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I. UVOD 

 Na temeljima ranije postavljene misije i vizije vrtića, pedagošku godinu 2022. obilježile su 

aktivnosti kojima se njegovao suživot i tradicija te osvješćivala lokalna zajednica o aspektima kojima 

dječji vrtić može doprinositi sveukupnom razvoju i kvaliteti življenja društvene sredine. 

Nastojali smo u našu društvenu sredinu prenositi načela humanističkog pristupa ranom i 

predškolskom odgoju i njegovati ideju humanosti među odraslima i djecom. 

Otvorenošću vrtića nastojali smo nove spoznaje implementirati u naš rad ali i prenositi 

suradnicima i kolegicama s kojima smo sklapali i njegovali kontakte. 

II. USTROJSTVO I ORGANIZACIJA RADA 

Nudimo cjelodnevne (10-satne) programe za djecu jasličke i vrtićke dobi. Programi se provode  

u  matičnom objektu  u 7 odgojnih skupina. Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u jasličke 

skupine (djeca od 1. do 3. godine) i vrtićke skupine (djeca od 3. do 7. godine). 

Osim  Kraćeg programa Predškole u trajanju 250 sati, u sklopu projekta „Igraonica sreće”  provode 

se: 

-Kraći program engleske igraonice 

-Kraći program sportske igraonice 

-Kraći program dramske igraonice 

-Kraći program glazbene igraonice 

-Kraći program eko radionice "Mali čuvari prirode" 

-Kraći program likovne igraonice 

-Kraći program informatičke igraonice 

Svi navedeni programi verificirani su od strane MZO-a. 

 

  ODGOJNO OBRAZOVNI DJELATNICI: 

Poslovi i radni zadaci Broj zaposlenih     Stručna sprema 

Odgojitelji    19 VŠS 

Voditelj Predškole     1 VŠS 

Ravnatelj-odgojitelj      1 VŠS 

Stručni suradnik-psiholog     1 VSS 

 UKUPNO    22  

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA ODGOJNIH SKUPINA PRIMARNOG PROGRAMA 

Nadogradnjom vrtića za koji je potpisan ugovor o sufinanciranju poboljšanja materijalnih uvjeta u 

dječjem vrtiću “Potočnica” Općini Pitomača dodijeljeno je 500.000,00 kuna sukladno zaključenom 

Ugovoru sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade . 

Cjelokupna vrijednost radova na dogradnji vrtića iznosila je 1.894.868,19 kuna 

Tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole za - izvedenu rekonstrukciju građevine javne 

i društvene namjene (predškolska ustanova) - dogradnja zgrade dječjeg vrtića - Dječji vrtić 

"Potočnica", Pitomača izvršen je 12.svibnja 2022.god. 

Zamolba za reverifikaciju jasličkog i vrtičkog programa poslana je 23.svibnja 2022. god. 

Suglasnost na cjelodnevni (10-satni)program odgojno obrazovnog rada za djecu rane i predškolske 

dobi u organizaciji vrtića rane i predškolske dobi dobivena je 22.kolovoza 2022.god. 

14.rujna 2022.godine izvršen je očevid Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za početak rada  u 

promijenjenim uvjetima za još dvije odgojno-obrazovne skupine. 
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Rješenje kojim se odobrava početak rada i ostvarivanje odgojno obrazovnog rada sa djecom u još 

dvije vrtićke odgojne skupine  dobiveno je 15. rujna 2022.godine. 

 

ODGOJNA SKUPINA  SKUPINA BROJ 

DJECE 

BROJ 

SKUPINA 

 ODGOJITELJICE 

Mješovita od 1 do 3 god . JASLIČNA 14  1 Siladić.A. 

Tenjeri.T. 

Mješovita od 1 do 3 god . JASLIČKA 13 1 Ćurić.K. 

Martinušić.M. 

u trećoj godini JASLIČKA 18 1 Begović.I. 

Tkalčec.M. 

Kovač.I. 

Mješovita od 3 godine do 

polaska u školu 

VRTIČKA 18 1 Golić.K. 

Golubić.N. 

U četvrtoj godini VRTIČKA 22 1 Gregurek.V. 

Bijuk.K. 

Mješovita od 4 godine do 

polaska u školu 

VRTIČKA 23 1 Lovreković.B. 

Bedeković.V. 

Mješovita od 4 godine do 

polaska u školu 

VRTIČKA 24 1 Širec.K. 

