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     Na temelju članka 42., stavak 1., točka 1, podtočka 2. Statuta Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj, na prijedlog v.d.ravnateljice Dječjeg vrtića 

Cvrčak, Mali Lošinj, Melite Muškardin, na sjednici je Upravnoga vijeća, održanoj dana 31. kolovoza 2018. godine, doneseno Godišnje izvješće o radu 

Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj za pedagošku godinu 2017/2018. 

1. UVOD 

 

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj je javna ustanova u kojoj se temeljem Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) 

ostvaruju redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi od navršene godine 

dana do polaska u školu. Dječji se vrtić u Malom Lošinju bavi organiziranim predškolskim odgojem od 1962. godine. Pod imenom Cvrčak Ustanova 

je osnovana i registrirana od 1. rujna 1996. godine.  

 

2. USTROJSTVO RADA 

 

Pedagoška je godina započela 1. rujna 2017., a završila 31. kolovoza 2018. godine. Temeljem potreba koje su roditelji iskazali ispunjavanjem 

anketa, organiziran je rad subotom u periodu od 2.6.2018. do 30.9.2018. Nakon provedenog natječaja za upis u sezonsku skupinu (srpanj i kolovoz 

2017.)  prijavilo se svega četvero djece  i to jasličke dobi.U sezonsku odgojno-obrazovnu skupinu (srpanj i kolovoz 2017.) upisano je četvero djece 

jasličke dobi. Kako broj zainteresiranih za upis u sezonsku skupinu nije bio dovoljan za formiranje zasebne odgojno-obrazovne skupine, novoupisana 

djeca su s obzirom na dob integrirana u već postojeće mješovite skupine djece jasličke dobi. 

Svoju je djelatnost u pedagoškoj godini 2017/2018. Ustanova obavljala na pet lokacija:  

 Centralni objekt Cvrčak, Omladinska 14, Mali Lošinj;  

 Područno odjeljenje Perla, Lošinjskih brodograditelja 17, Mali Lošinj;  
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 Područno odjeljenje Žižula, Vladimira Nazora 41A, Veli Lošinj; 

 Područno odjeljenje Nešpula, Vladimira Gortana 5, Veli Lošinj; 

 Područno odjeljenje Žalići, Marija Marinculića 21, Nerezine.  

 

Radno je vrijeme svih objekata bilo od 6,30 do 16,30 sati. Rad subotom bio je organiziran (lipanj, srpanj, kolovoz 2018.) u centralnom objektu, s 

radnim vremenom od 6,30 do 15,30 sati. Iako je prema provedenim anketama, za potrebe subotnjeg rada prijavljeno 24 djece, broj prisutnih kretao se 

od 12 do 21. 

2.1. Programi  

2.1.1.  Redoviti program 

 

Redoviti se program odvijao kao cjelodnevni 10-satni te poludnevni 6-satni i 5-satni program, pri čemu se u jasličkim skupinama provodio 

samo 10-satni program, dok je u vrtićkim skupinama postojala mogućnost izbora programa.  

  

Objekti Broj skupina Jaslice Vrtić Ukupno djece Jaslice Vrtić Broj odgojitelja/ica 

Centralni objekt Cvrčak, M. Lošinj 11 3 8 210 42 168 22 

Područno odjeljenje Perla, M. Lošinj 1 - 1 22 - 22 2 

Područno odjeljenje Žižula, V. Lošinj  2 1 1 35 13 22 4 

Područno odjeljenje Nešpula, V. Lošinj 1 1 - 13 13 - 2 

Područno odjeljenje Žalići, Nerezine 1 - 1 12 - 12 2 

Ukupno 16 5 11 292 68 224 32 
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2.1.2.  Posebni program  

 

Program međunarodnih Eko škola provodi se od 2009. godine i integriran je u redoviti odgojno-obrazovni program. Cilj je ekološku dimenziju 

integrirati u sadržaje rada s djecom, učeći o okolišu kroz vlastito iskustvo, emocionalni doživljaj i kontakt s prirodom u neposrednom okruženju, 

uključujući roditelje, zaposlenike Vrtića i lokalnu zajednicu. U svibnju 2018. godine obnovljen je status Eko škole. Tematske su cjeline za pedagošku 

godinu 2017/2018. bile Kulturna baština otoka s naglaskom na ribarstvo i Zdravo življenje. Programom su bile obuhvaćene sve odgojno-obrazovne 

skupine Vrtića, a sadržaji su planirani ovisno o dobi djece te interesu i planu pojedine odgojno-obrazovne skupine.  

 

2.1.3.  Programi javnih potreba 

Program je javnih potreba za djecu pripadnike nacionalnih manjina dobio suglasnost MZOS-a 2016. godine. Ostvarivao se kao 10-satni program 

u područnom odjeljenju Perla u Malom Lošinju.  

Program je predškole dobio suglasnost MZOS-a 2015. i provodi se integrirano u redoviti odgojno-obrazovni program. Ove pedagoške godine 

programom predškole bilo je obuhvaćeno i dvoje djece nepolaznika Vrtića s otoka Ilovika. Program predškole (250 sati) je od travnja do lipnja provodila 

Gordana Pavoković u prostorijama područne škole osnovne škole Maria Martinolića.  

 

2.2. Djelatnici Vrtića 

2.2.1.  Odgojitelji (-ce)       

 

Objekt 
Naziv skupine 

Dob djece 
Odgojitelji/ce 

Stručna sprema i godine 

radnoga staža 
Radno vrijeme 

 
01 Školjkice 

Djeca u drugoj godini života 
Marina Kajkara 

Nikolina Maričić 
VŠS, 30 godina 
VŠS, 2 godine 

6:30 (7:00) - 12:00 (12:30) 
10:15 – 15:45 
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CO Cvrčak 

02 Lavandice 
Djeca u trećoj godini života 

Yvonne Doreen Vidulić 
Daria Kordiš 

VŠS, 14 godina 
VŠS, 3 godine 

6:30 (7:00) - 12:00 (12:30) 
10:15 – 15:45 

03 Pahuljice 
Djeca u trećoj i četvrtoj godini života 

Radmila Bišćan/Natalia Antunović 
Borka Karčić 

VŠS, 41 godina/SSS 11 

mjeseci 

VŠS, 22 godina 

6:30 (7:00) - 12:00 (12:30) 
10:15 - 15:45 

04 Tigrići 
Djeca u trećoj i četvrtoj godini života 

Irina Jambrošić 
Amelija Cvitkušić 

VŠS, 16 godina 

VŠS, 16 godina 
6:30 (7:00) - 12:00 (12:30) 

10:15 - 15:45 

05 Legići 
Djeca u četvrtoj i petoj godini života 

Melita Muškardin/ Sanja Miočić 
Nikola Grgić 

VSS, 25 godine/VSS 4 

godine 

VŠS, 7 godina 

6:30 (7:00) - 12:00 (12:30) 
10:15 - 15:45 

06 Dupini 
Djeca u četvrtoj i petoj godini života 

Tanja Kokotović 
Ivana Gati 

VŠS, 5 godine 

VŠS, 14 godina 
6:30 (7:00) - 12:00 (12:30) 

10:15 - 15:45 

07 Sovice 
Djeca u četvrtoj i petoj godini života 

Tonka Kunda 
Valentina Marinović 

VŠS, 9 godina 

VŠS, 2 godine 
6:30 (7:00) - 12:00 (12:30) 

10:15 - 15:45 

08 Kikići 
Djeca u petoj godini života 

Jadranka Macola 
Ružica Ćoso 

VŠS, 35 godine 

VŠS, 39 godina 
6:30 (7:00) - 12:00 (12:30) 

10:15 - 15:45 

09 Pandice 
Djeca u petoj i šestoj godini života 

Ines Mlikota 
Martina Blajić 

VŠS, 28 godina 

VŠS, 9 godina 
7:15 - 12:45 

10:15 - 16:30 

10 Majčine dušice 
Djeca u šestoj i sedmoj godini života 

Đurđica Crneković 
Tajana Jugo 

VŠS, 33 godine 

VŠS, 11 godina 
7:15 - 12:45 

10:15 - 16:30 

11 Lavići 
Djeca u sedmoj godini života 

Danica Sendo 
Mirjam Pahljina Hernandez 

VŠS, 34 godine 

VŠS, 18 godina 
7:15 - 12:45 

10:15 - 16:30 

PO Žižula 

12 Cvjetići 
Djeca u trećoj i četvrtoj godini života 

Sandra Uravić Nardi 
Ozana Pavlović 

VŠS, 14 godina 
VŠS, 0 godina 

6:30 (7:00) – 12:00 (12:30) 
10:15 - 16:30 

13 Žabice 
Djeca od četvrte godine do polaska u školu 

Tatjana Hudec/Tjaša Andrenšek 
Jelka Birinji 

VŠS, 25 godine/ SSS,  2 

godine 

VŠS, 31 godina 

6:30 (7:00) – 12:00 (12:30) 
10:15 -16:30 

PO Žalići 
14 Zvjezdice 

Djeca u trećoj godini do polaska u školu 
Mirjana Brezac  
Ratko Vogrinc 

VŠS, 32 godine 

VŠS, 11 godina 
6:30 (7:00) – 12:00 (12:30) 

10:15 -16:30 

PO Perla 
15 I Calimeri 

Djeca od treće godine do polaska u školu 
Barbara Letić Mujačić/ Sara Baurina 
Adriana Kučić Brusić/Vlatka Joščić 

VSS, 11 godina/VŠS, 1 

godina  

VSS, 11 godina/ VŠS 7 

mjeseci 

6:30 - 12:00 
10:15 – 16:30 
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PO Nešpula 
16 Leptirići 

Djeca od 1 do 3 godine života 
Tatjana Markač/Ana Bodiš 

Ljiljana Urem 

VŠS, 32 godine/VSS 8 

godina  

SSS, 33 godine 

6:30 - 12:00 
10:15 - 16:30 

 

2.2.2. Stručni djelatnici 

Naziv radnoga mjesta Ime i prezime djelatnika Stručna sprema i godine radnoga staža Radno vrijeme 

Ravnateljica Tanja Perić i  Melita Muškardin      VSS 25 godina VSS, 25 godina 8:00 – 15:00 (+1) 

Stručne suradnice - psihologinje Patricija Kučica Vajentić i Tanja Perić VSS, 5 godina/VSS 25 godina 8:00 – 15:00 (+1) 

Stručna suradnica - logopedinja Marijana Kovačić VSS, 4 godine 8:00 – 15:00 (+1) 

Stručna suradnica - pedagoginja Doris Vešković Muškardin VSS, 7 godina  

 

2.2.3. Pomoćnici u odgojno-obrazovnom procesu za djecu s teškoćama u razvoju 

Naziv radnoga mjesta Ime i prezime djelatnika Stručna sprema i godine radnoga staža Radno vrijeme 

Pomoćnice u odgojno-obrazovnom 

procesu za djecu s teškoćama u 

razvoju 

Nikolina Janeković i Petra Domac 

 

VŠS, 16 godina/VŠS, 6 godina 8:00 – 15:00 (+1) 

 

2.2.4.  Administrativno-računovodstveni djelatnici 

Naziv radnoga mjesta Ime i prezime djelatnika Stručna sprema i godine radnoga staža Radno vrijeme 

Tajnica Alma Šeperović VSS, 32 godina 7:00 – 15:00  

Voditelj računovodstva Jasmin Licitar VSS, 3 godine 7:00 – 15:00 

Administrativno-računovodstvena djelatnica Iva Kuntić SSS, 10 godina 7:00 – 15:00  

Aministrativna djelatnica 

(osoba s rješenjem o neposrednoj opasnosti od 

nastanka invaliditeta) 

Marica Čeliković VŠS, 29 godina 7:00 – 15:00 

2.2.5.  Pomoćno-tehnički djelatnici 

Naziv radnoga mjesta Ime i prezime djelatnika 
Stručna sprema i godine radnoga 

staža 
Radno vrijeme 

Glavna kuharica Kata Divić  SSS, 24 godine 6:30 – 14:30  
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Kuharica 
Tanja Starčević 

Nevenka Knežević 

SSS, 20 godina 

KV, 21 godina 

6:30 – 14:30 

6:30 – 14:30 

Pomoćna kuharica 

Slavica Šutić 

Ivana Tuček 

Natali Alavanja 

KV, 21 godina 

SSS, 11 godina 

SSS, 12 godina 

7:00 – 15:00 

8:30 – 16:30 

8:00 – 12:00 

Pomoćna kuharica-spremačica 
Šemsa Mujačić 

Lidija Dumenčić 

SSS, 26 godine 

SSS, 11 godina 

8:00 –16:00 

8:00-12:00 

15:00-17:00 

Pomoćni radnik u kuhinji  

(osoba s invaliditetom) 
Stefan Blazinić SSS , 2 godine 8:00 – 12:00 

Radnici na održavanju 
Srđan Ivanišević 

Damir Maričević 

SSS, 7 godina 

SSS, 33 godine 

7:00 – 15:00 

7:00 – 15:00 

Pomoćni radnik na održavanju 

čistoće unutarnjeg i vanjskog 

prostora (osoba s invaliditetom) 

Tomislav Štajduhar SSS, 2 godine 9:00 – 13:00 

Pralja-švelja Merima Mujić  SSS, 32 godina 7:00 – 15:00 

Spremačica 

Razija Svilar 

Štefica Štrbac 

Besire Gaši  

Tatjana Ećimović 

Branka Strika 

Gabrijela Mužić (osoba s invaliditetom) 

NSS, 32 godina 

KV, 21 godina 

NSS, 6 godina 

SSS, 4 godine 

SSS, 9 godina 

SSS, 0 godina 

 

9:00 – 17:00 

9:00 – 17:00 

9:00 – 17:00 

9:00 – 17:00 

9,00  -17,00 

13:00-17:00 

Spremačica – pomoćni radnik 
Melita Bogdanović 

Ljiljana Erlić 

KV, 15 godina 

SSS, 11 godina 

12:30 – 17:00 

 8:00 – 12:30 
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2.3. Upisi u pedagošku godinu 2018/2019. 

Na temelju Odluke o redovitom postupku upisa u Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj za pedagošku godinu 2018/2019., donesene na sjednici 

Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj dana 14. ožujka 2018. godine, objavljen je redoviti postupak upisa u Dječji vrtić Cvrčak, Mali 

Lošinj za pedagošku godinu 2018/2019. u razdoblju od 3. travnja do 3. svibnja 2018. godine.  

Obavijest o upisima u Vrtić bila je objavljena na mrežnoj stranici Vrtića (www.dvc-mali-losinj.hr), oglasom na Radio Jadranka – Radio Lošinj 

te na plakatima i oglasnim mjestima u Gradu i objektima Vrtića, sukladno članku 4. Pravilnika o mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji 

vrtić Cvrčak, Mali Lošinj. 

Na redoviti postupak upisa u Vrtić za pedagošku godinu 2018/2019. podnesena su pravovremeno 76 zahtjeva roditelja, dok je jedan zahtjev 

podnesen izvan upisnog roka. Ukupno je usvojeno 63 zahtjeva. Broj odbijenih zahtjeva za upis u Vrtić je 11. Broj odbačenih zahtjeva je tri; jedan zbog 

nepravovremenosti, a dva iz razloga što su djeca mlađa od godine dana. Povjerenstvo za upis djece u pedagošku godinu 2018/2019. sastalo se pet puta 

tijekom mjeseca travnja, svibnja i lipnja (09.05.2018.; 17.05.2018.; 28.05.2018.; 14.06.2018. i 20.06.2018.). 

 

U pedagoškoj godini 2018/2019. Centralni objekt u Malom Lošinju radit će u 11 odgojno-obrazovnih skupina s ukupno 210 djece. Područni 

objekt Perla u Malom Lošinju radit će u jednoj mješovitoj vrtićkoj skupini sa 16 djece. Područni objekt Nešpula u Velom Lošinju radit će u jednoj 

mješovitoj jasličkoj skupini s 13 djece. Područni objekt Žižula u Velom Lošinju radit će u dvije odgojno-obrazovne skupine (mješovitoj jasličkoj i 

vrtićkoj) s ukupno 34 djece. Područni objekt Žalići u Nerezinama radit će u jednoj mješovitoj skupini s 11 djece. Sveukupno, 01. rujna 2018. godine 

Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj pohađat će 284 djece. 
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3. MATERIJALNI UVJETI RADA 

Budući da su uvjeti rada jedan od značajnijih elemenata u ostvarivanju odgojno-obrazovnoga procesa, Ustanova je kontinuirano nastojala 

podizati kvalitetu uvjeta rada sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08), a sve u suradnji s nadležnim 

tijelima Grada. 

