca polaze 

cjelodnevni 10-satni program. Program odgojno-obrazovnog rada u područnom vrtiću u 

Marijancima provodi 6 odgojiteljica, a u jednoj je skupini zaposlena pomoćna radnica za njegu, 

skrb i pratnju kao pomoćnica djetetu s teškoćama u razvoju.  

Područni vrtić u Viljevu započinje s radom u veljači 2022. godine, a djeca su raspoređena u 

dvije odgojno-obrazovne skupine (jednu jasličku i jednu vrtićku) 10-satnog programa. Na 
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poslovima odgoja i obrazovanja zaposlene su 4 odgojiteljice. 

U područnom vrtiću u Podravskoj Moslavini od veljače 2022. godine djeca polaze cjelodnevni 

10-satni program u dvije odgojno-obrazovne skupine (jedna jaslička i jedna vrtićka skupina). 

Program provode 4 odgojiteljice. 

 

Poseban program predškole, za djecu koja nisu uključena u redoviti program vrtića, 

organiziran je od listopada do prosinca 2021. godine te od veljače/ožujka do svibnja 2022. godine. 

Poseban kraći program predškole je ukupno  pohađalo 51 dijete. Djeca su bila podijeljena u 8 

skupina s obzirom na prebivalište.  

Djeca iz Grada Donjeg Miholjca (8 djece) bila su integrirana u dvije odgojno-obrazovne 

skupine u matičnom vrtiću u Donjem Miholjcu. Jednu odgojno-obrazovnu skupinu činilo je 11 

djece iz Podgajaca Podravskih i Svetog Đurđa, a poseban program predškole pohađali su u prostoru 

Osnovne škole Hrvatski sokol u Podgajcima Podravskim. Program je vodio odgojitelj Josip Urtajl, 

zaposlen na ugovor o radu na određeno radno vrijeme radi potrebe realizacije kraćeg programa 

predškole. Djeca iz Radikovaca i Miholjačkog Poreča (4 djece) poseban program predškole 

pohađala su u područnom vrtiću u Rakitovici integrirani u odgojno-obrazovnu skupinu. 

Djeca s područja Općine Marijanci poseban program predškole pohađala su u vrtićima u 

Črnkovcima i Marijancima i to: 2 djece iz Bočkinaca bila su integrirana u vrtićku skupinu u 

Črnkovcima, a 2 djece iz Čamagajevaca bila su integrirana u vrtićku skupinu u Marijancima. 

U područnom vrtiću u Viljevu organizirana je jedna skupina djece polaznika predškole (4 djece 

poseban program i 4 djece redoviti program), a program je vodila odgojiteljica Iskra Fuček, 

zaposlena na ugovor o radu na određeno radno vrijeme radi potrebe realizacije kraćeg programa 

predškole. 

U područnom vrtiću u Podravskoj Moslavini 4 djece bilo je integrirano u vrtićku odgojno-

obrazovnu skupinu u kojoj je realiziran program predškole. 

Za djecu s Radikovaca i Miholjačkog Poreča organizan je prijevoz do područnog vrtića u 

Rakitovici, a materijalne troškove prijevoza, plaće odgojitelja i najam prostora Osnovne škoel 

Hrvatski sokol Podgajci Podravski snosio je Grad Donji Miholjac. Također, prijevoz je bio 

organiziran i za djecu iz Bočkinaca (u područni vrtić u Črnkovcima) te Čamagajevaca (u područni 

vrtić u Marijancima), a materijalne troškove prijevoza i plaće odgojitelja snosila je Općina 

Marijanci. Plaće odgojitelja za područni vrtić u Viljevu snosila je Općina Viljevo. 

 

Dječji vrtić "Pinokio" Donji Miholjac odgojno-obrazovni rad pedagoške 2021./2022. je 

sporovodio sukladno mjerama i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, što znači da je 

organizacija rada planirana u novim, izmijenjenim uvjetima. Dežurstva, koja su se inače 
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organizirala na nivou vrtića, dio godine nisu mogla biti po istoj shemi te se u svakoj skupini 

posebno radio raspored rada i dežurstva. Postupalo se sukladno epidemiološkim mjerama te kod 

dovođenja djece su se morala poštivati pravila kao što su: obaveza predavanja temperature djece s 

potpisom roditelja, korištenje medicinskih maski i socijalne distanciranosti, dezinfekcija ruku. 