Halapa.M. 

u šestoj godini VRTIČKA 25 1 Tkalčec.K. 

Matulec.M. 

u sedmoj godini do 

polaska u školu 

VRTIČKA 26 1 Saić.K. 

Maras.I. 

 

UKUPNO 

  

183 
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19 odgojiteljica 

KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE(Male škole) 

Odgojna skupina Broj upisane djece Voditeljica 

1.PITOMAČA"A"  

              12 

 

 

 

 

-djeca sa prebivalištem  

                 Pitomača-10 

2.PITOMAČA"B"  

             13 

 

-djeca sa prebivalištem   

                Turnašica      -3 

               Otrovanec       -1 

              V.Črešnjevica   -7 

               M.Črešnjevica-1 

              Grabrovnica    -1 

3.PITOMAČA”C”   

                 Stari Gradac -3 

                 Starogradački Marof-1  

                 Pitomača      -7 

 

             11 
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4-PITOMAČA”D”   

                  Kladare          4 

                  Pitomača       5 

           

              9 

 

 

4  odgojne skupine 

 

 

         45 djece 

 

 

1 -diplomirana učiteljica 

razredne nastave  

 

 

UKUPAN BROJ DJECE POLAZNIKA VRTIĆA 

 

 UKUPAN BROJ DJECE POLAZNIKA VRTIĆA          

PRIMARNI REDOVNI PROGRAM VRTIĆA                                     183 

PROGRAM PREDŠKOLE                                                                      45 

UKUPNO                                                                                                228 
 

ORGANIZACIJA RADNOG VREMENA ODGOJITELJA 

Dječji vrtić “Potočnica“ od 04.veljače 2022.godine Projektom ”Igraonica sreće” uvodi produljenje 

radnog vremena od 16.00 do 20.00 sati. 

U odluci o radnom vremenu Dječjeg vrtića „Potočnica” koje je donijelo 18.siječnja 2022.god.  

Upravno vijeće Vrtića  utvrđuje se za svaki radni dan i to kako slijedi:                                                              

PRIMARNI PROGRAM  ODGOJITELJI 

 

                                            -jutarnje  dežurstvo            od       6,00   -    6,30  sati 

                                               - redoviti rad 
                                                      -prva smjena         od       6,30     -    12,30 sat 

                                                      -druga  smjena      od     10,30    -    16,00 sati 

                                                     - treća smjena      od       14.30    -   20,00 sati 

 

ORGANIZACIJA RADA TEHNIČKOG OSOBLJA 

Rad kuharica organiziran je u dvije smjene   

              -prva smjena:   od  6,00- 14,00 sati 

             -druga smjena: od    9 ,00- 17,00 sati  

Rad spremačica organiziran je u tri smjene                                         

          -prva smjena:   od  6,00- 14,00 sati 

          -druga smjena: od 10,30- 18,30 sati 

         - treća smjena: od 12,00 – 20,00 sati 

 

TEHNIČKO OSOBLJE: 

 

Poslovi i radni zadaci Broj zaposlenih     Stručna sprema 

Kuharice     3 SSS 

Spremačice     4  NSS 

 UKUPNO    7  

 

Projektom „Igraonica sreće” zaposlena je sa 01.03.2022. god. na određeno (za vrijeme trajanja 

projekta)jedna pomoćna kuharica (L. Bakan) i jedna spremačica (J. Presečan) sa kojom je 
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25.11.2022 .potpisan sporazumni raskid ugovora o radu, natječaj za radno mjesto spremačice 

raspisan je 02.12.2022.god. 

 

 

UKUPAN BROJ DJELATNIKA : 

 

Poslovi i radni zadaci Broj zaposlenih     Stručna sprema 

Odgojni djelatnici   22 VŠS,VSS 

Kuharice     3 SSS 

Spremačice     4  NSS,SSS 

Projektni asistent     1 SSS 

 UKUPNO    30  

 

 

 OPERATIVNI PLANOVI I PROGRAMI RADA   

 

1.      Plan i program rada Upravnog vijeća   

     

Suradnja sa Upravnim vijećem Dječjeg vrtića «Potočnica» bila je više nego uspješna i dobra. Važno 

je spomenuti da  Upravno vijeće kao organ upravljanja vrtićem vodi odgovornu i primjerenu brigu 

o vrtiću, te svojom cjelokupnom aktivnošću  nastoji pridonijeti njegovom napretku i afirmaciji.  