 

 3.1. Sitan inventar 

 

*322510- SITAN INVENTAR  

Ukupno utrošeno od 01.01.2018 do 31.08.2018 = 8.472,25 kn 

 

Sitni inventar: UKUPNO  (01.09.2017. – 31.08.2018. ) = 10.255,76 kn 

 

 3.2. Didaktika  

 

*322210- DIDAKTIKA I OSTALI MATERIJAL 

Ukupno utrošeno od 01.01.2018 do 31.08.2018 = 15.121,39 kn 

 

Didaktika i ostali materijal:  UKUPNO (01.09.2017. – 31.08.2018. ) = 75.865,42 kn 

 

 3.3. Tekuće održavanje 

 

32241 – 32244 
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*322410- MATERIJAL I DIJELOVI ZA INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADA 

 

Ukupno utrošeno od 01.01.2018 do 31.08.2018 = 5.616,48 kn 

 

Materijal i dijelovi za tekuće i inveticijsko održavanje građevinskih objekata: UKUPNO (01.09.2017. – 31.08.2018. ) = 14.299,80 kn 

 

*322420- MATERIJAL I DIJELOVI ZA INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME 

 

Ukupno utrošeno od 01.01.2018 do 31.08.2018 = 2.026,10 kn 

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme:  

UKUPNO (01.09.2017. – 31.08.2018. ) =  2.205,10 kn 

 

*322440 - OSTALI MATERIJAL I DIJELOVI ZA INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE  

Ukupno utrošeno od 01.01.2018 do 31.08.2018 = 5.257,40 kn 

Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje: UKUPNO (01.09.2017. – 31.08.2018. ) =  15.275,09 kn 

*323210 – USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 

 

Ukupno utrošeno od 01.01.2018 do 31.08.2018 = 71.630,00 kn 

 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata: UKUPNO (01.09.2017. – 31.08.2018. ) =  223.997,50 kn 
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*323220  –  USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME 

 

Ukupno utrošeno od 01.01.2018 do 31.08.2018 = 20.939,75 kn 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme: UKUPNO (01.09.2017. – 31.08.2018. ) =   53.247,45 kn 

 

*323230 – USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJE PRIJEVOZNIH SREEDSTAVA 

Ukupno utrošeno od 01.01.2018 do 31.08.2018 = 0,00 kn 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava: UKUPNO (01.09.2017. – 31.08.2018. ) = 3.715,74 kn    

*323290 – OSTALE USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJE  

Ukupno utrošeno od 01.01.2018 do 31.08.2018 = 1.000,00 kn 

 

Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja: UKUPNO (01.09.2017. – 31.08.2018. ) =   7.080,95 kn 

 

4. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 
 

Prehrana se u Vrtiću provodila sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02) 

te Izmjenama i dopunama Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 121/07), dok su se svi elementi 

iz područja njega i skrbi za tjelesni rast i razvoj djece ostvarivali sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u 

dječjim vrtićima (NN 105/02) te Izmjenama i dopunama Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 

121/07). Plan se sanitarno-higijenskoga održavanja Vrtića provodio sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u 
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dječjim vrtićima (NN 105/02). Suradnja se kontinuirano ostvarivala s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, Epidemiološkom službom, 

Pedijatrijskom službom i Stomatološkim ordinacijama. 

4.1. Snimanje početnoga stanja u skupinama 

 Praćenje polaska djece, ispisa i novih potreba 

 Kompletiranje potrebne dokumentacije o djeci 

 Kompletiranje osobnih stvari djeteta 

 Upoznavanje osobnosti djeteta: osjećaji, radoznalost, društvenost, samostalnost, samokontrola, inicijativa, komunikativnost 

 Upoznavanje individualnoga ritma djeteta te usklađivanje s dnevnim ritmom života u Vrtiću 

 Upoznavanje stupnja samostalnosti djeteta: pri hranjenju, osobnoj higijeni, zadovoljavanju fizioloških potreba, svlačenju, oblačenju i 

obuvanju  

4.2. Identifikacija djece s posebnim potrebama i poduzimanje odgovarajućih mjera 

 Upoznavanje posebnih potreba djeteta i njihovo evidentiranje 

 Evidentiranje djece s trajnijim posebnim potrebama 

 Poduzimanje odgovarajućih mjera za ublažavanje i/ili otklanjanje posebnih potreba 

 Suradnja s roditeljima radi usklađenoga djelovanja na ublažavanje i/ili otklanjanje posebnih potreba 

4.3. Skrb o dnevnom ritmu djeteta 

 Organizacija razmjerno stalnog zajedničkog dnevnog ritma aktivnosti, obroka i odmora, uz primjereno poštivanje individualnog ritma 

svakog djeteta 

4.4. Planiranje prehrane 

 Zadovoljavanje svih prehrambenih potreba djece 

 Zadovoljavanje potreba za specifičnim jelovnicima (npr. alergije) 

 Koordinacija u izradi, primjeni i nadzoru ostvarenja jelovnika 
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 Uputstva i dogovor oko preventivnih kontrola i ispitivanja vezanih uz hranu: mikrobiološka ispravnost hrane, kemijska analiza obroka, 

brisevi 

 Primjena HACCP sustava 

 Predavanje za roditelje Preventivna zaštita zubiju djece predškolske dobi uz provođenje programa Unapređenje oralnog zdravlja djece i 

mladih u suradnji sa doktorima dentalne medicine Dolores Gagro i Verom Lovrić 

4.5. Praćenje psihofizičkoga rasta i razvoja djece 

 Inicijalni razgovori s roditeljima  

 Liječnička potvrda pri dolasku u Ustanovu  

 Briga o zubima – sistematski pregled zuba djece u petoj i šestoj godini života (svibanj 2018.) 

 Briga o zdravlju  

 Praćenja pobola po skupinama 

 Provedba antropometrijskih mjerenja 

 Bilježenje, dokumentiranje i praćenje djece 

 Vođenje individualnih dosjea djece 

 Psihologijsko praćenje djece 

 Osiguravanje fleksibilnoga pristupa djetetu u ostvarivanju prehrane, spavanja, učenja i ostalih aktivnosti 

 Redovan boravak na zraku, šetnje, izleti 

4.6. Sanitarno-higijensko održavanje Vrtića 

 Čišćenje i dezinfekcija prostora  

 Dezinfekcija igračaka 

 Dezinsekcija i deratizacija prostora 

 Sanitarni pregled djelatnika (sanitarne knjižice) 
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 Higijenski minimum 

 Primjena, provedba, koordinacija svih subjekata u provođenju HACCP sustava 

 Kontrola, upute i nadzor ostvarenja higijenskih uvjeta čistoće i hrane 

 

5. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

  

Odgojno-obrazovnim radom njegovala se kultura kraja u kojem dijete živi te su se provodile ekološke, javne, kulturne, vjerske, sportske i druge 

aktivnosti s djecom. Tako su obilježeni važni datumi - Dan Hrvatskog olimpijskog odbora, početak jeseni, Dječji tjedan, Dan zahvalnosti za plodove 

zemlje, Dan jabuka, Mjesec hrvatske knige, Međunarodni dan štednje, Svi sveti, Dan Grada, Sveti Nikola, Sveta Lucija, početak zime, Božić, Nova 

Godina, Sveta tri kralja, Noć muzeja, maškare, Valentinovo, Dan ružičastih majica – protiv vršnjačkog nasilja, Međunarodni dan žena, Svjetski dan 

očeva, početak proljeća, Svjetski dan Downovog sindroma, Svjetski dan voda, Uskrs, Međunarodni dan dječje knjige, Međunarodni dan Majke Zemlje, 

Svjetski dan plesa, Svjetski dan pisanja pisama, Majčin dan, Svjetski dan kornjača, Svjetski dan sporta, početak ljeta, Svjetski dan glazbe te organizirane 

posjete (Lošinjski muzej, Muzej Apoksiomena, Gradska knjižnica i čitaonica, Dom za starije i nemoćne Marko A. Stuparić, Osnovna škola Maria 

Martinolića, policijska postaja, javna vatrogasna postrojba, poslovnice OTP i ERSTE banke, poslovnice hrvatske pošte, brodogradilište Nerezine, Plavi 

svijet, Miomirisni otočni vrt, eko vrt Losin-bio Ćunski, obiteljski maslinik) i druge aktivnosti (pečenje kolača i izrada rukotvorina u svrhu humanitarne 

akcije, projekt Putovanja patuljka Putuljka, uređivanje okoliša vrtića i sadnja mediteranskog bilja, kreativne radionice – izrada božićnih i uskrsnih 

ukrasa, izrada kostima za maškaranu povorku, eko akcija čišćenja vrtićkog okruženja u sklopu Dana otvorenih vrata, uređenje cvjetnjaka i sadnja 

cvijeća u dvorištu Vrtića, sakupljanje časopisa i drugog otpadnog materijala za igru djece, sportske igraonice za djecu i roditelje...). 

 

5.1.Nastupi djece 

 nastup djece za Dan zahvalnosti za plodove zemlje na Trgu Republike Hrvatske, djeca u 5. i 6. godini života (listopad 2017.); 



16 

 

 

 nastup za blagdan sv. Nikole u mjesnom domu u Ćunskom, djeca mješovite vrtićke odgojno-obrazovne skupina Zvjezdice PO Nerezine (prosinac 

2018); 

 nastup povodom godišnje skupštine Udruge umirovljenika u kinu V. Nazora, djeca u petoj godini života (prosinac 2017.); 

 nastup na otvaranju lošinjskog adventa na Trgu Republike Hrvatske, djeca u sedmoj godini života (prosinac 2017.); 

 nastup povodom Svjetskog dana voda u OŠ Maria Martinolića, djeca u 6. i 7. godini života (ožujak 2018.); 

 nastup povodom Majčinog dana u OŠ Maria Martinolića, djeca u 6. i 7. godini života (svibanj 2018.); 

 nastup na svečanosti podizanja Eko zastave u DV Cvrčak, djeca vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina (svibanj 2018.). 

 

5.2. Predstave i priredbe za djecu 

 predstava Prapriče, Teatar Oz u kinu V. Nazora za djecu vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina (listopad 2017.); 

 predstava Ključarica, Teatar Oz u kinu V. Nazora za djecu vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina (prosinac 2017.); 

 predstava Pravi prijatelj, Produkcija Z u kinu V. Nazora za djecu vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina (travanj 2018.); 

 predstava Ježeva kućica, djelatnici DV Cvrčak za djecu svih odgojno-obrazovnih skupina (svibanj 2018.). 

 

5.3. Organiziranje poludnevnih, jednodnevnih i višednevnih izleta  

 jednodnevni izlet u Rijeku – kazalište lutaka, lutkarska predstava Pipi duga čarapa, djeca u petoj i šestoj godini života (studeni 2017.); 

 jednodnevni izlet u Rapanji – Srednjovjekovni tematski park sv. Mihael, djeca u 6. i 7. godini života (studeni 2017.); 

 jednodnevni izlet u Rijeku - sudjelovanje u dječjoj karnevalskoj povorci u Rijeci s maskom Naše malo misto,  djeca od četvrte do sedme 

godine života (siječanj, 2018.); 

 poludnevni izlet na Vransko jezero i posjet Arheološkoj zbirci u Osoru, djeca u šestoj i sedmoj godini života (travanj 2018.); 

 višednevni izlet - proljetovanje Proljetna bajka – Karlovac, Krašograd, Ozalj, Ogulin, djeca u šestoj i sedmoj godini života (travanj 2018.); 
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 poludnevni izlet u Veli Lošinj – posjet područnom odjeljenju Žižula, Plavom svijetu, djeca u četvrtoj i petoj godini života (svibanj 2018.); 

 jednodnevni izlet u Mune - sudjelovanje na 17. olimpijskom festivalu dječjih vrtića Hrvatske, županijsko natjecanje, djeca u šestoj i sedmoj 

godini života (svibanj 2018.); 

 poludnevni izlet podmornicom u luci Veli Lošinj – djeca mješovite jasličke odgojno-obrazovne skupine (svibanj 2018.); 

 

5.4.  Ostali projekti i aktivnosti 

U pedagoškoj godini 2017/2018. Vrtić je sudjelovao na maškaranoj dječjoj povorci u Rijeci s maskom Naše malo misto u kojoj je sudjelovalo 40 

djece vrtićke dobi. 

U razdoblju od veljače do lipnja 2018. godine u suradnji logopedinje i odgojiteljica proveden je projekt Putovanja patuljka Putuljka za djecu 

odgojno-obrazovnih skupina Lavići i Pandice (djeca u šestoj i sedmoj godini života). Projekt je iniciran od strane djece, a logopedinja i odgojiteljice 

prihvatile su ideju te ju pokušale razviti na onaj način koji bi djeci omogućio što bolje ishode učenja. U odnosu na uvodnu priču i koncept radionica 

knjige Putovanje patuljka Putuljka, autorica Matee Galinec i Adrijane Višnjić Jevtić, izrađena je početna shema te se svakodnevno radilo na poboljšanju 

kvalitete okruženja i pružanju raznovrsnih prilika za učenje i istraživanje. Projekt je tako obuhvatio niz radionica i aktivnosti u koje se nastojalo uključiti 

i roditelje te se vrlo detaljno dokumentirao svaki aspekt, s naglaskom na pravodobno izvještavanje o realizaciji projekta. 16.5.2018. godine održan je 

roditeljski sastanak pod nazivom Prezentacija projekta provedenog u odgojno-obrazovnoj skupini Lavići, a 29.5.2018. godine održano je stručno 

usavršavanje za odgojno-obrazovne djelatnike Vrtića pod nazivom Predstavljanje suradnje na projektu provedenom u odgojno-obrazovnoj skupini 

Lavići gdje su prikazane sve faze provođenja projekta, kao i rezultati vrednovanja projekta od strane djece i roditelja. 

 

Dana 9.3.2018. održana je prezentacija prometnog policajca policijske postaje Mali Lošinj i predstavnika Crvenog križa Ponašanje u prometu 

za djecu u šestoj i sedmoj godini života centralnog objekta i područnih odjeljenja.  
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U razdoblju od 8. do 10. svibnja 2018. godine održani su peti po redu Dani otvorenih vrata Vrtića s ciljem prezentiranja odgojno-obrazovnog 

rada Vrtića javnosti te jačanja suradnje s društvenom sredinom. Dani su započeli otvorenjem te Miomirisnim eko kvizom u kojem su sudjelovala djeca 

školski obveznici u ped.god. 2017/2018. i odgojitelji (-ce) za uzvanike predstavnike lokalne zajednice s kojima Vrtić kontinuirano surađuje. Program 

je u poslijepodnevnim satima nastavljen radionicom “Vrlo gladna gusjenica” za djecu koja ne pohađaju vrtić, a sljedeći dan odigrana je predstava za 

djecu centralnog objekta Vrtića te za djecu i roditelje područnih odjeljenja Vrtića. Posljednji dan manifestacije bio je eko projektni dan te je u jutarnjim 

satima održana prezentacija članova SRD Udice o podvodnom ribolovu, poribljavanju i vezivanju čvorova djeci predškolskih odgojno-obrazovnih 

skupina. U poslijepodnevnim satima uslijedilo je uređivanje okoliša centralnog vrtića i područnih odjeljenja. 

 

U svibnju 2018. godine Vrtić je sudjelovao na 17. Olimpijskom festivalu dječjih vrtića Hrvatske koji se ove godine održao u Munama. 20 

dječaka i 20 djevojčica u šestoj i sedmoj godini života sudjelovali su u sljedećim disciplinama: trčanje na 50 metara, štafeta 4 x 25 metara, bacanje 

loptice u dalj, skok u dalj, mali nogomet za dječake i potezanje konopa za djevojčice. Ukupno je sudjelovalo 15 vrtića iz Primorsko-goranske županije, 

a Dječji vrtić Cvrčak osvojio je deseto mjesto u ukupnom poretku.  

6. NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE DJELATNIKA 

 

Ciljevi, sadržaji i oblici stručnoga usavršavanja bili su usmjereni na stjecanje, razmjenu i proširivanje novih iskustava, znanja i vještina te 

konstrukciju znanja usmjerenih na kvalitetnije izvršavanje zadataka i bitnih zadaća iz poglavlja odgojno-obrazovnoga rada. Usavršavanje se odvijalo 

putem individualnoga i skupnoga usavršavanja, u Vrtiću i van njega.  

 

6.1.Stručno usavršavanje u Ustanovi 

 Odgojiteljska vijeća (6 vijeća) – voditeljice Tanja Perić, v.d. ravnateljice Ustanove i Melita Muškardin v.d. ravnateljice Ustanove; 

 Osposobljavanje iz područja zaštite na radu (prosinac 2017.); 
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 Zajednica učenja (8 radionica)  – voditeljice odgojiteljice Tatjana Hudec i Melita Muškardin (od listopada 2017. do svibnja 2018.); 

 Senzorička integracija i elementi senzoričke dijete – voditeljica Nikolina Janeković, bacc.therap.occup. (studeni 2017.) 

 Uloga stručnog suradnika pedagoga u odgojno-obrazovnoj ustanovi – voditeljica stručna suradnica pedagoginja pripravnica Doris Vešković 

Muškardin (veljača, 2018.) 

 Samoregulacija – voditeljica radna terapeutkinja Petra Domac (travanj, 2018.) 

 Predstavljanje suradnje na projektu provedenom u odgojno-obrazovnoj skupini Lavići – voditeljice logopedinja Marijana Kovačić i odgojiteljice 

Danica Sendo i Mirjam Pahljina Hernandez (svibanj, 2018.) 

 

6.2. Stručno usavršavanje van Ustanove 

 LC Konferencija Panorama 2017., Zagreb, rujan 2017. 

 Emocionalna inteligencija – poticanje pozitivnog razvoja djece i mladih putem emocionalnog opismenjavanja – prevencija PUP-a, Rijeka, 

listopad, 2017. 

 Financijsko osposobljavanje dječjih vrtića (RIF), Zagreb, listopad 2017. 

 Rana intervencija – ključ za otvaranje potencijala djeteta, Zagreb, listopad 2017.  

 ENOTHE 2017 Annual Meeting, Međunarodna konferencija radnih terapeuta, Zagreb, listopad, 2017. 

 Predstavljanje vježbenice za pokret i ples u dječjim vrtićima, Rijeka, listopad 2017. 

 25. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zadar, studeni 2017. 

 Stručno osposobljavanje iz oblasti nomotehnike – tehnika izrade pravnih propisa, Rijeka, prosinac 2017 

 Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita, Rijeka, prosinac 2017. 

 Novine u godišnjem financijskom izvještaju za 2017.godinu, seminar, Rijeka, siječanj, 2018. 

 Razvoj partnerskih odnosa odgojitelja pripravnika i odgojitelja mentora, stručni skup, Kraljevica, siječanj, 2018. 

 Fiskalna odgovornost, kolektivni ugovori i porez, seminar, Rijeka, veljača, 2018. 
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 Potpomognuta komunikacija u logopediji, stručni simpozij, Zagreb, ožujak, 2018. 

 Dani predškolskog odgoja, Rastimo zajedno – redefiniranje prakse i teorije ranog i predškolskog odgoja, stručno-znanstveni skup, Čakovec, 

travanj 2018. 

 Inovativno vođenje – poduzetništvo u predškolskoj ustanovi, državni stručni skup, Primošten, travanj 2018. 

 Zaštita osobnih podataka, seminar Rijeka, travanj 2018. 

 Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach, radionica, Zadar, svibanj 2018. 

 Poduzetnički dani, Znanost i poduzetništvo, Crikvenica, svibanj 2018. 

 Teološko-katehetsko doškolovanje odgojiteljica i odgojitelja za vjerski odgoj u predškolskim ustanovama, Zagreb, siječanj - srpanj 2018. 

7. SURADNJA S RODITELJIMA I DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 

7.1.Suradnja s roditeljima 

Suradnja s roditeljima ostvarena je kroz neposredne svakodnevne kontakte, roditeljske sastanke, edukativne panoe, predavanja i radionice, 

individualne informacije, radne akcije, svečanosti i priredbe, ankete, intervjue, izlete, zajednička druženja i sl. Obrađene su sljedeće teme: 

 Sigurnosno-zaštitni i preventivni programi Dječjeg vrtića Cvrčak; 

 Psihofizičke karakteristike – osobine djece u pojedinim razvojnim razdobljima; 

 Poticanje samostalnosti u djece jasličke dobi; 

 Adaptacija na jaslice i vrtić;  

 Dnevni ritam vrtića; 

 Odvikavanje od pelena; 

 Nenasilno riješavanje sukoba;  

 Postavljanje granica i pravila u odgoju; 
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 Poteškoće u razvoju govora; 

 Jezično – govorni razvoj u predškolskoj dobi; 

 Poticanje predvještina čitanja i pisanja;  

 Važnost razvoja grafomotorike; 

 Psihofizička zrelost djeteta za školu; 

 Priprema djeteta za školu;  

 Predvježbe čitanja i pisanja;  

 Važnost raznovrsne prehrane djece rane i predškolske dobi; 

 Važnost tjelesne aktivnosti u djece;  

 Važnost igre u životu djeteta; 

 Kako se riješiti ušiju;   

 Djeca i mediji;  

 Vaše kompetentno dijete; 

 Pozitivna slika o sebi; 

 Kako pomoći djetetu da ostvari svoje potencijale; 

 Roditelji, djeca i odgajatelji – partneri; 

 Važnost blagdana u obitelji i druženja; 

 Polazak u vrtić – učinimo ga lakšim; 

 Tako sladak, a tako neposlušan; 

 Čitajte djeci naglas od rođenja; 

 Kućni poslovi za djecu (Montessori); 

 Dvadeset pogrešaka u discipliniranju koje čine čak i sjajni roditelji;  

 Kako stati na kraj svađama među braćom i sestrama; 
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 Vrtimo se da se razvija mozak;  

 Zašto nam je važna orijentacija u vremenu i prostoru; 

 Važnost boravka u prirodi; 

 Boravak na suncu ljeti – kako se ponašati; 

 Koristi od boravka na plaži;  

 Zašto je djeci potreban godišnji odmor; 

 Radionica izrade tjestenine s roditeljima i djecom; 

 Radionice izrada božićnih ukrasa; 

 Radionica izrade maski za karnevalsku povorku;  

 Radionice izrade didaktičkih poticaja od neoblikovanog materijala; 

 Prezentacija projekta Putovanja patuljka Putuljka;  

 Prezentacije jednodnevnih i višednevnih izleta; 

 Radne akcije uređivanja vrtićkoga okoliša;  

 

7.2. Suradnja s društvenim čimbenicima 

Suradnja s društvenim čimbenicima orijentirana je na dijete, posredno ili neposredno, s ciljem promicanja kvalitete rada Ustanove, uključivanjem 

u život okruženja i stjecanja novih spoznaja primjerenih djeci predškolske dobi. Dječji vrtić Cvrčak kontinuirano surađuje s dolje navedenim 

institucijama, društvima, medijima i udrugama. 

 Grad Mali Lošinj 

 Turistička zajednica Grada Maloga Lošinja 

 Policijska postaja, Mali Lošinj 

 Javna vatrogasna postrojba, Mali Lošinj 
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 Lošinjska plovidba, brodogradilište Mali Lošinj 

 Jadranka d.o.o., Mali Lošinj 

 Vodoopskrba i odvodnja Cres-Lošinj 

 Komunalne usluge Cres-Lošinj 

 Autotrans, Mali Lošinj 

 Zajednica Talijana, Mali Lošinj 

 Talijanska unija – Unione Italiana, Rijeka 

 Nastavni zavod za javno zdravstvo, Rijeka i ispostava Mali Lošinj 

 Pedijatrijska služba, dr. Tatjana Funarić, Mali Lošinj 

 Centar za socijalnu skrb Cres-Mali Lošinj 

 Crveni križ  

 Dječji vrtić Girice, Cres 

 Dječji vrtić Medulin, Medulin 

 Osnovna škola Maria Martinolića, Mali Lošinj 

 Odgojni dom Mali Lošinj 

 Gradska knjižnica i čitaonica, Mali Lošinj 

 Katehetski ured Krčke biskupije 

 Udruga Idem i ja, logopedski kabinet, Mali Lošinj 

 Društvo Naša djeca, Mali Lošinj 

 Dom za starije i nemoćne osobe „Marko A. Stuparić“, Veli Lošinj 

 Lječilište Veli Lošinj 

 Udruga umirovljenika Mali Lošinj 
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 Lošinjski muzej 

 Muzej Apoksiomena 

 Miomirisni vrt, Mali Lošinj 

 Institut Plavi svijet, Veli Lošinj 

 SRD Udica, Mali Lošinj 

 Folklorna skupina Manfrina, Mali Lošinj 

 Rotary klub Mali Lošinj 

 Otoci.net  

 Radio Mali Lošinj 

8. RAD UPRAVNOGA VIJEĆA VRTIĆA 

 

Poslovi i zadaci Upravnoga vijeća utvrđeni su Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97) i Statutom Vrtića. Upravno vijeće je do 

26.6.2018. radilo u sljedećem sastavu: Martina Lipovac, (predsjednica), Ida Saganić, Silvija Kocijan i Danijela Dumenčić, kao predstavnici Grada 

Malog Lošinja, Jelena Basta, kao predstavnica roditelja te Melita Muškardin i Tatjana Hudec, kao predstavnice odgojno-obrazovnih djelatnika i stručnih 

suradnika. Od dana 26.6.2018. Upravno vijeće djeluje u sljedećem sastavu: Martina Lipovac, (predsjednica), Ida Saganić, Silvija Kocijan i Danijela 

Dumenčić, kao predstavnici Grada Malog Lošinja, Anita Mičić, kao predstavnica roditelja te Borka Karčić i Marijana Kovačić, kao predstavnice 

odgojno-obrazovnih djelatnika i stručnih suradnika. 

 

 

Dnevni red sjednica Upravnog vijeća od 1. siječnja do 31. kolovoza 2018. 
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14. ožujka 2018. 

1. Financijsko  izvješće Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj za 2017. godinu  

2. Odluka o raspodjeli rezultata financijskog poslovanja i načinu korištenja viška prihoda u 2018. 

3. Plan nabave za 2018. godinu 

4. Odluka po natječaju od 15. siječnja 2018. 

5. Odluka o objavi natječaja, zamjena za odgojiteljicu Radmilu Bišćan (u mirovini od 1. 3. 2018., zamjena za odgojiteljicu Tatjanu Hudec, te 

zamjena za spremačicu Tatjanu Ećimović) 

6. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustroju Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj 

7. Odluka o objavi upisa u redovitom upisnom roku za pedagošku godinu 2018/2019. 

8. Informacija o novim izborima članova Upravnog vijeća istekom mandata 26. lipnja 2018. 

9. Otvaranje pristiglih prijava po natječaju za ravnatelja 

 

 16. ožujka 2018. 

 

Nastavak sjednice Upravnog vijeća vezano uz postupak izbora i imenovanja ravnatelja Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj 

 

2. svibnja  2018. 

 

1. Pravilnik o unutarnjem ustroju Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj  

2. Odluka po objavljenom natječaju za radna mjesta od 11. travnja 2018. 

3. Objava natječaja za radno mjesto odgojitelja predškolske djece 

4. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. (vlastita i namjenska sredstva) 

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj 
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6. Odluka o sezonskom upisu djece od 1. srpnja do 31. kolovoza 

7. Potreba za radom pomoćne kuharice u  kuhinji centralnog Vrtića 

 

24. svibnja  2018. 

 

1. Prijedlog načina formiranja odgojno- obrazovnih skupina  

2. Kadrovske potrebe za pedagošku godinu 2018/2019. 

3. Kalkulacija troškova za zapošljavanje radnika/ice u kuhinji Vrtića 

4. Uređenje dvorišta 

5. Pravilnik o zaštiti osobnih podataka 

6. Informacija o prekršajnom postupku inspektora rada 

7. Odluka o mogućnosti zapošljavanja kuharice na četiri sata u centralnom objektu Vrtića 

8. Definiranje rada subotama 

 

27. lipnja 2018. 

 

1. Poslovnik o radu Upravnog vijeća 

2. Odluke o izboru kandidata po natječaju od 11. lipnja 2018. ( 1 odgojitelj predškolske djece na neodređeno puno radno vrijeme i 3 odgojitelja 

predškolske djece na zamjeni) 

3. Privremeno zatvaranje podružnica Perla, Nešpula od 2. srpnja 2018. i Nerezine od 1. kolovoza 2018 do 31. kolovoza 2018. 

4. Žalbe roditelja vezano uz rezultate upisa u Vrtić u pedagošku godinu 2018/2019. 

5. Upis djece u „sezonske“ skupine 

6. Rezultati ankete o potrebama za radom Vrtića u poslijepodnevnim satima 
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7. Obavijest o internoj reorganizaciji radnog vremena tehničkog osoblja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. GODIŠNJE IZVJEŠĆE RAVNATELJICE 
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Godišnje izvješće ravnateljice, definirano je prema zadaćama i u odnosu na strukturu pisanja navedeno uopćeno. Detaljan opis određenih 

aktivnosti uz kronologiju događanja naveden je u strukturama izvješća. 

Od 01.rujna do 28. ožujka 2017.g. dužnost v.d. ravnateljice obavljala je Tanja Perić, a od 29. ožujka 2017. v.d. ravnateljice Melita Muškardin. 