Posebno se radilo na usvajanju higijenskih navika, što znači: pravilno pranje ruku djece, 

dezinfekcija igračaka i prostora (koja je bila pojačana u odnosu na razdoblje prije pandemije). 

Unatoč pridržavanju epidemioloških mjera, pojedine skupine vrtića bile su zatvarane zbog velikog 

broja oboljene djece i odgojitelja, a kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. U listopadu 2021. 

godine jedna je skupina bila zatvorena i zbog sumnje na meningokoknu sepsu te su sva djeca i 

odgojitelji bili u izolaciji i primali lijek. Roditeljima se tijekom čitave godine ukazivalo na važnost 

praćenja zdravstvenog stanja djece i izričito dovođenje zdravog djeteta u vrtić.  

Po popuštanju epidemioloških mjera u vrtićima je ponovno organizirano jutarnje dežurstvo 

odgojitelja te su na razini svih vrtića od 5:30 sati do 7:00 sati dežurne bile 2 (u područnim vrtićima) 

ili 4 ( u matičnom vrtiću) odgojiteljice koje su primale djecu koja su imala potrebu doći u dežustvo.  

Prošlih godina je vrtić koristio jedan ljetni mjesec kao kolektivni godišnji odmor, međutim 

prateći potrebe zaposlenih roditelja za smještajem djece, ove pedagoške godine su matični vrtić u 

Donjem Miholjcu te područni vrtić u Marijancima bili dežuran tijekom srpnja i kolovoza. Područni 

vrtić u Rakitovici prema običaju radio je do kraja lipnja, dok su područni vrtići u Viljevu i 

Podravskoj Moslavini radili do kraja srpnja 2022. godine. Za djecu iz navedenih vrtića tijekom 

srpnja i kolovoza omogućen je polazak dežurnog vrtića u Donjem Miholjcu. 

 

3. MATERIJALNI   UVJETI 

 

Financiranje djelatnosti predškolskog odgoja je u nadležnosti lokalne uprave i samouprave, a 

zakone i ostale naputke donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Plaće radnika u Donjem 

Miholjcu i Rakitovici osigurava Grad Donji Miholjac, dok plaće radnika u Črnkovcima i 

Marijancima osigurava Općina Marijanci. Plaće radnika u Viljevu snosi Općina Viljevo, a plaće 

radnika u Podravskoj Moslavini snosi Općina Podravska Moslavina. Plaće zajedničke službe 

(ravnateljice, voditeljice računovodstva, tajnice, zdravstvene voditeljice i pedagoginje) snose sve 

Općine i Grad Donji Miholjac razmjerno broju upisane djece. 

Cijena boravka polaznika vrtića za 10-satni program iznosi 200,00 kuna u Donjem Miholjcu, 

dok cijena boravka polaznika vrtića u Rakitovici (5,5-satni program) iznosi 100,00 kuna. Cijena 

boravka polaznika vrtića u Marijancima i Črnkovcima (poludnevni 5,5-satni program) iznosila je 

300,00 kuna do veljače 2022. godine, a od veljače 2022. godine cijena cjelodnevnog (10-satnog) 

programa u Marijancima iznosi 450,00 kuna. Cijena boravka polaznika cjelodnevnog (10-satnog) 
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programa područnih vrtića u Viljevu i Podravskoj Moslavini iznosi 500,00 kuna. Od tih sredstava 

podmiruje se dio materijalnih troškova, a ostale materijalne troškove do ekonomske cijene 

podmiruje Grad Donji Miholjac te Općine Marijanci, Viljevo i Podravska Moslavina.  

Dječji Vrtić “Pinokio” u Donjem Miholjcu ima primjerene materijalne uvjete za odgojno-

obrazovni rad jer je prostor preuređen, obnovljen i proširen, kao i područni vrtići u Marijancima, 

Viljevu i Podravskoj Moslavini gdje su smišljeno i namjenski izgrađene ili obnovljene i opremljene 

zgrade dječjih vrtića. Vodi se briga o didakti i svemu ostalom što je potrebno za izvođenje odgojno-

obrazovnog rada primjerenog Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i 

obrazovanja. Cjelokupno osoblje vrtića sudjeluje u uređenju ustanove kako bi boravak djece bio što 

ugodniji te kako bi se stvorilo poticajno materijalno-prostorno okruženje.  