Članovi Upravnog vijeća su: 

1.Svetlana Bastalić –predsjednik Upravnog vijeća 

2.Jelena Bedeković 

3.Jelena Begović 

4.Ana Šimić Kaša –predstavnik roditelja korisnika usluga 

5.Vesna Gregurek-predstavnik Odgojiteljskog vijeća 

 

2.      Plan i program rada ravnatelja odgojitelja  

     Plan i program rada ravnatelja je poseban dokument koji je sastavni dio ovog Plana i programa. 

U tom dokumentu ravnatelj će regulirati slijedeće: poslove oko planiranja i programiranja, rad u 

struĉnim organima, rad na struĉnom usavršavanju djelatnika, poslove na uvođenju pripravnika, 

neposredan rad s djecom, rad s roditeljima, rad na odžavanju i opremanju vrtića, rad na planovima 

sigurnosti,zaštite na radu,zaštiti od požara..., suradnja s osnivačima, odgojno - obrazovnim, kulturnim 

i inim ustanovama i organizacijama, rad na osiguranju materijalnih i financijskih sredstava. 

3.      Plan i program rada Odgojiteljskog vijeća   

Odgojiteljsko vijeće je stručni organ Ustanove.  Ovo vijeće  donijelo je svoj plan i program rada kojima 

se utvrđuje dinamika sastajanja, teme o kojima će se raspravljati i koje će se proučavati. Odgojiteljska 

vijeća priprema i vodi ravnatelj. Održano  je 5.sjednice Odgojiteljskog vijeća  

4.      Planovi i programi odgojiteljica  

Odgojiteljice  donose svoje makro i mikro programe. Makro programi sadrže razvojne zadaće i  

globalne uvjete – materijalne, organizacijske i interakcijske, a mikro programi konkretizaciju makro 

programa, sadržaje konkretne djelatnosti i zbivanja. 

5. Interesne skupine odgojitelja 

Oformili smo timove odgojitelja za određena područja. Svaki odgojitelj, prema vlastitom 

afinitetu ,sudjeluje u radu tima za koji se opredijelio. 

 

III. MATERIJALNI UVJETI RADA 
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Ekonomska cijena smještaja djece u Dječjem vrtiću „Potočnica“ za 10 satni program za pedagošku 

godinu 2022./23. god . iznosi 1.812,90 kuna mjesečno po djetetu. 

 

Visina roditeljskih uplata u sudjelovanju plaćanja boravka iznosi 450,00 kuna po djetetu mjesečno. 

Razlika iznosa ekonomske cijene i visine roditeljskih uplata podmiruje se iz Proračuna Općine 

Pitomača. 

Ekonomsku cijenu čine plaće i materijalna prava zaposlenika, opremanje, održavanje, energenti, 

namirnice i sve što čini standard djece i zaposlenika vrtića. Novu ekonomsku cijenu utvrdit će vrtić, 

odnosno donijet će je načelnik na prijedlog Upravnog vijeća te moramo očekivati korekciju cijene 

vrtića u 2023. godini. 

Povećani su kapaciteti te su znatno poboljšani materijalno-tehnički uvjeti kako za djecu, tako i za 

zaposlenike.  U proteklih 10 godina kapacitet vrtića povećan je s 120 na 183 djece. 

Obitelji čija djeca polaznici Vrtića imaju teškoću u razvoju  ostvaruju pravo na smanjenu uplatu i to 

za 50%, a ako troje ili više djece iz obitelji polazi vrtić, tada roditelji za treće  dijete plaćaju 50 % 

manje od pune cijene vrtića, za četvrto dijete i svako sljedeće dijete vrtić je besplatan .   

 

Sve navedeno regulirano je Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića ”Potočnica” od 

roditelja korisnika usluga. 

 

Za djecu iz drugih općina (ukupno 2 djece) koja  pohađaju našu Ustanovu participacija općine iz koje 

dolaze  u ekonomskoj cijeni vrtića kreće će se od 20% do 50%. Roditelji iz drugih općina  plaćaju  

razliku između ukupne cijene i dijela koji sufinancira općina iz koje dolaze. 

 

Dodatna sredstva planirana su iz državnog proračuna za programe javnih potreba (programi odgoja 

i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju i djecu u programu predškole). 

 MZO-a sufinancira kroz osam mjeseci obvezni program predškole za svu djecu u godini dana prije 

polaska u osnovnu školu  s 20,00 kuna po djetetu. 