 

9.1. Godišnje izvješće v.d.ravnateljice Tanje Perić 

 

9.1.1. Ustrojstvo rada 

 Zadaće: 

 Osiguravanje organizacijskih, kadrovskih i materijalnih uvjeta za fleksibilnu organizaciju rada Vrtića 

 Zadovoljiti potrebe djece i interese roditelja za ustrojstvom različitih vrsta programa 

Sadržaji i aktivnosti: 

 Provesti javne upise u primarne programe 

 Imenovanje Povjerenstva za upise; rad u Povjerenstvu 

 Organiziranje rada skupina primarnoga programa 

 Provođenje upisa u posebne programe i organiziranje rada posebnih programa prema iskazanom interesu 

 Izrada planova kadrova 

 Utvrđivanje radnog vremena Vrtića i skupina 

 Raspored djelatnika, tjedno i dnevno radno vrijeme djelatnika 

 Praćenje i koordiniranje rada svih programa 

 Osiguravanje uvjeta za fleksibilan rad u skupinama 

 Donošenje odluka iz djelokruga rada ravnatelja 

 Praćenje poslovanja Ustanove 
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 Sudjelovanje u donošenju općih akata Ustanove 

 Učestvovanje u radu Upravnoga vijeća, Odgojiteljskoga vijeća i drugih tijela 

 Provođenje odluka Upravnoga vijeća, Odgojiteljskoga vijeća i drugih tijela 

 Obavljanje ostalih poslova utvrđenih zakonom i Statutom 

 

 9.1.2. Materijalni uvjeti 

 Zadaće: 

 Osiguravanje materijalnih i financijskih uvjeta rada prema Državnom pedagoškom standardu predškolskoga odgoja i naobrazbe 

 Osiguravanje i provođenje HACCP sustava i Preventivnoga i zaštitnoga programa 

Sadržaji i aktivnosti:  

 Izrada Financijskoga plana Vrtića 

 Osiguravanje prostora za sve programe 

 Osiguravanje i dopuna opreme prema Godišnjem planu 

 Osigurati dopune didaktike prema Godišnjem planu 

 Osiguranje potrošnog materijala za rad skupina 

 Osiguravanje uredskog materijala 

 Osiguravanje  materijalnih sredstva za čišćenje i dezinfekciju 

 Osiguravanje pedagoške dokumentacije i stručne literature 

 Vođenje  investicijskog održavanja 

 Osiguravanje nabavke namirnica 

 Vođenje brige o održavanju sredstava za rad 

 Izvršavanje Godišnjeg plana nabave i održavanja 
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9.1.3. Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece 

 Zadaće: 

 Osiguravanje mjera zdravstvene zaštite i prehrane u Vrtiću 

 Izrada, usvajanje i primjena Sigurnosno-zaštitnoga i preventivnoga programa 

 Primjena HACCP sustava 

Sadržaji i aktivnosti: 

 Formiranje skupina djece prema vrsti programa i sobi djeteta 

 Osiguravanje higijenskih uvjeta prostora i opreme 

 Osiguravanje i primjena mjera iz Sigurnosno-zaštitnoga i preventivnoga programa 

 Omogućavanje fleksibilnog dnevnog ritama rada Vrtića i skupina uvažavajući prava i potrebe djece 

 Praćenje polaska djece: upisi, ispisi, nove potrebe 

 Organiziranje prehrane u Vrtiću, primjena novih jelovnika 

 Osiguravanje uvjeta, sudjelovanje u praćenju posebnih potreba djece i poduzimanju potrebnih mjera 

 Sudjelovanje u zdravstvenom prosvjećivanju djelatnika i roditelja 

 Sudjelovanje u organizaciji izleta, zimovanja i proljetovanja 

 Praćenje primjene HACCP sustava 

 Provođenje nadzora sanitarno-higijenskoga održavanja Vrtića 

 Osiguravanje primjene i praćenje Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima 

 

9.1.4. Odgojno-obrazovni rad 

 Zadaće: 
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 Pravovremeno planiranje i programiranje rada 

 Sudjelovanje u stvaranju poticajnoga okruženja u Vrtiću 

 Unapređivanje odgojno-obrazovnoga rada kroz timski rad 

Sadržaji i aktivnosti: 

 Izrada prijedloga Godišnjega plana i programa rada Vrtića 

 Izrada Godišnjeg  plana  ravnateljice 

 Pružanje pomoći u izradi izvedbenih programa skupina 

 Utvrđivanje pedagoške dokumentacije 

 Izrađivanje polugodišnje i godišnje analize rada 

 Uvid u pedagoško-zdravstvenu dokumentaciju 

 Rad s odgojiteljima na pojedinim temama i projektima 

 Sudjelovanje u uređenju prostora Vrtića 

 Praćenje unošenja inovacija i unapređivanje odgojno-obrazovnoga rada 

 Praćenje ostvarivanje programa po skupinama 

 Praćenje odgojne problematike 

 Podnošenje izvješća o radu 

 Promicanje i afirmacija rada Vrtića 

 Vođenje pedagoške statistike 

 Vođenje dokumentacije: Matična knjiga, Ljetopis 

 Praćenje redovitost vođenja zapisnika 

 Koordinacija rada stručnih suradnika 
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9.1.5.  Naobrazba i usavršavanje odgojnih djelatnika 

Zadaće: 

 Doprinositi stručnom usavršavanju djelatnika, unapređivanju vlastite prakse i odgojne prakse Vrtića 

 Rad s pripravnicima 

Sadržaji i aktivnosti: 

 Izrada plana permanentnog stručnog usavršavanja 

 Provođenje stručnog usavršavanje prema individualnom planu 

 Pripremanje i vođenje sjednica Odgojiteljsko-zdravstvenoga vijeća 

 Sudjelovanje u radu stručnih i radnih grupa 

 Rad u Povjerenstvu za stažiranje, izrada izvještaja o stažiranju i prijava za polaganje stručnoga ispita 

 Prenošenje izvješća sa seminara i aktiva 

 Sudjelovati u radu radionica i oglednim predavanjima 

 Sudjelovanje na seminarima, savjetovanjima i aktivima 

 Izrada stručnih i edukativnih tema 

 Osiguravanje usluga vanjskih stručnih suradnika 

 Organiziranje stručnih ekskurzija, posjeta, druženja i sl. 

 Stalno praćenje stručne literature 

 Vršiti nabavu stručne literature i periodike 

 

9.1.6. Suradnja s roditeljima 

Zadaće: 

 Pružanje podrške roditeljima u odgoju djeteta 
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 Razvijanje povjerenja roditelja u rad Vrtića 

Sadržaji i aktivnosti: 

 Izrada promotivnog materijala o Vrtiću 

 Pružanje pomoći u adaptacijskim problemima 

 Informiranje roditelja o radu Vrtića i programima rada 

 Pružanje različitih obavijesti iz rada Vrtića 

 Priprema i održavanje roditeljskih sastanaka 

 Upoznavanje međusobnih prava i odgovornosti 

 Izrada edukativnih tema 

 Priprema edukativnih i ostalih materijala za kutić 

 Uključivanje roditelja u život i rad Vrtića 

 Davanje informacija i obavijesti na zahtjev roditelja 

 Zajednička druženja 

 Mišljenje i prijedlozi roditelja 

 Suradnja u svim planiranim oblicima 

 

9.1.7. Suradnja s vanjskim ustanovama 

Zadaća: 

 Vođenje  brige o razvoju djelatnosti 

Sadržaji i aktivnosti: 

 Izvješćivanje o stanju i stupnju razvoja djelatnosti 

 Osmišljavanje prijedloga za razvoj djelatnosti u mjestu i šire 
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 Afirmiranje rada Ustanove 

 Osiguravanje potrebnih sredstava  za djelatnost 

 Osiguravanje zakonske regulative za rad Ustanove 

 Surađivanje s ustanovama u mjestu radi realizacije programskih zadaća 

 Surađivanje s poduzećima i pojedincima 

 

9.1.8. Bibliotečno-informatička djelatnost 

Zadaća: 

 Uređivanje i unaprjeđivanje prostora biblioteke 

 Sadržaji i aktivnosti: 

 Vođenje - praćenje biblioteke 

 Izvršavanje inventure u biblioteci 

 Informiranje djelatnika o novim izdanjima 

 Nabavka novih naslova i izdanja. 

 

 

 

 

 

9.2. Godišnje izvješće v.d.ravnateljice Melite Muškardin 
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S obzirom da sam dužnost v.d.ravnateljice preuzela 29.03.2018. te nisam sudjelovala u kreiranju Godišnjeg plana i programa za ped.god. 

2017/2018., ovo izvješće odnosi se na period od navedenog datuma do 31.08.2018. S toga moje izvješće nije nužno vezano uz Godišnji plan 

prethodne ravnateljice Tanje Perić već je produkt rada s obzirom na zatečeno stanje te nužnost poslova kojima je trebalo osigurati kvalitetan 

rad vrtića. 

 

9.2.1. Ustrojstvo rada te organizacija rada Vrtića 

 prisustvovala sastancima svih odgojno-obrazovnih skupina (16) kako bi predstavila sebe te određene izmjene u samoj organizaciji rada vrtića 

(fleksibilnost termina dovođenja djece; obveza zaključavanja vrtića; problematika dugovanja tj. neplaćanja računa od strane roditelja; poziv na 

suradnju); 

 reorganizirala rad tehničkog osoblja na način da se postigne maksimalna učinkovitost (izmjene se odnose na područne objekte u Nešpuli i Žižuli 

čijom je promijenom omogućen prelazak jedne od spremačica u centralni objekt); 

 povećala broj djelatnica u kuhinji centralnog objekta sa četiri na pet (reorganizacijom područnih objekata, prebacila spremačicu na radno mjesto 

pomoćne kuharice na 4,5h, na neodređeno puno radno vrijeme); 

 organizirala rad tehničkog osoblja te sudjelovala u organizaciji rada odgojno-obrazovnih djelatnika (zamijene djelatnika, prekovremeni rad, 

organizacija rada subotom; ljetna organizacija rada); 

 izradila u suradnji s voditeljima plan godišnjih odmora; 

 izradila raspored odgojitelja za ped.god.2018/2019.; 

 organizirala rad predškole na Iloviku (zapošljavanje djelatnice koja je provodila Program predškole; osiguravanje prostora u suradnji s 

Osnovnom školom Maria Martinolića; osiguravanje potrebne didaktike); 

 provela upise djece za ped.god. 2018/2019.; 

 provela upise djece za ljetni rad; 

 sudjelovala u radu Povjerenstva za upise te formiranju skupina; 

 pripremala te vodila sjednice Odgajateljskog vijeća; 
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 sazivala sastanke stručnog tima; 

 sazivala te vodila radne dogovore; 

 planirala sjednice Upravnog vijeća u suradnji s predsjednicom Upravnog vijeća; 

 surađivala s Osnivačem na bitnim zadaćama rada Vrtića. 

 

9.2.2. Materijalni uvijeti rada 

 reorganizirala radne prostorije za švelju, logopedinju, pedagoginju te drugu psihologinju; 

 osigurala sredstva te dogovorila uređenje nove prostorije za rad logopedinje; 

 dogovorila postavljanje  tri nova klima uređaja (soba radne terapije; peglaona; kuhinja u područnom objektu Žižula); 

 sudjelovala u izradi polugodišnjeg financijskog izvješća; 

 kontrolirala narudžbenice, dostavnice i račune, dostavljala račune u knjigovodstvo  i odobravala isplate; 

 provodila korake nužne za naplatu dugovanja od strane roditelja (individualni razgovori s roditeljima; telefonski kontakti te „podsjećanje” na 

obveze iz Ugovora, a vezano uz plaćanje usluga; dogovor otplate duga na rate što je dovelo do značajnog smanjenja dugovanja starih i po 

nekoliko godina); 

 uvela obvezu kuvertiranja svih računa koji se izdaju roditeljima; 

 u suradnji s tajnicom te računovodstvenom djelatnicom, dogovorila novi izgled računa koji ide prema roditeljima (obveza navođenja realnog 

duga te potpisivanje primitka računa); 

 vodila brigu o odgovornom korištenju financijskih sredstava; 

 dogovarala poslove neophodne za funkcioniranje vrtića (sanacije kvarova te oštećenja; nabava potrepština neophodnih za odgojno-obrazovni 

rad). 

9.2.3 Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece 

 osiguravala uvjete za što kvalitetniji boravak djece u vrtiću (poticajna okolina,  reorganizacija prostora u holu, redovno prozračivanje,...) 
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 nadzirala sanitarno-higijensko održavanje vrtića 

 pratila primjenu HACCP sustava 

 sudjelovala u organizaciji izleta 

 ispitivala zadovoljstvo djece jelovnicima (kroz razgovore sa odgojiteljima) 

 dogovarala posjet djece stomatološkim ordinacijama 

 provodila mjere neophodne za sprečavanje širenja epidemija (uši) 

 sudjelovala u planiranju te izmjenama jelovnika 

 sa glavnom kuharicom dogovarala dinamiku serviranja hrane 

 

 

9.2.4. Odgojno – obrazovni rad 

 organizirala radne dogovore sa odgojiteljima na kojima smo dogovarali dinamiku odgojno-obrazovnog rada; 

 osiguravala nabavu materijala za nesmetani rad (didaktika, likovni materijali,...); 

 održala individualne razgovore s odgojiteljima; 

 koordinirala rad odgojitelja i stručne službe; 

 osiguravala zamijene odgojiteljima; 

 vodila stručne radionice; 

 sudjelovala u organizaciji Dana otvorenih vrata (08.05.2018); 

 organizirala te sudjelovala na Dječjoj olimpijadi; 

 

9.2.5.  Naobrazba i usavršavanje odgojnih djelatnika 

 omogućila odlazak djelatnika na stručna usavršavanja; 
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 dogovorila edukaciju četiri odgojiteljice za ped.god.2018.-2019. iz područja djece s posebnim potrebama; 

 pripremila i vodila sjednice Odgojiteljskog vijeća; 

 sudjelovala u Povjerenstvu za stažiranje; 

 prisustvovala oglednim aktivnostima pripravnika; 

 odobravala nabavu stručne literature; 

 sudjelovala na stručnom skupu za ravnatelje u organizaciji AZOO. 

 

9.2.6. Suradnja s roditeljima 

 informiranje roditelja o promjenama u organizaciji rada (putem roditeljskih sastanak te pisanih obavijesti); 

 individualni razgovori s roditeljima; 

 organizirala masovne roditeljske sastanke te sudjelovala u njihovoj realizaciji; 

 organizirala formiranje  novog sastava Vijeće roditelja (predložila promijene u radu samog Vijeća); 

 dogovarala sudjelovanje roditelja u radnim akcijama; 

 dogovarala te odobravala donacije roditelja; 

 osiguravala realizaciju prava roditelja (osiguranja, povrat financijskih sredstava, GDPR,...); 

 prisustvovala na zajedničkim druženjima; 

 sudjelovala u anketiranju roditelja. 

 

 

 

9.2.7.  Suradnja s vanjskim ustanovama i uključivanje u projekte 
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 ostvarila i unaprijedila suradnje sa svim relevantnim čimbenicima u cilju osiguranja uvjeta za kvalitetnu realizaciju djelatnosti koju vrtić provodi 

(Gradom kao osnivačem vrtića, Upravnim vijećem, Odjelom gradske uprave za odgoj i školstvo, ostalim odijelima Gradske uprave, Uredom 

državne uprave, Inspekcijskom službom, sindikatom, vrtićima, Aktivom ravnatelja, Učiteljskim fakultetom u Rijeci i Puli, AZOO, MZO, 

Gradskom knjižnicom, Domom zdravlja, privatnim stomatološkim ordinacijama, NZZJZ Mali Lošinj, Plavim svijetom, Osnovnom i srednjom 

školom, Komunalnim poduzećem, Vodovodom i čistoćom, Lošinj parkingom, Brodogradilištem,Rotary klubom Lošinj,  ...) 

 sudjelovala i izradi pripremne dokumentacije za projekt Tematski eko-park Leptirić, u sklopu natječaja koji je objavila INA Industrija nafte, 

d.d. u svibnju 2018.godine; 

 sudjelovala u pripremi dokumentacije za prijavu natječaja koju organizira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pod 

nazivom Unapređenje usluga u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja; 

 sudjelovala u anketiranju djelatnika u sklopu projekta Zdravi grad; 

 uključila Vrtić u partnerstvo sa Plavim svijetom Institut za istraživanje i zaštitu mora na projektu Riba ribi grize rep; 

 sudjelovala u izradi prijave za projekt Energetske obnove; 

 dogovarale korake koji su nužni preduvjeti za realizaciju projekta Druge faze grijanja. 

 

9.2.8.  Suradnja s medijima  

 prezentirala rad vrtića na sjednici Gradskog vijeća; 

 davala intervjue za Radio Lošinj te portal Otoci net; 

 pisala članke za naš časopis Cvrčak; 

 sudjelovala u uredništvu časopisa Cvrčak. 

 

 

 

9.2.9. Ostalo 



40 

 

 

 aktivno sudjelovala na sastancima Školskog odbora O.Š. Mario Martinolić (kao član); 

 vodila stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika putem Zajednice učenja; 

 vodila susrete Hagioterapije; 

 aktivno sudjelovala na sastancima Inicijativnog odbora u sklopu projekta (programa) Zdravi grad kojeg u suradnji provode Grad Mali Lošinj,  

Županija te Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU STRUČNE SURADNICE – PSIHOLOGINJE  (12.03. – 31.08.2018.) 
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Predškolski psiholog prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinačnog djeteta, postavlja razvojne zadaće i skrbi se o psihičkom zdravlju 

djece. On pruža podršku u razvoju roditeljskih i odgajateljskih kompetencija te stalnom stručnom usavršavanju odgajatelja. Sudjeluje u izradi i vođenju 

propisane dokumentacije i evidencije o djeci te dokumentiranju i analiziranju pojedinih segmenata odgojno-obrazovnoga procesa. Psiholog surađuje 

sa stručnim institucijama, odgojno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne skrbi, strukovnim organizacijama, 

društvima i pojedincima vezano za realizaciju ciljeva rada te se stručno usavršava u skladu s obvezama trajnoga profesionalnog usavršavanja. 