 

Tijekom 2021./2022. godinu osigurani su sljedeći materijalni uvjeti: 

- U matičnom vrtiću u Donjem Miholjcu: 

- sobe dnevnog boravka dopunjene su didaktičkim i likovno-kreativnim materijalom 

- nabavljena je informatička opremu, stručna literatura te potrošni materijal. 

 

- U područnom vrtiću Rakitovica: 

- dopunjen je didaktički materijal 

- dopunjen je likovno – kreativni materijal 

- nabavljeno je prijenosno računalo i pisač. 

 

- U područnom vrtiću Črnkovci: 

- dopunili smo igračke, didaktički i likovno-kreativni materijal. 

 

 

- U područnom vrtiću Marijanci: 

- izgrađeno je novo suvremeno igralište za djecu sa svim potrebnim spravama i igračkama 

za djecu 

- rekonstruirana je zgrada nekadašnje osnovne škole koja je smještena do dječjeg vrtića te 

je prenamijenjena za proširenje vrtića 

- sve sobe dnevnog boravka, kao i ostale prostorije vrtića, opremljene su suvremenim i 

primjerenim namještajem i uređajima 

- sve su sobe u potpunosti opremljene novim didaktičkim materijalom (velika didakta) 
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- sobe su opremljene igračkama i likovno-kreativnim materijalom 

- nabavljena je uredska i informatička oprema. 

  

- U područnom vrtiću u Viljevu: 

- dovršena je izgradnja i opremanje zgrade dječjeg vrtića (sufinancirano putem fondova 

Europske unije) 

- izgrađeno je novo suvremeno igralište za djecu sa svim potrebnim spravama i igračkama 

za djecu 

- sve sobe dnevnog boravka, kao i ostale prostorije vrtića, opremljene su suvremenim i 

primjerenim namještajem i uređajima 

- sve su sobe u potpunosti opremljene novim didaktičkim materijalom (velika didakta) 

- sobe su opremljene igračkama i likovno-kreativnim materijalom 

- nabavljena je uredska i informatička oprema. 

 

- U područnom vrtiću u Podravskoj Moslavini: 

- dovršena je izgradnja i opremanje zgrade dječjeg vrtića (sufinancirano putem fondova 

Europske unije) 

- izgrađeno je novo suvremeno igralište za djecu sa svim potrebnim spravama i igračkama 

za djecu 

- sve sobe dnevnog boravka, kao i ostale prostorije vrtića, opremljene su suvremenim i 

primjerenim namještajem i uređajima 

- sve su sobe u potpunosti opremljene novim didaktičkim materijalom (velika didakta) 

- sobe su opremljene igračkama i likovno-kreativnim materijalom 

- nabavljena je uredska i informatička oprema. 

 

Grad Donji Miholjac izradio je projektnu dokumentaciju za izgradnju dječjeg vrtića u 

Rakitovici, a sredstva za izgradnju vrtića bit će sufinancirana iz projekata Europske unije. 
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4. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE 

 

Rad u Dječjem vrtiću “Pinokio“ ostvaruje se u okviru jedinstvenih zdravstveno-odgojno- 

obrazovnih i socijalnih programa koji obuhvaćaju njegu, odgoj i obrazovanje te zdravstvenu zaštitu 

djece od navršene prve godine života do polaska u školu. 

Prostor dječjeg vrtića stavili smo u funkciju svakog djeteta prateći individualne potrebe i 

interese. Na temelju toga uspostavili smo dnevni ritam odgojno-obrazovnih aktivnosti. Na 

poslovina unaprjeđenja odgojno-obrazovnog rada i zdravstvene zaštite djece rane i predškolske dobi 

zaposlena je viša medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica. 

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 provođenju zdravstvenog odgoja i zdravstvenog 

prosvjećivanja djece, roditelja i odgojitelja u cilju stjecanja pravilnih higijenskih navika koje su 

neophodne za očuvanje zdravlja,  

- 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)  

- zdravstvena voditeljica bila je zadužena za kontrolu higijene svih prostora, inventara i redovite 

dezinfekcije igračaka,  

- obavljali smo i bilježili antropometrijska mjerenja, 

- u suradnji zdravstvene voditeljice, odgojitelja i kuharica radili smo na praćenju i unapređivanju 

prehrane, pridržavali se  HACCP sustava, 

- organizirano smo pristupili sistematskom pregledu svih djelatnika u skladu sa zakonskim 

odredbama, 

- ormarić prve pomoći bio je opskrbljen potrebnim materijalom i pod nadzorom zdravstvene 

voditeljice,  

- u suradnji s 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, 

- zdravstvena voditeljica održavala je edukacije za pomoćno-tehničko osoblje i odgojitelje, 

ovisno o njihovim interesima i potrebama, a raznim je letcima na web stranici informirala 

roditelje o čestim dječjim bolestima i stanjima 

- sigurnosno-zaštitnim i preventivnim programom reguliran je protokol pri primopredaji djece u 
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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 2021./2022. 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 