 

 

PROJEKTI USMJERENI NA SREDSTAVA IZ EU 
 

1. - Dječjem vrtiću „Potočnica“ odobreno je financiranje projekta „IGRAONICA SREĆE“ u 

stopostotnom iznosu od 1.553.396,61 kuna  iz Europskog socijalnog fonda. 

Nositelj projekta je Dječji vrtić „Potočnica“ koja je u partnerstvu s Općinom Pitomača pripremila i 

osigurala potrebne kapacitete za uspješnu i kvalitetnu provedbu projektnih aktivnosti . 

 

Dječji vrtić “Potočnica“ od 04.veljače 2022.godine Projektom ”Igraonica sreće” uvodi produljenje 

radnog vremena od 16.00 do 20.00 sati. 

Projekt  se provodi 20 mjeseci, a zahvaljujući njemu zaposleni su  

1-stručni suradnik-psiholog, 

1- odgojitelj,  

1-kuharica  

1-spremačice.  

U produljenom radnom vremenu  vrtića  provodi  se sedam  edukativnih igraonica (eko, dramska, 

engleska, sportska, likovna, glazbena i informatička) za djecu predškolskog uzrasta iz dječjeg vrtića. 

Cilj projekta je usklađivanje poslovnog i obiteljskog života obitelji s djecom uključenom u programe 

ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području općine Pitomača.   

Rad sa djecom  odvija  se u petodnevnom radnom tjednu od 6.00 do 20.00 sati. S napomenom da 

dijete u vrtiću ne smije boraviti više od 10 sati.      
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 2. Završeni su radovi i obavljen je tehnički pregled na dogradnji Dječjeg vrtića „Potočnica“, za što   

su sredstva osigurana iz Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima -   

Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te Općine Pitomače.  

Radovi su obuhvatili dogradnju prizemlja i potkrovlja vrtićke zgrade u sklopu koje se nalaze  

dvije jedinice za djecu vrtićke dobi. 

Financijskim planom osigurana su  financijska sredstva za opremanje novootvorenog dijela Vrtića. 

Nadograđeni dio vrtića otvoren je za rad 01.09.2022.godine.  

Cjelokupna vrijednost radova na dogradnji vrtića iznosila je 1.894.868,19 kuna. 

     

3.Sredstvima Središnjeg ureda za demografiju i mlade uredit će i opremiti igralište Dječjeg vrtića 

„Potočnica“ 

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je 03.07.2022.odluku o raspodjeli financijskih 

sredstava za projekte usmjerene na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2022. godini. 

Među općinama s područja Virovitičko-podravske županije je i Pitomača kojoj su dodijeljena sredstva 

za Dječji vrtić “Potočnica”, odnosno za projekt pod nazivom “Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića” 

u iznosu od 167.712 kuna. 

Odobrenim projektom financirat će se uređenje i opremanje vanjskog igrališta  vrtića, čime  se 

omogućuje raznolikost prostora za igru i kvalitetan boravak na zraku djeci polaznicima vrtića ali  

programa Predškole. 

4.Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava 

NPOO.C3.1.R1-I1.01 Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova,  

donijelo Odluku o financiranju  projektnih prijedloga: 

- Za projekt Adaptacija i opremanje dijela potkrovlja postojeće zgrade za jednu jedinicu vrtićke dobi 

Općini Pitomača odobrena su ukupna financijska sredstva u iznosu od 720.000,00 HRK (95.560,42 

EUR)  

-za projekt Područni odjel Dječjeg vrtića „Potočnica“ Pitomača odobren iznos od 5.472.000,00 HRK 

(726.259,21 EUR). 

U sklopu ovog Poziva financirat će se izgradnja, dogradnja, nadogradnja, rekonstrukcija, adaptacija 

i opremanje predškolskih ustanova u svrhu omogućavanja dostupnosti kvalitetnog odgoja i 

obrazovanja svoj djeci u Hrvatskoj bez obzira na socioekonomski status. 