 

Standardi rada psihologa u predškolskim ustanovama su usmjereni: 

 poticanju cjelovitoga razvoja djeteta (psihomotoričkoga, kognitivnoga i socio-emocionaloga razvoja), 

 skladnom razvoju djetetove osobnosti, 

 doprinosu kvaliteti djetetovoga odrastanja, 

 primjeni pristupa usmjerenoga na dijete, uz uvažavanje individualnih potreba djeteta, 

 uvažavanju osobnoga, obiteljskoga i društvenoga identiteta djeteta, 

 razvoju temeljnih kompetencija djeteta za cjeloživotno obrazovanje, 

 stvaranju temeljnih uvjeta za ostvarivanje djetetovih prava, 

 stvaranju poticajnoga okruženja za cjeloviti razvoj djeteta, 

 podršci obitelji za kvalitetniju pomoć u odrastanju djeteta, 

 uključivanju zajednice i stručnih ustanova kao doprinos kvaliteti odgoja i obrazovanja 

 

 

10.1. Opis poslova psihologa 

10.1.1.Dijete 
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ZADACI I SADRŽAJI RADA 
METODE I TEHNIKE 

RADA 

VRIJEME 

OSTVARENJA 

Procjena psihomotornoga, kognitivnoga i socio-emocionalnoga razvoja djeteta 

Procjena individualnih razvojnih potreba djeteta prilikom upisa djeteta i inicijalnog 

razgovora* 

Praćenje i procjena uspješnosti prilagodbe djece na vrtić** 

Identifikacija djece s posebnim potrebama 

Poticanje pozitivnoga emocionalnog razvoja djeteta, kvalitetnoga odnosa s vršnjacima i 

odraslim osobama 

Prevencija emocionalnih teškoća i poremećaja u ponašanju 

Procjena razvojnoga statusa djece u godini prije polaska u školu*** 

Provođenje intervencije u kriznim situacijama i pomoć djeci u prevladavanju stresnih 

situacija 

Opažanje i praćenje ponašanja 

 

Psihodijagnostička sredstva 

(Test precrtavanja1; NNAT2) 

 

Individualni i timski rad**** 

 

Mišljenja o djeci***** 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške godine 

 

*travanj – svibanj 

2018. 

 

**srpanj 2018. 

 

***ožujak – travanj 

2018. 

 

*** Procjene razvojnog statusa djece u godini prije polaska u školu provedene su u ožujku i travnju 2018. godine u suradnji sa stručnom 

suradnicom – logopedinjom i odgajateljima odgojno-obrazovnih skupina. Procjene su pojedinih razvojnih područja ujedinjene u mišljenja, napisana u 

suradnji sa stručnom suradnicom – logopedinjom. Ukupan je broj djece u godini prije polaska u školu iznosio 79, od toga je njih 8-ero dobilo odgodu 

od polaska u školu za školsku godinu 2018/2019.  

 

**** Individualni se i timski rad (u suradnji s radnim terapeutkinjama i stručnom suradnicom - logopedinjom) provodio s ciljem procjene i/ili 

poticanja određenih područja psihofizičkoga razvoja. Njime je bilo obuhvaćeno 20-ak djece, od toga njih 4-ero s teškoćama u razvoju, dok su ostala 

                                                 

1 Matejček, Z. i Vagnerova, M. (2002). Test precrtavanja. Jastrebarsko: Naklada Slap. 

2 Naglieri, J.A. (2011). Naglierijev test neverbalne sposobnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap. 
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djeca bila u praćenju radi blažih odstupanja u psiho-fizičkom razvoju, ponašajnih i emocionalnih teškoća te teškoća u zadržavanju i usmjeravanju 

pažnje.  

 

***** Uz mišljenja za djecu u godini prije polaska u školu, jedno je mišljenje napisano na zahtjev Centra za socijalnu skrb Rijeka, jedno na 

zahtjev Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područne službe u Rijeci te jedno na zahtjev Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj. 

 

10.1.2. Roditelji 

ZADACI I SADRŽAJI RADA METODE I TEHNIKE RADA 
VRIJEME 

OSTVARENJA 

Provođenje inicijalnih razgovora s roditeljima novoprimljene djece* 

Informiranje roditelja o rezultatima praćenja i psihologijske procjene djeteta 

Provođenje savjetodavnoga rada 

Planiranje i provođenje postupaka iz područja ranih intervencija 

Provođenje edukacije iz djelokruga razvojne psihologije i srodnih područja  

Poticanje partnerskih odnosa roditelja i predškolske ustanove 

Roditeljski sastanci** 

 

Individualni razgovori i savjetovanje 

 

Timski rad 

 

Pisane preporuke*** 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške godine 

 

*travanj – svibanj 

2018. 

 

**05.07.2018. 

 

* U sklopu redovitog postupka upisa djece u Vrtić za pedagošku godinu 2018/2019., od 05. travnja do 21. svibnja 2018. godine, provedena su 73 

inicijalna razgovora. 

** Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece: Kako pripremiti dijete za vrtić - CO Mali Lošinj, 05. srpanj 2018. 

*** Aktivnosti za poticanje pažnje; Aktivnosti za pripremu djeteta za školu; Kako pripremiti dijete za vrtić 
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10.1.3. Odgojitelji 

ZADACI I SADRŽAJI RADA 
METODE I TEHNIKE 

RADA 

VRIJEME 

OSTVARENJA 

Davanje smjernica za opažanje i praćenje razvoja djece, njihovoga napretka i postignuća 

Suradnja pri utvrđivanju i zadovoljavanju specifičnih odgojno-obrazovnih potreba djeteta 

Suradnja u planiranju razvojnih zadaća 

Praćenje uvažavanja prava djeteta 

Poticanje kvalitetnih modela interakcije i komunikacije između svih sudionika procesa, na 

svim razinama: dijete-dijete, odrasli-dijete, odrasli-odrasli 

Individualni razgovori 

 

Savjetovanje 

 

Timski rad 

Kontinuirano 

tijekom pedagoške 

godine 

 

 

10.1.4. Stručni tim 

ZADACI I SADRŽAJI RADA 
METODE I 

TEHNIKE RADA 

VRIJEME 

OSTVARENJA 

Sudjelovanje u izradi i vođenju propisane dokumentacije te evidencije o djeci: 

o Matična knjiga djece 

o Godišnje izvješće o radu stručne suradnice – psihologinje za pedagošku godinu 

2017/2018.* 

o Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj za pedagošku godinu 

2017/2018.* 

o Program stručnoga usavršavanja 

o Dosje djeteta s posebnim potrebama 

Sudjelovanje u dokumentiranju i analiziranju pojedinih segmenata odgojno-obrazovnoga 

procesa 

o Statistička izvješća o broju djece po objektima/programima/dobi/spolu 

o Statistička obrada anketa** 

Rad u Povjerenstvu za upis u Vrtić u pedagošku godinu 2018/2019.*** 

Rad u uredništvu časopisa Cvrčak, broj 17, godina 15**** 

Praćenje i bilježenje 

 

Radni dogovori 

 

Upitnici / Ankete 

 

Zapisnici 

 

Izvještaji 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške godine 

 

*srpanj – kolovoz 2018. 

 

**svibanj – lipanj 2018. 

 

***09.05.2018. 

17.05.2018. 

28.05.2018. 

14.06.2018. 

20.06.2018. 

 

****travanj – svibanj 2018. 
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10.1.5. Suradnja s vanjskim ustanovama i institucijama 

ZADACI I SADRŽAJI RADA 
METODE I TEHNIKE 

RADA 

VRIJEME 

OSTVARENJA 

Agencija za odgoj i obrazovanje 

Centar za socijalnu skrb Cres – Lošinj 

Dječji vrtić Girice, Cres – Morena Damijenjević, magistra psihologije* 

Epidemiološka služba, Mali Lošinj – dr.med. Senka Stojanović** 

Grad Mali Lošinj 

Hrvatska psihološka komora 

Osnovna škola Maria Martinolića, Mali Lošinj – Andrijana Fabijanić, diplomirani 

psiholog - profesor*** 

Osnovna škola Maria Martinolića, Mali Lošinj – Jelena Kamalić, magistra 

edukacijske rehabilitacije**** 

Pedijatrijska služba, Mali Lošinj – dr.med. Tatjana Funarić***** 

Radni dogovori 

 

Sastanci 

 

Konzultacije i savjetovanja 

 

Izvještaji 

 

Mišljenja 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške godine 

 

*08.05.2018. 

 

**svibanj 2018. 

 

***11.04.2018. 

 

****23.03.2018. 

 

*****03.05. i 09.08.2018. 

 

10.1.6. Pripremanje, planiranje i programiranje te stručno usavršavanje 

ZADACI I SADRŽAJI RADA 
METODE I TEHNIKE 

RADA 

VRIJEME 

OSTVARENJA 

Vođenje propisane dokumentacije 

o Tjedni plan 

o Mjesečna i godišnja evidencija rada 

o Bilješke o provedenim opservacijama, individualnom i grupnom radu te 

savjetovanju 

Priprema za rad 

Stručno usavršavanje u skladu s obvezama trajnoga profesionalnog usavršavanja* 

Izvještaji i evidencije 

 

Odgajateljska vijeća 

 

Predavanja 

 

Stručna literatura 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške godine 
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* Svibanj 2018. godine 

 Peto odgajateljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017/2018., Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, Mali Lošinj 

 Predstavljanje suradnje na projektu provedenom u odgojno-obrazovnoj skupini Lavići, Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, Mali 

Lošinj 

 * Kolovoz 2018. godine 

 Šesto odgajateljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017/2018., Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, Mali Lošinj 
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11. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU STRUČNE SURADNICE – LOGOPEDINJE 

 

Logopedija je znanost koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i tretmanom poremećaja humane komunikacije pod kojom se 

podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i 

oblicima neverbalne komunikacije. 

 

Logoped je nezavisan stručnjak čije se središnje aktivnosti ostvaruju na području prevencije, procjene i intervencije u slučajevima poremećaja 

humane komunikacije, njihovog tretmana te znanstvenog istraživanja2.  

 

Logopedi rade u: 

 sustavu zdravstvene zaštite (centrima za rehabilitaciju slušanja i govora, centrima za medicinsku rehabilitaciju, otorinolaringološkim, 

neurološkim, psihijatrijskim, audiološkim, fonijatrijskim i pedijatrijskim klinikama) 

 području odgoja i obrazovanja (kao stručni suradnici u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, centrima za odgoj i obrazovanje) 

 sustavu socijalne skrbi (gerijatrijskim ustanovama, dječjim domovima) 

 posebnim ustanovama (centrima i posebnim ustanovama za rehabilitaciju) 

 znanstvenoistraživačkim ustanovama (istraživačkim centrima, fakultetima i dr.) 

 privatnoj praksi3. 

 

 

                                                 

3 1 statut CPLOL-a. 

2 IALP: Guidelines for initial education in logopedics, 1993. 
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11.1. Opis poslova logopeda 

 

11.1.1. Dijete 

Ciljevi rada: 

 praćenje jezično-govornog razvoja pojedinačnoga djeteta 

 detekcija djece s teškoćama verbalne i neverbalne komunikacije 

 logopedski tretman 

ZADACI I SADRŽAJI RADA METODE I TEHNIKE RADA VRIJEME OSTVARENJA 

 procjena jezično-govornog razvoja 

djeteta* 

 

 individualni logopedski tretman** 

 

 logopedske radionice*** 

 

 procjena razvojnoga statusa djece 

školskih obveznika**** 

 

 izrada IOOP-a***** 

 

o opservacija u skupini 

 

o individualna procjena logopedskim 

testovima i materijalima 

 

o individualna procjena logopedskim 

materijalima 

 

o timski rad 

 

 

 

 

 

o kontinuirano tijekom pedagoške godine 

 

 

 

 

* U suradnji s odgajateljima izdvojena su djeca sa sumnjom na odstupanje u jezično-govornom i/ili komunikacijskom razvoju te su ista pobliže 

opservirana unutar skupine. Na zahtjev roditelja, pojedina djeca su opservirana u skupini i/ili individualno procijenjena. U područnim odjeljenjima 

procijenjena su sva djeca u skupinama „Calimeri“, „Zvjezdice“ i „Žabice“ te troje djece u skupini „Cvjetići“. U centralnom objektu u Malom Lošinju 

procijenjeno je 43 djece. U mjesecu listopadu, u područnom odjeljenju OŠ Maria Martinolića na Iloviku, procijenjeno je dvoje djece školskih-

obveznika. 
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** U kontinuirani individualni logopedski tretman s početkom mjeseca rujna uključeno je 15-ero djece (troje ih je logopedsku terapiju pohađalo 

dva puta tjedno, a dvanaestero jedan put tjedno), dok je periodično u logopedske vježbe bilo uključeno još 4-ero djece iz centralnog objekta. Jedan put 

mjesečno, u područnom objektu „Žižula“, logopedske vježbe polazilo je četvero djece, u područnom objektu „Žalići“ troje djece, a u skupini „Calimeri“ 

petero djece. 

*** Logopedske radionice odnosile su se primarno na radionice i aktivnosti pripreme za školu u predškolskim skupinama (skupine „Lavići“ i 

„Pandice“ – od mjeseca listopada do mjeseca veljače, skupina „Majčine dušice“ – tri radionice u listopadu, jedna u studenom, dvije u siječnju, jedna u 

veljači i jedna u ožujku), no obuhvaćale su i radionice vezane uz Noć muzeja i Humanitarnu akciju. Aktivnosti pripreme za školu provedene su i u 

područnim odjeljenjima, u skupinama „Calimeri“, „Zvjezdice“ i „Žabice“. Od mjeseca veljače do mjeseca lipnja, u skupini „Lavići“ proveden je projekt 

„Putovanja patuljka Putuljka“ u kojem su sudjelovala i djeca školski-obveznici skupine „Pandice“. 

**** Procjene razvojnog statusa djece školskih obveznika provedene su u suradnji sa stručnom suradnicom – psihologinjom i odgajateljima 

odgojno-obrazovnih skupina, na zahtjev stručne službe OŠ Maria Martinolića. Logopedska procjena obuhvaćala je procjenu jezično-govornog statusa 

kao i stupnja ovladanosti predvještinama čitanja i pisanja. S početkom pedagoške godine 2017/2018. ukupan broj djece u godini prije polaska u školu 

iznosio je 78, a od toga je njih 7-ero dobilo odgodu od polaska u školu za školsku godinu 2018/2019.    

***** Izrađeni su Individualizirani odgojno-obrazovni programi (IOOP) za djecu s Rješenjem prvostupanjskog tijela vještačenja.. 
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11.1.2. Roditelji 

Ciljevi rada: 

 suradnja s roditeljima djece koja imaju jezično-govorne poremećaje 

 suradnja putem predavanja, radionica i pisanih materijala 

ZADACI I SADRŽAJI RADA METODE I TEHNIKE RADA VRIJEME OSTVARENJA 

 informiranje roditelja o rezultatima 

praćenja i procjene jezično-govornog 

razvoja djeteta* 

 

 upućivanje na dijagnostiku u 

specijalizirane ustanove** 

 

 provođenje savjetodavnog rada*** 

 

 

 sudjelovanje na roditeljskim 

sastancima**** 

 

 

 

 

o individualni razgovori 

 

 

o timski rad 

 

 

o pisani materijali 

 

 

o predavanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o kontinuirano tijekom pedagoške godine 

 

 

* Prijenos informacija primarno se odvijao putem individualnih razgovora. Prenesene su informacije prikupljene procjenama na zahtjev roditelja, 

kao i informacije prikupljene opservacijom djece u skupinama uslijed sumnje na odstupanja u jezično-govornom i/ili komunikacijskom razvoju. 

** Pojedinim roditeljima savjetovan je odlazak na kliničku logopedsku procjenu u KBC Rijeka. 

*** Savjetodavni rad odnosio se primarno na roditelje djece uključene u logopedski tretman s kojima se odvijao na svakodnevnoj bazi, ali i 

roditelja djece s odstupanjima ili kašnjenjima u bilo kojem aspektu verbalne i neverbalne komunikacije koji su na individualnom razgovoru uz 
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specifične savjete za rad kod kuće dobili i pisane upute. Individualnim razgovorima obuhvaćeni su i roditelji nakon procjene statusa djece školskih 

obveznika.  