- zvono na vratima svih vrtića te zaključana vanjska ograda 

- 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 s 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. 
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Osim svega navedenog kontinuirano se provode poslovi Zaštite na radu, Zaštite od požara, 

Plana evakuacije te se poštivaju pravila HACCP sustava. 

Sukladno novonastaloj situaciji vezano za pandemiju COVID-19 uvedene su epidemiološke mjere i 

postupanja prema preporukama epidemiologa kako bismo zaštitili zdravlje djece i radnika vrtića. 

Roditelje se redovito informira o protokolima i pravilima kod dovođenja i odvođenja djece iz 

vrtića, o njihovim obavezama kako bismo zajedno prevenirali mogućnosti širenja zaraze. 

Dječji vrtić “Pinokio” je radio sukladno preporukama i mjerama vezano za pandemiju COVID-19 

od strane HZJZ. 

 

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 usvaja 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 aktivnosti 

vodeći 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). 
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Odgojno-obrazovni rad planiran je kroz makro i mikro program, tjedna planiranja i dnevnike 

rada te je 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 i projektima predviđenim Godišnjim planom i programom za pedagošku godinu 

2021./22. Tijekom pedagoške godine djeca našeg vrtića bila su uključena u sva društvena zbivanja u 

gradu.  

 

7. AKTIVNOSTI TIJEKOM GODINE 

 

RUJAN 2021. godine 

- usvojen Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Pinokio za pedagošku godinu 2021. / 

2022. i Plan rada ravnatelja za pedagošku godinu 2021./2022. 

- prikupljanje i arhiviranje upisne dokumentacije djece 

- obilježili smo Hrvatski olimpijski dan sporta i Dan grada (sukladno epidemiološkim 

preporukama i mjerama HZJZ) 

- Dan grada Donjeg Miholjca – odgojno-obrazovne aktivnosti, teme i sadržaji vezane za 

“Naš Grad” 

 

LISTOPAD 2021. godine 

- obilježavanje Dječjeg tjedna kroz različite aktivnosti 

- Dan vrtića – interna proslava rođendana vrtića 

- Dani kruha i zahvalnosti za plodove  

- Dan jabuka 

- Dan štednje 

- aktivnosti vezane za Mjesec knjige; suradnja s Gradskom knjižnicom posuđujemo knjige i 

slikovnice koje čitamo u skupinama i posjet ravnateljice Gradske knjižnice 

 

STUDENI 2021. godine 

- aktivnosti na temu Jeseni - “ Jesenka u vrtiću” 

- aktivnosti vezane za blagdan Sveti Nikola 
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- Bajkaonica 

 

PROSINAC 2021. godine 

- Blagdan Sveti Nikola, Sv. Lucija, Božić- različiti sadržaji i aktivnosti 

- sudjelovanje u mnogim aktivnostima vezanih za Advent u našem gradu; kićenje drvca u centru 

grada, izrada velikog adventskog vijenca za naš grad  

- Paljenje prve svijeće na adventskom vijencu u gradu – nastup pjevačkog zbora 

- Interna svečanost u vrtiću povodom dolaska Djeda Mraza  

 

SIJEČANJ 2022. godine 

- odgojno-obrazovne aktivnosti na temu ˝Zima, zima...˝ 

- izložba likovnih radova u suradnji s Udrugom uzgajatelja malih životinja Donji Miholjac 

„Slavonija“ na temu Moj kućni ljubimac 

 

VELJAČA 2022. godine 

Početak rada predškole (poseban program namijenjen djeci koja nisu redoviti polaznici vrtića) 

Početak rada područnih vrtića 14. veljače 2022. 