     IV. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST, RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE  

   

Briga za tjelesni rast i razvoj, pored odgojno-obrazovnog rada, jedna je od temeljnih zadaća naše 

ustanove 

U cilju navedenog radilo se na: 

- unapređenju i zaštiti zdravlja djece 

- omogućavanju pravilne prehrane i njege 

- osiguravanju potrebnih mjera, uvjeta i sredstava za pravilan rast i razvoj 

Mjere zdravstvene zaštite  

 Dopisom Ministarstva zdravstva Klasa:540-02/17-01/360 od 06.03.2017.god.Programom     

zdravstvene zaštite djece u dječjim vrtićima(NN 105/2002,55/2006 i 121/2007)definirano je da se upis 

djeteta u dječji vrtić uvjetuje urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja ,s 

iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja. 

Sva  djeca upisana u redoviti program Vrtića i Programa Predškole su pricijepljena, što je 

potvrđeno priloženom dokumentacijom(kopija knjižice cijepljenja). 
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U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Virovitica redovito su provođeni zdravstveni pregledi 

djelatnika, te se je surađivalo na temelju higijensko epidemioloških indikacija pri slučaju grupiranja 

određenih uzročnika zaraznih bolesti u odgojnim skupinama. 

Praćenje i evidentiranje pobola 

 Evidencija pobola praćena je tijekom cijele pedagoške godine putem liječničkih potvrda.       

Najučestalije bolesti u djece su bili respiratorni infekti. Bolesti gornjih i donjih dišnih puteva iznosile 

su 68 % od ukupnog broja bolesti, a za njihovo smanjenje provodile su se preventivne mjere tijekom 

cijele godine. Zarazne bolesti bile su: virusne bolesti ne specificirane lokacije, enteroviruse, šarlaha, 

crijevni paraziti i ušljivosti.  

Analiza ozljeda djece 

Broj ozljeda ove ped. god. je 4  i u značajnom je padu od prošle godine, 3 ozljede su površinske 

ozljede ili ozljede sa hematomom, koje su sanirane u vrtiću. Za 1 dijete pomoć je zatražena u vanjskim 

institucijama.         

Prehrana u vrtiću 

 Zdravstvena ispravnost namirnica nije bila nikada upitna ali kvaliteta je bila uvjetovana kriterijima 

odabira najpovoljnijeg dobavljača. 

Briga o uvjetima čuvanja, pripremanja i distribucije hrane je redovito provođena, kao i održavanje 

čistoće prostorija i automobila za distribuciju hrane, prema Planovima čišćenja i održavanja 

prostorija i HACCAP planu. 

Kontrola i analiza jelovnika od strane Zavoda za javno zdravstvo Virovitica bila je redovita, sukladno 

zakonskoj regulativi. Ispitivanje mikrobiološke čistoće briseva, bakteriološke ispravnosti uzorka 

gotove hrane, kalorijske vrijednosti i protektivnog sastava obroka hrane u potpunosti udovoljava. 

 

Revizija HACCP SUSTAVA izvršena je 25.04.2022.god. 

Uključivala je:  

-reviziju cijelog sustava upravljanja sigurnosti hrane 

- reviziju određenih područja sustava upravljanja sigurnosti hrane 

-reviziju dijela sustava koji se odnosi na pojedini proizvod 

-reviziju pojedinih procesa 

Provedenom revizijom dokumentacije i pregledom kuhinjskog prostora i pripadajućih prostorija, 

zaključeno je da subjekt u poslovanju s hranom Dječji vrtić Potočnica u potpunosti provodi radne 

upute DHP i DPP zadane HACCP sustavom. 

 

 Mikrobiološka čistoća kuhinje i objekata nadzirana je od strane Zavoda za javno zdravstvo Sv. Rok 

Virovitica redovito(02.02.2022.,03.06.2022. 12.10.22.,20.12.2022.)Pretraženi uzorci bili su sukladni 

kriterijima Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod 

sanitarnim nadzorom (NN137/1009),  a mikrobiološka čistoća objekta vrtića je zadovoljavajuća. 

24.02.2022 uzorkovani su uzorci vode za ljudsku potrošnju  od strane ZZJZ  Virovitica. 

Analiza vode za piće, pretraženi uzorak vode sukladan je Pravilniku (N.N.125/2017,NN 39/2020.) 

Rezultati mikrobioloških nalaza ukazuju na poštivanje načela dobre higijenske prakse, odnosno dobrih 

sanitarnih uvjeta u objektu. 

 Higijensko zdravstveni uvjeti  

Revizija  HAACP sustava izvršena je 25.04.2022.god.. 

  Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija provodile su se dva  puta godišnje prema Planu provedbe 

općih DDD mjera ( ICC-3D ).  Ugovor sklopljen sa ASANATOR d.o.o.,Osijek. 