**** Roditeljskim sastancima obuhvaćene su sljedeće teme iz područja logopedije: (1) Predvještine čitanja i pisanja – 5.10.2017. godine, CO 

Cvrčak, Mali Lošinj; (2) Predvještine čitanja i pisanja – 10.10.2017. godine, PO „Žižula“, Veli Lošinj; (3) Jezično-govorni razvoj u predškolskoj dobi 

– 25.10.2017. godine, CO Cvrčak, Mali Lošinj; (4) Zrelost za školu – 4.12.2017. godine, CO Cvrčak, Mali Lošinj; (5) Prezentacija projekta provedenog 

u odgojno-obrazovnoj skupini „Lavići“ – 16.5.2018. godine, CO Cvrčak, Mali Lošinj. 

 

11.1.3. Odgojitelji 

Ciljevi rada: 

 pružanje podrške u razvoju odgajateljskih kompetencija i stalnom stručnom usavršavanju 

 informiranje o djeci s jezično-govornim teškoćama  

ZADACI I SADRŽAJI RADA METODE I TEHNIKE RADA VRIJEME OSTVARENJA 

 

 pristup informacijama potrebnim za 

detekciju djece s jezično-govornim 

teškoćama* 

 savjetodavni rad** 

 podržavanje ciljeva terapije unutar 

odgojno-obrazovne skupine*** 

 provođenje stručnog usavršavanja iz 

područja logopedije**** 

 suradnja na projektu***** 

 

 

o opservacija u skupini 

 

o individualni razgovori 

 

o pisani materijali 

 

o radionice 

 

 

o kontinuirano tijekom pedagoške godine 

 

 

 

 

o svibanj 2018. 

 

o veljača - lipanj 2018. 

 

* Suradnjom s odgajateljima izdvojena su djeca s mogućim jezično-govornim i/ili komunikacijskim poteškoćama te je proces detekcije znatno 

ubrzan. 
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** Prijenos informacija o teškoćama verbalne i neverbalne komunikacije djece, kao i o načinima poticanja, odvijao se putem individualnih 

razgovora te kroz pripremu pisanih materijala i preporuku stručne literature. 

*** Razmjenjivane su specifične informacije o naprecima djece uključene u logopedsku terapiju te načinima podržavanja i generalizacije ciljeva 

terapije u svakodnevnom okruženju. 

**** Stručno usavršavanje pod nazivom Predstavljanje suradnje na projektu provedenom u odgojno-obrazovnoj skupini „Lavići“ održano je 

29.5.2018. godine u suradnji s  odgajateljicama Danicom Sendo i Mirjam Pahljina Hernandez. 

***** Od mjeseca veljače do mjeseca lipnja intenzivno se surađivalo s odgajateljicama skupine „Lavići“ na planiranju, pripremanju i izvedbi 

aktivnosti projekta „Putovanja patuljka Putuljka“. 

 

11.1.4. Stručni tim 

ZADACI I SADRŽAJI RADA METODE I TEHNIKE RADA VRIJEME OSTVARENJA 

 sudjelovanje u izradi i vođenju propisane 

dokumentacije te evidencije o djeci: 

o Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića 

Cvrčak, Mali Lošinj za pedagošku godinu 

2017/2018. 

o Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića 

Cvrčak, Mali Lošinj za pedagošku godinu 

2016/2017. 

o Program stručnoga usavršavanja 

o Dosje djeteta s posebnim potrebama 

 

o Knjiga zapisnika  

 

 

 

 

 

 

 

o praćenje  

i bilježenje 

 

 

 

o izvještaji 

 

 

 

o zapisnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o kontinuirano tijekom pedagoške 

godine 
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 Povjerenstvo za upis djece u vrtić za pedagošku 

godinu 2018/2019.* 

 

 Povjerenstvo za uvođenje pripravnice-odgajateljice 

Valentine Marinović, pripravnice-odgajateljice Sare 

Badurine te pripravnice-pedagoginje Doris Vešković 

Muškardin ** 

 

 Ostalo: 

o Nabava stručne literature za odgojno-

obrazovne djelatnike te literature za djecu 

o Projekt Eko škola 

o Uredništvo časopisa (Cvrčak, broj 17) 

o Noć muzeja 

o Humanitarna akcija 

o Priprema za Olimpijski festival dječjih vrtića 

PGŽ  

o Uređivanje i organizacija knjižnice Vrtića 

o Uređivanje vanjskih prostora Vrtića 

 

o radni dogovori 

 

o individualni rad  

 

 

 

 

o timski rad 

 

 

 

 

 

 

 

* Povjerenstvo za upis djece u Vrtić za pedagošku godinu 2018/2019. sastojalo se od sedam članova: v.d. ravnateljice Vrtića kao voditeljice 

Povjerenstva, dviju predstavnica stručnih suradnica i četiri odgajatelja predškolske djece te pridruženih članova Alme Šeperović, tajnice Vrtića i Doris 

Vešković Muškardin, pripravnice-stručne suradnice pedagoginje. U redovitom upisnom postupku podneseno je ukupno 77 zahtjeva (usvojena su 63 

zahtjeva, 3 zahtjeva su odbačena, a odbijeno je njih 11).  

** 19.9.2017. pripravnica Valentina Marinović održala je II oglednu aktivnost pred Povjerenstvom; 21.9.2017. pripravnica Daria Kordiš održala 

je II oglednu aktivnost pred Povjerenstvom (zamjena člana Povjerenstva - stručnog suradnika psihologa); pripravnica Sara Badurina ogledne aktivnosti 

pred Povjerenstvom održala je 23.2.2018. te 8.6.2018.; pripravnica Doris Vešković Muškardin, uz pratnju ostalih članova Povjerenstva, 2.2.2018. 

prisustvovala je sastanku i radu svoje mentorice u DV „Katarina Frankopan“, Krk.  
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11.10.2017. održan je sastanak članova Povjerenstva za uvođenje pripravnika te pripravnica koje su svoj staž započele u pedagoškoj godini 2017/2018. 

 

11.1.5. Suradnja s vanjskim ustanovama i institucijama 

ZADACI I SADRŽAJI RADA METODE I TEHNIKE RADA VRIJEME OSTVARENJA 
 

Suradnja sa stručnim institucijama, odgojno-

obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, 

ustanovama socijalne skrbi, strukovnim 

organizacijama, društvima i pojedincima: 

o Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj 

o Pedijatrijska služba -  dr.med. Tatjana Funarić 

o Osnovna škola Maria Martinolića, Mali 

Lošinj 

o Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja, 

Logopedski kabinet, Mali Lošinj 

o Epidemiološka služba – dr.med. Senka 

Stojanović 

o KBC Rijeka 

o Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet 

o Grad Mali Lošinj 

o Rotary klub Mali Lošinj 

 

 

o sastanci 

 

 

o radni dogovori 

 

 

o konzultacije i savjetovanja 

 

 

o mišljenja 

 

 

o posjete 

 

 

o edukacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o kontinuirano tijekom pedagoške godine 

 

 

 

 

11.1.6. Pripremanje, planiranje i programiranje te stručno usavršavanje 
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ZADACI I SADRŽAJI RADA METODE I TEHNIKE RADA VRIJEME OSTVARENJA 

 vođenje propisane dokumentacije 

o tjedni plan 

 

o evidencija rada 

 

o bilješke o radu 

 

o dosje djeteta uključenog u 

logopedski tretman 

 

 priprema za rad 

 

 stručno usavršavanje u skladu s 

obvezama trajnoga profesionalnog 

usavršavanja* 

 

 

o izvještaji 

 

 

o evidencije 

 

o Odgajateljska vijeća 

 

o radionice 

 

 

o edukacije 

 

 

 

 

o kontinuirano tijekom pedagoške godine 

 

 * Rujan 2017. godine 

 Prvo odgajateljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017/2018., Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 

* Listopad 2017. godine 

 ZAJEDNICA UČENJA – voditeljice T.Hudec i M. Muškardin, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 

 * Studeni 2017. godine 

 Drugo odgajateljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017/2018., Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, Mali Lošinj 

o Osposobljavanje iz područja zaštite na radu (rad na siguran način te zaštita od požara) 

 

 PREDAVANJE „Senzorička integracija“ – voditeljica N.Janeković, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 
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* Prosinac 2017. godine 

 ZAJEDNICA UČENJA – voditeljice T.Hudec i M. Muškardin, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 

* Siječanj 2018. godine 

 ZAJEDNICA UČENJA – voditeljice T.Hudec i M. Muškardin, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 PREDAVANJE „Partnerstvo s roditeljima“ – voditeljica M.Muškardin, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 

* Veljača 2018. godine 

 Treće odgajateljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017/2018., Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

o „Uloga stručnog suradnika pedagoga u odgojno-obrazovnoj ustanovi“ – Doris Vešković Muškardin, stručna suradnica 

pedagoginja –pripravnica 

 ZAJEDNICA UČENJA – voditeljice T.Hudec i M. Muškardin, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 PREDAVANJE „Stres se može pobijediti“ – voditeljica T.Perić, Mali Lošinj 

 

          * Ožujak 2018. godine 

 ZAJEDNICA UČENJA – voditeljice T.Hudec i M. Muškardin, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 STRUČNI SIMPOZIJ – Potpomognuta komunikacija u logopediji: činim pravu stvar!, ERF, Zagreb 

 

* Travanj 2018. godine 

 Četvrto odgajateljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017/2018., Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

o „Samoregulacija“ – Petra Domac, radna terapeutkinja, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

* Svibanj 2018. godine 
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 Peto odgajateljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017/2018., Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

o „Predstavljanje suradnje na projektu“ – Marijana Kovačić,str.sur.logoped, Danica Sendo,odgojiteljica, Mirjam Pahljina 

Hernandez,odgojiteljica, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 ZAJEDNICA UČENJA – voditeljice T.Hudec i M. Muškardin, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 

*Kolovoz 2018. godine 

 Šesto odgajateljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017/2018., Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU STRUČNE SURADNICE - PEDAGOGINJE PRIPRAVNICE (9.10.2017. – 

31.8.2018.) 
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Školski pedagog smatra se najšire profiliranimn stručnim suradnikom u interdisciplinskom timu što u odgojno-obrazovnoj ustanovi ostvaruje 

razvojnu pedagošku djelatnost. On sudjeluje u svim fazama odvijanja odgojno-obrazovnog procesa: planiranju, programiranju, ostvarenju, vrednovanju 

i unapređivanju. Prati, analizira, istražuje i predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obraovnog procesa i drugih oblika odgojnih i obrazovnih aktivnosti 

ustanove. Organiira uvođenje inovacija i prati njihovo ostvarivanje te vodi računa o stručnom usavršavanju odgajatelja. Od drugih se profila stručnih 

suradnika razlikuje pretežitim djelovanjem na pedagoško-didaktičkom području odgojno-obrazovnog rada. (Ledić, Staničić, Turk, 2013.)   

Pod područjem rada pedagoga podrazumijevaju se aktivnosti (inventar poslova) koje on ostvaruje u odgojno-obrazovnoj ustanovi da bi pridonio 

vrsnoći pedagoškog procesa i njegovih rezultata. U Koncepciji razvojne pedagoške djelatnosti sistematizirana su područja rada stručnih suradnika, 

među njima i pedagoga kako slijedi (Ledić, Staničić, Turk, 2013.): 

 Priprema za ostvarenje plana i programa odgojno-obrazovne ustanove; 

 neposredno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu; 

 analize, istraživanja i vrednovanje procesa i ostvarenih rezultata; 

 stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika; 

 informacijska, bibliotečna i dokumentacijska djelatnost. 

 

 

 

 

 

 

12.1. Opis poslova pedagoga  

12.1.1. Dijete 

ZADACI I SADRŽAJI RADA 
METODE I TEHNIKE 

RADA 

VRIJEME 

OSTVARENJA 
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Procjena individualnih razvojnih potreba djeteta prilikom upisa djeteta i inicijalnog 

razgovora 

Praćenje i procjenjivanje razine zadovoljavanja djetetovih potreba 

Poticanje pozitivnoga emocionalnog razvoja djeteta, kvalitetnoga odnosa s vršnjacima i 

odraslim osobama 

Procjena razvojnoga statusa djece u godini prije polaska u školu* 

 

Opažanje i praćenje 

ponašanja 

 

 

Individualni i timski rad** 

 

 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške godine 

 

 

 

*Prisustvovala sam procjeni razvojnog statusa djece u godini prije polaska u školu koju su provodile stručne suradnice psihologinja i logopedinja 

u ožujku i travnju 2018. godine. Ukupan je broj djece u godini prije polaska u školu iznosio 79, od toga je njih 8-ero dobilo odgodu od polaska u školu 

za školsku godinu 2018/2019.  

 

**Prisutvovala sam individualnom i timskom radu stručnih suradnica psihologinje i logopedinje te radne terapeutkinje koji se provodio s ciljem 

procjene i/ili poticanja određenih područja psihofizičkoga razvoja. Njime je bilo obuhvaćeno 20-ak djece, od toga njih 4-ero s teškoćama u razvoju, 

dok su ostala djeca bila u praćenju radi blažih odstupanja u psiho-fizičkom razvoju, ponašajnih i emocionalnih teškoća te teškoća u zadržavanju i 

usmjeravanju pažnje.  

 

 

 

 

12.1.2. Roditelji 

ZADACI I SADRŽAJI RADA METODE I TEHNIKE RADA 
VRIJEME 

OSTVARENJA 
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Provođenje inicijalnih razgovora s roditeljima novoprimljene djece* 

Provođenje savjetodavnoga rada 

Provođenje edukacije   

Poticanje partnerskih odnosa roditelja i predškolske ustanove 

Izrada obrazaca i obavijesti za roditelje 

Roditeljski sastanci** 

 

Individualni razgovori i 

savjetovanje*** 

 

Timski rad 

 

 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške godine 

 

 

*Prisustvovala sam inicijalnim razgovorima stručne suradnice psihologinje i roditelja u sklopu redovitog postupka upisa djece u Vrtić za 

pedagošku godinu 2018/2019., od 05. travnja do 21. svibnja 2018. godine. 

**Roditeljski sastanak za roditelje djece školske obveznike u pedagoškoj godini 2017/2018., Priprema djeteta za školu, u suradnji sa stručnom 

suradnicom logopedinjom, radnim terapeutkinjama i doktoricom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, CO Mali Lošinj, 4.12.2017. 

Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece Kako pripremiti dijete za vrtić, (prikupljanje dokumentacije za upis u vrtić), CO Mali Lošinj, 05. 

srpanj 2018. 

***Prisustvovala sam i sudjelovala na 3 individualna razgovora roditelja i odgojitelja.  

 

12.1.3. Odgojitelji 

ZADACI I SADRŽAJI RADA 
METODE I TEHNIKE 

RADA 

VRIJEME 

OSTVARENJA 

 

Pomoć i podrška pri osmišljavanju i provođenju pedagoških uvjeta za zadovoljavanje 

djetetovih potreba 

Suradnja pri utvrđivanju i zadovoljavanju specifičnih odgojno-obrazovnih potreba djeteta 

Pomoć u osmišljavanju prostora i aktivnostima unutar i van ustanove* 

 

Individualni razgovori 

 

Timski rad 

 

Savjetovanje 

Kontinuirano 

tijekom pedagoške 

godine 
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Upoznavanje i davanje smjernica o vođenju pedagoške dokumentacije novim odgojiteljima 

(pripravnicima, novozaposlenima i odgojiteljima na zamjeni)**  

Obrada godišnjeg izvješća odgojno-obrazovnog rada odgojitelja 

Edukacija iz područja pedagogije*** 

 

Ostalo: 

Naručivanje pedagoške dokumentacije, 

Naručivanje namještaja, didaktike, likovnog materijala, božićnih poklona;  

Izrada obrazaca i obavijesti za odgojitelje i roditelje 

Preuređenje i prenamjena panoa u centralnom objektu Vrtića 

 

 

Edukacija 

 

*Od mjeseca ožujka u odgojno-obrazovnoj skupini Legići u suradnji s odgojiteljima M. Muškardin i N. Grgić provodila sam akcijsko 

istraživanje (projekt Moje tijelo) u sklopu pripravničkoga staža. Istraživanje će se nastaviti i u novoj pedagoškoj godini.  