- Valentinovo – različite aktivnosti na temu ljubavi 

- Izrada kostima za maškare 

- Maškare – Maškare u vrtiću, izrada maski. Igre prerušavanja 

 

OŽUJAK 2022. godine 

- Maškare – Maškare u vrtiću, izrada maski. Igre prerušavanja 

- “Ožujak nam daje znak” – tematika vezana uz dolazak proljeća 

 

TRAVANJ 2022. godine 

- aktivnosti vezane uz godišnje doba proljeće 

- radionica o autizmu 

- sadnja voćaka u dvorištu vrtića 

- gostovanje putujućeg kazališta (Studio Suncokret) – „Koje je godišnje doba najljepše“ 

- obilježavanje Dana planeta Zemlje  

- aktivnosti vezane uz Uskrs  
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- suradnja s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – edukacija djece na temu 112 

 

 

SVIBANJ 2022. godine 

- posjet Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Donji Miholjac 

- suradnja sa Srednjom školom Donji Miholjac – projektni dan Srednje škole, aktivnosti za 

djecu 

- završne svečanosti starijih odgojno-obrazovnih skupina matičnog i područnih vrtića 

održane na terasama vrtića  

- Edukacija djece kroz program "Preventivni prometni odgoj" (u matičnom vrtiću) 

 

LIPANJ 2022. godine 

- posjet Crvenom križu 

- Edukacija djece kroz program "Preventivni prometni odgoj" (u područnim vrtićima) 

- završne svečanosti starijih odgojno-obrazovnih skupina matičnog i područnih vrtića 

održane na terasama vrtića  

- posjet Osnovnoj školi „August Harambašić“ Donji Miholjac 

- izložbe likovnih radova 

- predstavljanje malih maturanata 

 

 

SRPANJ I KOLOVOZ  2022. godine 

- dežurstvo tijekom srpnja i kolovoza u matičnom vrtiću u Donjem Miholjcu i Područnom 

vrtiću Marijanci 

- odgojno-obrazovne aktivnosti na temu ljeta (slobodne igre, igre pijeskom i vodom, likovno  

kreativne aktivnosti, ... 
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8. 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 objektivnih razloga nismo sprovodili program ranog učenja stranog 

jezika (engleski jezik). 

 

9. 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 ustanovi;  

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

Odgojiteljskim vijećima su: 

1) Terapija igrom – kako razviti vještine za razumijevanje djeteta i produbiti odnos s njim 

Autor: Tatjana Gjurković 

Izdavač: Harfa, Split, 2018. (Tanja Korenj) 

2) Kako ojačati dječji mozak 

Autor: dr. sc. Jill Stamm 

Izdavač: Naklada Kosinj, Zagreb, 2019. (Rahela Lacović) 

3) Kako djetetu pomoći da (p)ostane tolernatno (razumije i prihvaća različitosti) 

Autor: Edita Slunjski 

Izdavač: Eement d.o.o., Zagreb, 2013. (Ivona Slačanac) 

4) Disciplina bez drame: Integrirani pristu za smirivanje kaosa i poticanje razvoja dječjeg uma 

Autor: Daniel J. Siegel Tina Payne Bryson 

Izdavač: Planetopija, Zagreb, 2017. (Martina Pavlović) 

5) Sva lica osjećaja 

Autor: M. Pešec, I. Krešić Kozonić, M. Dragan 
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Izdavač: Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2015. (Cecilija Petrović Nikolić) 

6) Crtice iz bilježnice psihologa 

Autor: I. Longo 

Izdavač: Harfa, Split, 2016. (Josipa Zadro) 

7) Sve smo pokušali 

Autor: I. Filliozat 

Izdavač: Egmont, Zagreb, 2019. (Angelina Fužinato) 

8) Sedam najvećih pogrešaka u odgoju djece 

Autor: dr. Olga Hadži Antonovič 

Izdavač: Štamparija kultura, Sarajevo, 2011. (Đurđica Kudeljnjak) 

9) Važno je znati kako živjeti: rano otkrivanje poremećaja u ponašanju predškolske djece 

Autor: Maja Ljubetić 

Izdavač: Alinea, Zagreb, 2001. (Ivana Parađiković) 

10) Kako pomoći djetetu da… (za)voli učenje i školu 

Autor: Edita Slunjski 

Izdavač: Element d.o.o., Zagreb, 2013. (Nikolina Vidaković) 

11) Pametni pokreti – zašto ne učimo samo glavom 

Autor: Carla Hannaford 

Izdavač: Ostvarenje, Zagreb, 2007. (Nikolina Varjačić) 

12) Čitanje prije škole: priručnik za roditelje i odgojitelje 

Autor: Mirjana Čudina-Obradović 

Izdavač: Školska knjiga, Zagreb, 2002. (Petra Simonović) 