Obavljena usluga DDD izvršena 17.03.2022. i 28.09.2022.god. 

 

V. ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD     
 

KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE 

Rok za podnošenje prijava za upis djece u Kraći program Predškole  bio je u periodu  od 01.lipnja 

do 15. rujna  2022. godine. 
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Program Predškole započeo je  03.10.2022. god. 

Program Predškole prema raspisanom natječaju vodi  učiteljica primarnog obrazovanja I. Franjić. 

Program Predškole za svu djecu održava se u ustanovi vrtića, u kojoj je osiguran je adekvatan  prostor 

koji je opremljen potrebnom opremom i didaktikom i u kojem su osigurani svi epidemiološki uvjeti. 

 Za djecu iz okolnih mjesta u dogovoru sa Osnivačem osiguran je prijevoz. 

Vrijeme održavanja programa Predškole  svaki radni dan od 9.30.-14.30. 

Prije samog provođenja Programa predškole, organiziran je roditeljski sastanak na kojem je 

ravnateljica roditeljima dala sve potrebne obavijesti o trajanju, načinu provođenja,  i uvjetima ovog 

Programa. Sastavni dio  roditeljskog sastanka je upoznavanje roditelja sa razvojnim, psiho-

motoričkim i emocionalnim karakteristikama šestogodišnjaka, uz to prezentirani su im ciljevi i zadaće 

cjelokupnog Programa predškole. 
      U odgojnim skupinama predškole  , provođen je zacrtani program s naglaskom na uspostavljanju 
povjerenja i osjećaja pripadnosti skupini/školi, razvijanje interesa za školu, te na vještinama 
komunikacije i suradnje. Ciljevi zbližavanja djece i učenja socijalnih vještina u potpunosti su 
postignuti. Učestala suradnja s roditeljima i suradnja s učiteljima na područnim školama odrazilo se 
i na učvršćivanju veza među obiteljima zajednice, na stvaranje odnosa povjerenja roditelja i djece 
prema školi. 
Ukupno  font sati:250 sati 
         

Program Predškole Dječjeg vrtića „Potočnica“verificiran je od strane  MZO-a. 

Novi program Predškole Dječjeg vrtića”Potočnica” upućen je od strane MZO Agenciji za odgoj 

i obrazovanje. 
 

ORGANIZACIJSKA SHEMA  KRAĆIH PROGRAMA  DJEČJEG VRTIĆA 

 

Kroz bespovratna sredstva u stopostotnom iznosu od 1.533.396,61 kn kroz 20 mjeseci financira se 

uvođenje produljenog radnog vremena vrtića do 20.00 sati, zapošljavanje stručnog suradnika, 

odgojitelja, spremačice i kuharice.  

U produženom radnom vremenu Dječjeg vrtića „Potočnica” osigurano je provođenje ukupno šest 

radionica eko, dramska, engleska, sportska, likovna, glazbena dok će informatička radionica biti u 

razvoju i kao ostale radionice verificirana od strane MZO.  

Sa početkom projekta „Igraonica sreće”01.03.2022.god.u produženom radnom vremenu organizirane 

su besplatne radionice za djecu.  

Radionice se održavaju u produljenom radnom vremenu vrtića od 16.00 do 17.00 sati. 

Suglasnost za provedbu redovitog odgojno obrazovnog programa u produljenom boravku djece u 

dječjem vrtiću odobrilo je MZO-a. 

Sve radionice provode odgojiteljice Vrtića koje su se educirale i usavršavale na temu radionica koje 

provode. 
 

RASPORED RADIONICA 

ENGLESKA RADIONICA „A” , „B”,”C” 2x TJEDNO 

DRAMSKA RADIONICA”A”,”B” 2x TJEDNO 

EKO RADIONICA 2x TJEDNO 

GLAZBENA RADIONICA „A” 2x TJEDNO 

SPORTSKA RADIONICA „A” , 

„B”,”C”,”D” 

2x TJEDNO 

 

Svi navedeni programi verificirani su od strane MZO-a. 
 

PROGRAM POVEĆANJA MJERA SIGURNOSTI DJECE I ODRASLIH U VRTIĆU  
Program Sigurnosnog i preventivnog plana Dječjeg vrtića "Potočnica "usvojen je pri MZO. 
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Djelatnici Ustanove dužni su se kontinuirano pridržavati  mjera koja su navedena u planu i 

programu.  