** Dana 31.1.2018. održana je sastanak s v.d. ravnateljicom i odgojiteljicama N. Antunović, S. Badurina, V. Joščić, K. Jovanov, D. Kordiš, V. 

Marinović, O. Pavlović na kojem su upoznate s temeljnom dokumentacijom Vrtića te načinu vođenja pedagoške dokumentacije.  

*** U sklopu 3. Odgojiteljskog vijeća (veljača 2018.) održana je prezentacija za odgojitelje i stručne suradnike na temu Područja rada pedagoga 

u odgojno-obrazovnoj ustanovi.  

 

 

 

 

 

 

 

12.1.4. Stručni tim 
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ZADACI I SADRŽAJI RADA 
METODE I 

TEHNIKE RADA 

VRIJEME 

OSTVARENJA 

 

Sudjelovanje u izradi i vođenju propisane dokumentacije te evidencije o djeci: 

o Matična knjiga djece 

o Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj za pedagošku 

godinu 2017/2018. 

o Polugodišnja izvješća o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj (1.7.2017. – 

31.12.2017. i 01.01.2018. – 30.6.2018.) za Osnivača 

o Godišnje izvješće o radu stručne suradnice – pedagoginje pripravnice za pedagošku 

godinu 2017/2018. 

o Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj za pedagošku godinu 

2017/2018. 

o Ljetopis 

o Program stručnoga usavršavanja 

o Knjiga zapisnika odgojiteljskih vijeća u pedagoškoj godini 2017/2018. 

o Zapisnici sastanaka radnih aktiva vrtića (Eko škola, interesne skupine, radni 

dogovori) 

 

Sudjelovanje u dokumentiranju i analiziranju pojedinih segmenata odgojno-obrazovnoga 

procesa 

o Statistička izvješća o broju djece po objektima/programima/dobi/spolu za MZOS 

o Statistička izvješća o broju djece s teškoćama u razvoju za MZOS  

 

Prisustvovanje radu Povjerenstva za upis u Vrtić u pedagošku godinu 2017/2018.* 

Prisustvovanje radu Povjerenstva za upis u Vrtić u pedagošku godinu 2018/2019.** 

Prisustvovanje radu Povjerenstva za uvođenje odgojiteljice pripravnice Sare Badurine*** 

 

Rad u uredništvu časopisa Cvrčak, broj 16, godina 14 i broj 17, godina 15 

 

 

 

Praćenje i bilježenje 

 

 

Izvještaji 

 

 

Zapisnici 

 

Radni dogovori 

 

 

 

 

 

 

  

 

Timski rad 

 

 

 

 

 

 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške godine. 
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Ostalo: 

Nabava stručne literature za odgojno-obrazovne djelatnike te literature za djecu; 

pisanje članaka o događanjima u vrtiću za otočni portal; 

humanitarna akcija; 

sudjelovanje na Noći muzeja; 

Dani otvorenih vrata vrtića; 

17. Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ-a; 

uređivanje i organizacija knjižnične građe; 

uređivanje unutrašnjih i vanjskih prostora vrtića. 

 

 

* Povjerenstvo za upis djece u Vrtić za pedagošku godinu 2017/2018. sastojalo se od sedam članova: v.d. ravnateljice Vrtića kao voditeljice 

Povjerenstva, dviju predstavnica stručnih suradnica i četiri odgajatelja predškolske djece te pridruženih članova Alme Šeperović, tajnice Vrtića i Doris 

Vešković Muškardin, pripravnice-stručne suradnice pedagoginje. Povjerenstvo se sastajalo radi upisa djece s liste čekanja na upražnjena mjesta tijekom 

pedagoške godine.  

**Povjerenstvo za upis djece u Vrtić za pedagošku godinu 2018/2019. djeluje u novom sastavu, a sastojalo se također od sedam članova: v.d. 

ravnateljice Vrtića kao voditeljice Povjerenstva, dviju predstavnica stručnih suradnica i četiri odgajatelja predškolske djece te pridruženih članova 

Alme Šeperović, tajnice Vrtića i Doris Vešković Muškardin, pripravnice-stručne suradnice pedagoginje. U redovitom upisnom postupku podneseno je 

ukupno 77 zahtjeva (usvojena su 63 zahtjeva, 3 zahtjeva su odbačena, a odbijeno je njih 11).  

*** Odgojiteljica pripravnica Sara Badurina ogledne aktivnosti pred Povjerenstvom održala je 23.2.2018. te 8.6.2018.;  

Uz pratnju ostalih članova Povjerenstva dana 2.2.2018. prisustvovala sam sastanku Povjerenstva za uvođenje pripravnika i radu svoje mentorice u DV 

„Katarina Frankopan“, Krk. 

11.10.2017. održan je sastanak članova Povjerenstva za uvođenje pripravnika te pripravnica koje su svoj staž započele u pedagoškoj godini 2017/2018. 

 

12.1.5. Suradnja s vanjskim ustanovama i institucijama 
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ZADACI I SADRŽAJI RADA 
METODE I TEHNIKE 

RADA 

VRIJEME 

OSTVARENJA 

Agencija za odgoj i obrazovanje 

Centar za socijalnu skrb Cres – Lošinj 

Epidemiološka služba, Mali Lošinj – dr.med. Senka Stojanović 

Grad Mali Lošinj 

Osnovna škola Maria Martinolića, Mali Lošinj – stručni sradnik psiholog i socijalni 

pedagog 

Lošinjski muzej i Muzej Apoksiomena 

 

 

 

Radni dogovori 

 

Sastanci 

 

Konzultacije i savjetovanja 

 

Posjete 

 

 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške godine 

 

 

 

 

12.1.6. Pripremanje, planiranje i programiranje te stručno usavršavanje 

ZADACI I SADRŽAJI RADA 
METODE I TEHNIKE 

RADA 

VRIJEME 

OSTVARENJA 

Vođenje propisane dokumentacije 

o Tjedni plan 

o Mjesečna i godišnja evidencija rada 

 

Priprema za rad 

Stručno usavršavanje u skladu s obvezama trajnoga profesionalnog usavršavanja* 

Izvještaji i evidencije 

 

Odgojiteljska vijeća 

 

Predavanja 

 

Stručna literatura 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške godine 

  

* Listopad 2017. godine 

 ZAJEDNICA UČENJA – voditeljice T.Hudec i M. Muškardin, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 
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 * Studeni 2017. godine 

 Drugo odgojiteljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017/2018., Dječji vrtić Cvrčak, Omladinska 14, Mali Lošinj 

o Osposobljavanje iz područja zaštite na radu (rad na siguran način te zaštita od požara) 

 

 PREDAVANJE „Senzorička integracija“ – voditeljica N.Janeković, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 

* Prosinac 2017. godine 

 ZAJEDNICA UČENJA – voditeljice T.Hudec i M. Muškardin, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 

* Siječanj 2018. godine 

 ZAJEDNICA UČENJA – voditeljice T.Hudec i M. Muškardin, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 PREDAVANJE „Partnerstvo s roditeljima“ – voditeljica M.Muškardin, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 

* Veljača 2018. godine 

 Treće odgojiteljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017/2018., Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

o „Uloga stručnog suradnika pedagoga u odgojno-obrazovnoj ustanovi“ – Doris Vešković Muškardin, stručna suradnica 

pedagoginja –pripravnica 

 ZAJEDNICA UČENJA – voditeljice T.Hudec i M. Muškardin, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 

          * Ožujak 2018. godine 

 ZAJEDNICA UČENJA – voditeljice T.Hudec i M. Muškardin, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 

* Travanj 2018. godine 
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 Četvrto odgojiteljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017/2018., Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

o „Samoregulacija“ – Petra Domac, radna terapeutkinja, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 

* Svibanj 2018. godine 

 Peto odgojiteljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017/2018., Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

o „Predstavljanje suradnje na projektu“ – Marijana Kovačić,str.sur.logoped, Danica Sendo,odgojiteljica, Mirjam Pahljina 

Hernandez,odgojiteljica, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 ZAJEDNICA UČENJA – voditeljice T.Hudec i M. Muškardin, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 

*Kolovoz 2018. godine  

 Šesto odgajateljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017/2018., Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU RADNIH TERAPEUTKINJA – OSOBNIH ASISTENTICA 
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Radna terapija jest zdravstvena djelatnost čiji je cilj omogućiti pojedincima i skupinama postizanje optimalnog funkcioniranja u aktivnostima 

dnevnog života koje uključuju samozbrinjavanje,produktivnost i slobodno vrijeme. Radna terapija je namijenjena osobama čije su sposobnosti 

obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, ozljedom ili bolešću, starenjem,psihološki, socijalno, kulturno, ili kombinacijom navedenog. 

 

Temeljni cilj radne terapije je osposobiti pojedince, u ovom slučaju djecu s teškoćama u razvoju, za aktivno i neovisno sudjelovanje u 

svakodnevnim aktivnostima primjerenim dobi, njihovim potrebama i željama te očekivanjima koje okolina postavlja. Navedeni cilj, radni terapeuti 

postižu kroz poticanje na aktivno sudjelovanje u osobno odabranim aktivnostima na način da osposobljavaju pojedinca da razvije/održi/prilagodi 

potrebne vještine, prilagodi aktivnosti ili modificira okolinu, a sve s ciljem da se potiče aktivna participacija. 

 

U skladu s temeljima radnoterapijske prakse, što je dokazano mnogobrojnim istraživanjima u području okupacijske znanosti2, zdravlje i 

blagostanje se održava i unapređuje kada pojedinci mogu neovisno i aktivno participirati u odabranim aktivnostima koje im omogućuju željenu i 

potrebnu participaciju u domu, vrtiću i životu u zajednici3. Također, na zdravlje pojedinca, u ovom slučaju djece s teškoćama u razvoju, značajno utječe 

mogućnost samostalnog odabira i kontrole nad dnevnim, školskim aktivnostima, a svaki prekid, ograničenja ili promjene u dnevnim okupacijama mogu 

voditi do povećanja ovisnosti o drugima, manjka samopouzdanja i depresije4. Obnavljanjem/razvijanjem/održavanjem individualnih vještina, 

prilagođavanjem izvedbe aktivnosti ili mijenjanjem konteksta okoline, sa ciljem samostalnog funkcioniranja i kontrolom nad svojim dnevnim 

aktivnostima povećava se produktivnost pojedinca te dakako životno zadovoljstvo5. 

 

U današnje vrijeme kada je proces inkluzije, posebice djece s teškoćama u razvoju  ne izuzetak već uvažena praksa, a kako bi osigurali adekvatnu 

i prije svega stručnu asistenciju djeci u predškolskim ustanovama od visoke je važnosti uključiti u tim predškolskih ustanova prvostupnike radne 

terapije. Znanstvena istraživanja (Parush, S., Levanon-Erez, N., & Weintraub, N. ,1998; Case-Smith, J.1995/2000/2002/2005; Lawhon, T., & Cobb, J. 

2002) dokazuju uspješnost  uključenja radnog terapeuta u tim koji skrbi za djecu predškolske dobi, posebice djece s teškoćama u razvoju. Uloga radnog 

terapeuta nadilazi direktan terapijski rad s djetetom, usvajanje, savladavanje i transfer funkcionalno upotrebljivih sposobnosti u izvedbu aktivnosti 
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dnevnog života (primjerice hranjenje, odijevanje, osobna njega, briga o drugima), uz sustavno pripremanje i poticanje motoričkog, senzoričkog , psiho-

socijalnog i emocionalnog razvoja sa svrhom postizanja najveće moguće samostalnosti u izvedbi aktivnosti dnevnog života adekvatnog dobi djeteta.  

 

Radni terapeuti imaju jedinstvene kompetencije kojima osposobljavaju dijete s teškoćama  u razvoju u aktivnoj participaciji u dnevnim 

okupacijama, osposobljava dijete kako bi ono usvojilo funkcionalne vještine potrebne za baratanje s predmetima koji su sastavnica svakodnevnog 

življenja4. Radni terapeut u radu s djecom sagledava, procjenjuje i terapijski djeluje na niz sastavnica osobe, okupacija i okoline koja mogu biti narušena 

zbog teškoća u razvoju, poput usvajanja i izvedbe aktivnosti samozbrinjavanja (osobna njega, odijevanje, hranjenje, mobilnost), motoričke 

funkcionalnosti, senzoričkog procesuiranja i osviještenosti, oralno motoričke funkcije, funkcionalnost šake, vizualne i percepcijske vještine, 

prevokacijske aktivnosti te aktivnosti slobodnog vremena. Srž radnoterapijske intervencije u djece s teškoćama u razvoju je osposobiti ih za postizanje 

maksimalne neovisnosti i kvalitete života6, odnosno dostizanje ravnoteže u aktivnostima i samostalnost u aktivnoj izvedbi aktivnosti dnevnog življenja. 

 

Jedino pravovremenom intervencijom tima stručnjaka ostvarujemo  osnaženje djeteta u vještinama potrebnim za baratanje sa svijetom oko njega 

i  osiguravamo temelje potrebne mu za što samostalniji život.5 

 

13. 2. Opis poslova radnog terapeuta 

 

13.2.1. Dijete 

                                                 

4 HURT, SR DRT, 2013 

5 1 Zakon o djelatnostima u zdravstvu, 2009. 

 2  Law, Steinwender, LeClaire, 1998. 

 3  AOTA, 2008. 

 4 CAOT, 2008. 

 5 SR DRT HKZR, 2012. 

 6 Committee of Occupational Therapy for European Countries. www.cotec-europe.org 
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ZADACI I SADRŽAJI RADA 
METODE I TEHNIKE 

RADA 

VRIJEME 

OSTVARENJA 

 Radno-terapijska procjena i analiza izvođenja aktivnosti dnevnog života koje 

obuhvaćaju područje samozbrinjavanja, produktivnosti i aktivnosti slobodnog 

vremena 

 Radno-terapijska procjena i analiza komponenti izvođenja aktivnosti 

(senzomotoričkih, kognitivnih i psihosocijalnih sposobnosti) te njihovog utjecaja 

na izvođenje aktivnosti dnevnog života 

 Radno-terapijska procjena i analiza stambenog, radnog i društveno-kulturološkog 

okruženja u kojem se odvijaju svakodnevne aktivnosti 

 Radnoterapijska procjena i uzimanje mjera za pomagala za izvođenje aktivnosti 

dnevnog života 

 Promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja 

aktivnosti samozbrinjavanja (hranjenje, oblačenje, osobna higijena, kupanje, 

funkcionalna mobilnost) 

 Promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja 

produktivnih aktivnosti (aktivnosti u kućanstvu i zajednici, profesionalne uloge i 

zadaci, briga o drugima, volonterski rad) 

 Promicanje, uspostavljanje, obnavljanje, održavanje i /ili modificiranje izvođenja 

aktivnosti slobodnog vremena (igra, razonoda, hobiji, rekreacija i odmor) 

 Promicanje, uspostavljanje, obnavljanje i održavanje senzomotoričkih, 

kognitivnih i psihosocijalnih komponenti aktivnosti upotrebom različitih 

terapeutskih pristupa, metoda i tehnika 

 Radnoterapijska intervencija kroz trening upotrebe pomagala za svakodnevni 

život i funkcionalnu mobilnost 

 Radnoterapijska intervencija kroz upotrebu asistivne i adaptivne tehnologije u 

aktivnostima dnevnog života 

 Procjena, planiranje i implementacija (prilagođavanje) okoline bez barijera u 

skladu sa sposobnostima i potrebama pojedinca 

Procjenjivanje, razgovor s 

roditeljima i ostalim 

stručnjacima 

 

 

 

 

RT intervencija 

Individualni i grupni rad 

 

 

 

 

RT intervencija 

Individualni i grupni rad 

 

 

 

Tijekom 

opservacijskog 

razdoblja od rujna do 

prosinca 2017. godine 

 

 

 

 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške godine 

 

 

 

 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške godine 
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 Asistencija djeci s teškoćama u razvoju unutar skupina. 