13) Hiperaktivno dijete 

Autor: Dubravka Kocijan-Hercigonja, Gordana Buljan-Flander, Dinka Vučković 

Izdavač: Naklada Slap, Zagreb, 2004. (Maria Dumančić Lovrić) 

14) Pomozimo si glazbom 

Autor: Darko Breintenfeld, Valerija Vrbanić 

Izdavač: Music play, Zagreb, 2011. (Emilija Turičar) 

15) Kurikulum za jaslice – stvaranje okruženja koje odgovara maloj djeci 

Autor: Eleanor Stokes Szanton 

Izdavač: Biblioteka Korak po korak, Zagreb, 2000. (Đurđica Vesanović Dvornik) 

16) Sve o poremećaju pomanjkanja pažnje 

Autor: Thomas W. Phelan 

Izdavač: Ostvarenje d.o.o., Lekenik, 2005. (Zvjezdana Dubrović) 

17) Vježbe za razvoj emocionalne inteligencije 
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Autor: Linda Lantieri, Daniel Goleman (uvod i praktični dio) 

Izdavač: Harfa d.o.o., Split, 2012. (Andrea Kovač) 

18) Učite ih da budu sretni 

Autor: Robert A. Sullo 

Izdavač: Alinea, Zagreb, 1995. (Vlatka Kopić Perković) 

19) Od jaslica do škole 

Autor: Tarita Mašković, Danijela Droždan, Martina Sokač, Matea Josić 

Izdavač: Vlastita naklada, Zagreb, 2018. (Magdalena Glavati) 

20) 55 SAVJETA… kad je vaše dijete ljutito 

Autor: Martin Stiefenhofer 

Izdavač: Andromeda d.o.o., Rijeka 2007. (Mirjana Skeledžija) 

21) Fraktalni crtež kao prikaz unutarnjeg stanja djece rane i predškolske dobi 

Autor: T. Z. Polujahtova, A. E. Komov 

Izdavač: Izvornik fraktalne mudrosti ili novi pogled na naše mogućnosti, Puni potencijal, 

Zagreb, 2014. (Lucija Knežević) 

 

- Kolektivno usavršavanje izvan ustanove;  

Provodi se putem stručnih skupova, seminara i radionica na kojima smo ove godine 

prisustvovali prema mogućnostima organizacije rada. Prisustvovali smo stručnim skupovima u 

organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (online radi pandemije covid-19). 

Ravnateljica je sudjelovala na Državnom stručnom skupu ravnatelja pod nazivom Upravljanje 

promjenama i pozitivnim ishodima komunikacije iz uloge ravnatelja. 

 

10. 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 pedagoške  godine stvoriti mogućnost za suradnju u cilju jedinstva odgoja. 

  

Uvjete za ostvarenje suradnje s roditeljima kako je uobičajeno u našem vrtiću i koje smo planirali 

(inicijalni posjeti odgojnoj skupini, kolektivni roditeljski sastanci informativnog i edukativnog tipa 

– tri tijekom godine, individualni razgovori, kreativne radionice, roditeljski sastanci po skupinama, 

digitalni načini suradnje), nismo u potpunosti mogli ostvariti pošto smo bili obvezni pridržavati se 
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preporuka i mjera vezanih za pandemiju covid-19. Od svih planiranih oblika suradnje, poštujući 

preporuke i mjere HZJZ, suradnja se odvijala putem individualnih kontakata te digitalnim načinima, 

a nakon popuštanja mjera održavali smo i roditeljske sastanke u ustanovi. 

Tijekom godine se planirao i ovaj način komunikacije s roditeljima: 

- 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. 

Navedeno nismo mogli u potpunosti ostvariti te se komunikacija odvijala putem web stranice vrtića 

te pisanim putem. 