 Mjerenje ishoda radnoterapijske intervencije 

 Vođenje radnoterapijske dokumentacije 

 Planiranje i provedbu istraživanja o utjecaju svakodnevnih aktivnosti na 

unapređenje zdravlja i kvalitete života s ciljem razvijanja radnoterapijske prakse 

zasnovane na dokazima. 

 

  Rad radnih terapeutkinja bio je u svojstvu asistenta u skupini uz individualni i grupni rad izvan skupine. 

Nikolina Janeković 

 Intervencija kroz individualni i grupni rad u pedagoškoj godini bazirana je na radno terapijskoj procjeni izvođenja aktivnosti svakodnevnog 

života (samozbrinjavanje, produktivnost, slobodno vrijeme). Promicanje, održavanje i/ ili modificiranje senzomotoričkih, kognitivnih i 

psihosocijalnih komponenti aktivnosti, korištenjem raznih terapijskih pristupa, modela i tehnika. 

 Podrška u odgojno-obrazovim skupinama djeci s teškoćama u razvoju  (s Rješenjem prvostupanjskog tijela vještačenja ), jedno dijete je imalo 

stalnu podršku od 3,5 sata dnevno. 

 Individualna radno terapijska intervencija provođena je s djecom s lakšim odstupanjima u psihofizičkom razvoju, motoričkim teškoćama te 

teškoćama  u zadržavanju i usmjeravanju pažnje koja su bila u praćenju od strane Stručnog tima te djecom koja imaju Rješenje 

prvostupanjskog tijela vještačenja  u suradnji sa stručnim djelatnicima – psihologinjom, logopedinjom i pedagoginjom te odgojiteljima. U 

individualne tretmane tijekom pedagoške godine bilo je uključeno šestero djece.  

 U područnim odjeljenjima pružana je povremena podrška te savjetovanje odgajatelja za djecu s lakšim odstupanjima u psihofizičkom razvoju. 

 RT grupa - u ovoj pedagoškoj godini oformljene su dvije grupe, svaka jedan puta tjedno. Ukupno je bilo uključeno jedanaestoro djece.   

 Odlazak na proljetovanje u Krašograd s djecom iz predškolskih skupina u  od 25.-27. Travnja 2018.. 

Petra Domac 
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 • Intervencija kroz individualni i grupni rad u pedagoškoj godini bazirana je na radno terapijskoj procjeni izvođenja aktivnosti svakodnevnog 

života (samozbrinjavanje, produktivnost, slobodno vrijeme). Promicanje, održavanje i/ ili modificiranje senzomotoričkih, kognitivnih i 

psihosocijalnih komponenti aktivnosti, korištenjem raznih terapijskih pristupa, modela i tehnika. 

• Stalna podrška u odgojno-obrazovnoj skupini djetetu s teškoćama u razvoju  (s Rješenjem prvostupanjskog tijela vještačenja ) u trajanju od 2 

sata tri puta tjedno.  

•    Povremena podrška u odgojno - obrazovnoj skupini djetetu s teškoćama u razvoju ( s Rješenjem prvostupanjskog tijela vještačenja ) 2 puta 

tjedno. 

•    Individualni radno terapijski tretman provođen s 4 djece s lakšim odstupanjem u psihofizičkom razvoju, teškoćama u zadržavanju i usmjeravanju 

pažnje 

• Odlazak na proljetovanje u Krašograd s djecom predškolskih skupina od 25.- 27. travnja 2018.   

• Provedene radionice fine motorike u tri odgojno obrazovne skupine. 

 

13.2.2. Roditelji 

ZADACI I SADRŽAJI RADA METODE I TEHNIKE RADA 
VRIJEME 

OSTVARENJA 

 Razgovori s roditeljima o djetetu 

 Savjetovanje i edukacija roditelja i ostalih članova obitelji o važnosti 

primjene specifičnih aktivnosti u određenim razvojnim fazama sa ciljem 

poticanja motoričkog, senzoričkog i psihosocijalnog razvoja, važnosti 

konteksta izvedbe aktivnosti (poput pozicioniranja, pomagala i sl.) te kako 

ona utječe na izvedbu te ostalim važnim čimbenicima koji utječu na 

akademsko napredovanje djece, posebice djece s teškoćama u razvoju 

 Sudjelovanje na roditeljskom sastanku za roditelje djece školskih obveznika 

(Tema: Zrelost za školu) 

 Sudjelovanje na roditeljskim sastancima odgojno-obrazovnih skupina, u 

dogovoru s odgojiteljima 

Intervjui 

Predavanja / Radionice 

Roditeljski sastanci 

Savjetovanje 

Individualni razgovori 

Upitnici 

Timski rad 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške godine 
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Nikolina Janeković 

 Individualni razgovori s roditeljima bili su u svojstvu izmjene informacija vezanih uz njihovu djecu, te dogovora oko daljnjeg rada, kako u 

vrtiću tako i kod kuće.  

 Pisanim preporukama i oglasnom pločom za roditelje obuhvaćene su sljedeće teme: (1) Radna terapija (2) W sjed; (3) Fina motorika; (4) 

Poticanje razvoja fine motorike; (5) Pripreme za predškolu- predvježbe pisanja; (6) Senzorička integracija- aktivnosti 

 Edukacija iz područja radne terapije provođena je tijekom roditeljskih sastanaka te radionica. Teme su bile: 

  Zrelost za školu – 4. 12. 2017. godine, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj - u suradnji sa stručnim timom i odgojiteljima. 

. 

Petra Domac: 

 Sudjelovanje na roditeljskom sastanku za roditelje djece školskih obveznika. Tema: Zrelost za školu- prosinac 2017., Dječji vrtić Cvrčak, 

Mali Lošinj- u suradnji sa stručnim timom i odgojiteljima. 

 

13.2.3. Odgojitelji 

ZADACI I SADRŽAJI RADA 
METODE I TEHNIKE 

RADA 

VRIJEME 

OSTVARENJA 

 Pribavljanje informacija o djetetu u skupini 

 Timski rad s odgojiteljima u skupini 

 Međusobna edukacija 

 Savjetovanje i edukacija odgojitelja o važnosti primjene specifičnih aktivnosti u 

određenim razvojnim fazama sa ciljem poticanja motoričkog, senzoričkog i 

psihosocijalnog razvoja 

 Savjetovanje i edukacija o važnosti konteksta izvedbe aktivnosti (poput 

pozicioniranja, pomagala i sl) te kako ona utječe na izvedbu aktivnosti i 

Predavanja / Radionice 

 

Konzultacije 

 

Savjetovanje 

 

Individualni razgovori 

 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške godine 
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okupacija, remedijaciju funkcije i amelioriranje disfunkcije, modifikaciju 

aktivnosti ili okoline te primjenu kompenzacijskih tehnika, ako je potrebno6 

 Savjetovanje i edukacija o ostalim važnim čimbenicima koji utječu na 

akademsko napredovanje djece, posebice djece s teškoćama u razvoju 

 Provođenje individualnoga i grupnoga stručnog usavršavanja iz područja radne 

terapije 

Timski rad  

 

Upitnici / Ankete 

 

Pisani materijali 

 

Nikolina Janeković: 

 Suradnja s odgojiteljima i stručnim timom na individualnim informacijama o djetetu. 

 Edukacija iz područja radne terapije: Senzorička integracija i elementi senzoričke dijete, studeni 2017. 

 

Petra Domac: 

 Suradnja s odgojiteljima u prilagodbi sobe dnevnog boravka i svakodnevnih odgojno obrazovnih aktivnosti 

 Edukacija iz područja radne terapije, tema: Samoregulacija, travanj 2018. 

 

 

 

 

 

13.2.4. Stručni tim 

ZADACI I SADRŽAJI RADA 
METODE I 

TEHNIKE RADA 

VRIJEME 

OSTVARENJA 

                                                 

6 Brasic, Bentley, 2007 
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Sudjelovanje u izradi i vođenju propisane dokumentacije te evidencije o djeci: 

o Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj za pedagošku godinu 

2017./2018. 

o Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj za pedagošku godinu 

2017./2018. 

o Program stručnoga usavršavanja 

o Dosje djeteta s posebnim potrebama 

Savjetovanje i edukacija o: 

o Važnosti primjene specifičnih aktivnosti u određenim razvojnim fazama s ciljem poticanja 

motoričkog, senzoričkog i psihosocijalnog razvoja 

o Važnosti konteksta izvedbe aktivnosti (poput pozicioniranja, pomagala i sl) te kako ona 

utječe na izvedbu aktivnosti i okupacija, remedijaciju funkcije i amelioriranje disfunkcije, 

modifikaciju aktivnosti ili okoline te primjenu kompenzacijskih tehnika, ako je potrebno7 te 

ostalim važnim čimbenicima koji utječu na akademsko napredovanje djece, posebice djece 

s teškoćama u razvoju  

Rad u interesnim skupinama 

Ostali poslovi 

Radni dogovori  

 

 

Individualni rad 

 

 

Timski rad  

 

 

Upitnici / Ankete 

Srpanj 2017. 

Kolovoz 2018.  

 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške  godine 

 

 

 

 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške  godine 

 

Nikolina Janeković: 

 Sudjelovanje u uređenju vanjskog ulaznog prostora vrtića- rujan 2017. 

 Sudjelovanje u uređenju dvorišta (predškolske skupine)- listopad 2017. 

 Sudjelovanje u humanitarnoj akciji 

 Uređenje sobe za radnu terapiju- prosinac 2017. 

 Sudjelovanje u aktivnostima Dana otvorenih vrata-  svibanj 2018.  

                                                 

7 Brasic, Bentley, 2007 
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Petra Domac: 

 Sudjelovanje u uređenju vanjskog ulaznog prostora vrtića- rujan 2017. 

 Sudjelovanje u uređenju dvorišta (predškolske skupine)- listopad 2017. 

 Sudjelovanje u humanitarnoj akciji 

 Uređenje sobe za radnu terapiju- prosinac 2017. 

 Sudjelovanje u aktivnostima Dana otvorenih vrata-  svibanj 2018.  

 Rad u interesnim skupinama: 

- sudjelovanje u Dječjoj karnevalskoj povorci u Rijeci- veljača 2018. 

- izrada časopisa Cvrčak za pedagošku godinu 2016./2017. ( listopad 2017. )  i 2017./2018. ( travanj- lipanj 2018. ) 

 

13.2.5. Suradnja s vanjskim ustanovama i institucijama 

ZADACI I SADRŽAJI RADA 
METODE I TEHNIKE 

RADA 

VRIJEME 

OSTVARENJA 

Suradnja sa stručnim institucijama, odgojno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim 

ustanovama, ustanovama socijalne skrbi, strukovnim organizacijama, društvima i 

pojedincima obavljaju se prema potrebi i  nalogu ravnateljice: 

Nikolina Janeković 

o Epidemiološka služba – dr.med. Senka Stojanović 

o OŠ Maria Martinolića- Jelena Kamalić, mag.edu.reh. 

o Udruga aRTisINCLudum, Zagreb 

o Hrvatska udruga radnih terapeuta, Zagreb 

o KBC Rijeka- Klinika za pedijatriju (radna terapija) 

o Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za radnu terapiju 

o Lošinjska plovidba- brodogradilište 

Petra Domac 

Radni dogovori / Sastanci 

 

 

Edukacije / Seminari 

 

 

Konzultacije 

 

 

Savjetovanja 

Kontinuirano 

tijekom pedagoške 

godine 
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o Epidemiološka služba – dr.med. Senka Stojanović 

o Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za radnu terapiju 

o Lošinjska plovidba- brodogradilište 

o Udruga „Idem i ja“ 

 

 

 

13.2.6. Pripremanje, planiranje i programiranje te stručno usavršavanje 

ZADACI I SADRŽAJI RADA 
METODE I TEHNIKE 

RADA 

VRIJEME 

OSTVARENJA 

Vođenje propisane dokumentacije 

o RT procjene 

o IOOP 

o RT ček liste 

o Evaluacije 

o Dnevni izvještaji 

Priprema za rad 

Stručno usavršavanje u skladu s obvezama trajnoga profesionalnog usavršavanja Hrvatske 

komore zdravstvenih radnika 

Praćenje stručne literature 

Kongresi 

 

Seminari 

 

Radionice 

 

Tribine 

Kontinuirano tijekom 

pedagoške godine 

 

 

 

 

  

Nikolina Janeković 

* Rujan 2017. godine 
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 Prvo odgajateljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017./2018., Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

* Listopad  2017. godine 

 Konferencija  „ 23. ENOTHE  Annual Meeting“, Zagreb 

 

Sudjelovanje, član organizacijskog odbora te provedba dviju radionica (svaka u trajanju od 1,5 sati) 

Radionica: „The future of Occupational Therapy in Croatian kindergartens“-  Nikolina Janeković, Saša Radić, Kristina Negulić, Andrea 

Matković i  Dr Claire Sangster Jokić (Dječji vrtić Cvrčak, Hrvatska udruga radnih terapeuta, Zdravstveno Veleučilište,  Hrvatska) 

Radionica:  „Eating without borders – Erasmus and CP wellbeing project“- Terezija Tišljar, Kristina Negulić, Nikolina Janeković i Saša 

Radić (Zdravstveno Veleučilište, Hrvatska udruga radnih terapeuta, Dječji vrtić Cvrčak i aRTisINCLudum , Hrvatska) 

* Siječanj  2018. godine 

 Predavanje „Partnerstvo s roditeljima“ – voditeljica M. Muškardin, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

* Veljača  2018. godine 

 

 Predavanje „Stres se može pobijediti“ – voditeljica T. Perić, Gradska knjižnica i čitaonica Mali Lošinj, Mali Lošinj 

 Odgajateljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017./2018., Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj  

 Predavanje „Uloga stručnog suradnika pedagoga u odgojno-obrazovnoj ustanovi“ – Doris Vešković Muškardin, stručna suradnica 

pedagoginja – pripravnica, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj  

 

* Svibanj  2018. godine 

 

 Radionica „Feeding Therapy: A Sensory- Motor Approach“ – voditeljica L. Overland, Hotel Kolovare, Zadar 
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 Odgajateljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017./2018. Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 Predavanje „Predstavljanje suradnje na projektu“ – Marijana Kovačić,str.sur.logoped, Danica Sendo,odgojiteljica, Mirjam Pahljina 

Hernandez,odgojiteljica, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj  

 

 

Petra Domac 

 

* Rujan 2017. godine 

 Prvo odgajateljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017./2018., Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

* Listopad  2017. godine 

 Praktična radionica „Rana intervencija – ključ za otvaranje potencijala djeteta“ predavač: Margaret Miller MS, OTR/L, C/NDT, CIMI, 

NTMTC, CNT, Zagreb 23. i 24. listopad 2017.  

* Studeni 2017. godine 

 Predavanje Senzorička integracija i elementi senzoričke dijete- voditeljica Nikolina Janeković, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 Drugo odgajateljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017./2018., Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 Program osposobljavanja radnika za rad na siguran način i zaštitu od požara, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj  

* Siječanj  2018. godine 

 Predavanje „Partnerstvo s roditeljima“ – voditeljica M. Muškardin, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

*Travanj 

 Odgajateljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017./2018., Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

*Svibanj  2018. godine 



79 

 

 

 Odgajateljsko vijeće u pedagoškoj godini 2017./2018. Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj 

 Predavanje „Predstavljanje suradnje na projektu“ – Marijana Kovačić,str.sur.logoped, Danica Sendo,odgojiteljica, Mirjam Pahljina 

Hernandez,odgojiteljica, Dječji vrtić Cvrčak, Mali Lošinj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ZAKLJUČAK 
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Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj razmatrano je na sjednici Odgajateljskog vijeća dana 30. kolovoza 2018. godine. 

  

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj doneseno je na sjednici Upravnoga vijeća dana godine 31. kolovoza 2018. 

 

Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj odnosi se na razdoblje od 01.09.2017. do 31.08.2018. godine. 

 

 

KLASA:  

URBROJ:  

 

U Malom Lošinju,  31.08.2018. godine. 

 

 

   

Predsjednica Upravnoga vijeća                                                       v.d. ravnateljice 

            

      Martina Lipovac, prof.                                                                                    Melita Muškardin, mag.praesc.educ.      

 

 

 

 