 

11. SURADNJA S DRUŠTVENIM  ČIMBENICIMA 

 

OBLICI SURADNJE I 

USTANOVE 
SADRŽAJI 

Posjeti, susreti, izleti Usklađeno s epidemiološkom situacijom (covid-19) 

Društvo "Naša djeca" Donji Miholjac Bajkaonica 

Osnovna škola "August Harambašić" 

Donji Miholjac 
Suradnje vezane za predškolce 

Osnovna škola Hrvatski sokol 

Podgajci Podravski 

Suradnja oko organizacije rada predškole za djecu buduće 

polaznike Osnovne škole Hrvatski sokol 
Osnovna škola Ante Starčevića 

Viljevo 

Suradnja vezana za predškolce, zajednička organizacija i 

provedba aktivnosti uz određene dane (maškare) 

Grad Donji Miholjac 

Organizacija rada vrtića, informacije o planu i programu, 

osiguravanje sredstava za plaće radnika i materijalne 

izdatke, konzultacije vezane za nove projekte, podnošenje 

izvješća na sjednicama Gradskog vijeća, sudjelovanje na 

manifestacijama u organizaciji Grada 

Općina Marijanci 

Organizacija rada vrtića, informacije o planu i programu, 

osiguravanje sredstava za plaće radnika i materijalne 

izdatke, izvješća o radu vrtića, konzultacije i dogovori oko 

uređenja i dogovori o poboljšanja materijalnih uvjeta u 

dječjim vrtićima Općine 

Početak rada vrtića u novim uvjetima i 10-satnim 

programom 

Općina Viljevo 

Organizacija rada vrtića, informacije o planu i programu, 

osiguravanje sredstava za plaće radnika i materijalne 

izdatke, izvješća o radu vrtića, konzultacije i dogovori oko 

uređenja i dogovori o poboljšanja materijalnih uvjeta u 

dječjim vrtićima Općine 

Početak rada vrtića  
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Općina Podravska Moslavina 

Organizacija rada vrtića, informacije o planu i programu, 

osiguravanje sredstava za plaće radnika i materijalne 

izdatke, izvješća o radu vrtića, konzultacije i dogovori oko 

uređenja i dogovori o poboljšanja materijalnih uvjeta u 

dječjim vrtićima Općine 

Početak rada vrtića 

Agencija za odgoj i obrazovanje  
Radni dogovori, praćenje stručnih skupova, savjetovanja i 

informiranja te prijava i praćenje pripravnika 

Radio Donji Miholjac 
Izvještaj o radu vrtića, objava važnih informacija, 

sudjelovanje u radio-emisijama. 

Dom zdravlja Donji Miholjac Sistematski pregledi djece i radnika 

Srednja škola Donji Miholjac 
Razmjena iskustava – likovno-kreativna radionica 
Projektni dan Srednje škole Donji Miholjac 

Policijska postaja Donji Miholjac 
Edukacija djece kroz program "Preventivni prometni 

odgoj", kontakt policajac – redovita suradnja 

Državna uprava za zaštitu i spašavanje Edukacija djece kroz program "112" 

Tvrtke i poslovni objekti 
Usklađivanje radnog vremena vrtića s radnim vremenom 

roditelja, pomoć u nabavi materijala i sredstava za rad 

Centar za socijalnu skrb Donji 

Miholjac 
Suradnja vezana za aktualnu tekuću problematiku 

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

Hrvatski zavod za zapošljavanje  Objava natječaja prema potrebama radnih mjesta 

Fakultet za odgojne i obrazovne 

znanosti 
Rad sa studentima na praksi 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji 

Miholjac 
Posjet povodom dana vatrogasaca; kraća edukacija djece 

Gradska knjižnica Grada Donjeg 

Miholjca 

Obilježavanje Mjeseca knjige i različitih dana vezanih uz 

knjige i književnost 

 

 

12. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RAVNATELJA 

(Izvješće o ostvarenom programu rada ravnatelja) 

 

U godišnjem Planu i programu rada za 2021/2022. godinu nalazi se Godišnji plan i program rada 

ravnatelja.  

Držeći se zacrtanih zadataka, navodim njihovo ostvarenje:  

 

Poslovi unapređenja odgoja, njege i zaštite 

- 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,  
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- 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 i  obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje, 

- realizacija postavljenih zadataka i suradnja s pedagoginjom 

- realizacija postavljenih zdravstvenih zadataka u suradnji s višom medicinskom sestrom, 

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 Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije te 

Ministarstva odgoja i obrazovanja,  

- 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. 

 

Opće gospodarenje  

- vodila sam  brigu da se izvrše odluke i zaključci organa upravljanja (Upravno vijeće), 

- suradnja s tajnicom i računovotkinjom vrtića, 

- pripremala sam materijale za organe upravljanja,  

- pratila trošenje sredstava pazeći na uštedu,  

- dogovarala sam se o nabavci materijala i održavanju vrtića, 

- pregledavala poštu,  

- pripremala koncepte dopisa, 
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