Stvaranje primjerenog i sigurnog okruženja preduvjet je razvoja osjećaja sigurnosti i kod djece i kod 

odraslih. Stoga nam je to bila kontinuirana zadaća tijekom cijele pedagoške godine. 

 

Odgojitelji su se pridržavali sigurnosnih mjera, pravovremeno identificirali potencijalno rizične i 

rizične situacije te primjereno reagirali i pridržavali se protokola postupanja 

 

VREMENIK PROVEDENIH AKTIVNOSTI 
 

SIJEČANJ 

26.01.-projekti po skupinama 

VELJAČA 

 03.veljače 2022.godine u dvorani Adriatic Hotela International u Zagrebu svečano su uručeni ugovori 

o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda za Poziv “Nastavak unaprjeđenja 

usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Kroz bespovratna sredstva u 

stopostotnom iznosu od 1.533.396,61 kn kroz 20 mjeseci financirat će se uvođenje produljenog radnog 

vremena vrtića do 20.00 sati, zapošljavanje stručnog suradnika, odgojitelja, spremačice i kuharice. 

24.02. -održana početna konferencija projekta „Igraonica sreće“  

02.02.-započeli sa projektom „Voda”-srednja odgojna skupina 

17.02.-održana je radionica za roditelje i djecu ,na kojoj su se izrađivali kostimi za i nastup povodom    

        Maškara. 

23.02.-Mališani iz “Male škole” zajedno sa djecom iz dječjeg vrtića sudjelovali su na manifestaciji   

         ‘Fašenki v Pitomači’. 

OŽUJAK 

01.03.--Proslava Maškara-veseloj atmosferi pridonijela je  predstava „Neobična bajka“ koju su za      

       djecu pripremile odgojiteljice dramske skupine, a odgojiteljice estetske skupine uredile su  

       prostor za proslavu. Nakon predstave nastupila je vrtićka skupina „Vrapčići” koji su svojim  

       recitacijama, pjesmom i plesom razveselili sve mališane, a zajedničko veselo druženje nastavilo   

      se uz krafne, čaj i naravno ples pod maskama.  

07.03.Udruga “Čuvarice kulturne baštine” iz Kladara u suradnji s Dječjim vrtićem “Potočnica”  

      Pitomača organizira prikupljanje plišanih igračaka za humanitarnu akciju “Igračkom do dječjeg  

      osmijeha” KBC Rebro Zagreb.   

08.03.-“Klaun Čupko” gostovao u vrtiću „Potočnica” 

09.03.-GDCK Virovitica organizirao predavanje za djecu pod nazivom “Zaštita zdravlja” 

       DV Potočnica se početkom pedagoške godine 2021./2022. priključio Erasmus + projektu   

       „Sigurnije škole i vrtići“ u organizaciji Hrvatskog crvenog križa. U okviru projekta Hrvatskog   

       Crvenog križa „Odgoj za humanost od malih nogu“ predavanje za djecu održala je volonterka  

      Sara Novosel.  

18.03-Vrapčići su posjetili ured i prostorije naše Općine. Upoznali su načelnika i dobili odgovore na  

       pitanje što radi načelnik. 

24.03.-ostvarili pravo na oznaku „Siguran vrtić“ -cilj projekta je poboljšati znanja i ojačati   

        kompetencije djece, odgojitelja i svih drugih zaposlenika u pripremi za izvanredne situacije,   

        prvu pomoć i sigurnost u vrtiću. U provođenju aktivnosti sudjelovale su odgojno-obrazovne  

       skupine djece starije od tri godine, pa su se i same aktivnosti prilagođavale njihovoj dobi ali i  

       interesima.  

 
TRAVANJ 

 04.04 - 08.04.-Projekt „Živjeti zdravo”- Tjedan zdravlja u svim skupinama Vrtića-tema Voda 

11.04.-Izlet u Minipolis 

13.04.-Mlađa odgojna skupina Ribice ugostila je povodom Uskrsa naše drage bake Ivku i Vesnu. 

21.04.-Dječji vrtić “Potočnica” i ove godine dobio diplomu za sudjelovanje u proslavi prvog    
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         Nacionalnog tjedna zdravlja u vrtiću 

25.04.-Dan planeta Zemlje obilježava se 22.travnja raznim aktivnostima obilježen u vrtičćkim  

         skupinama 

 

26.04.- U Petrovom vrtu predstavljena slikovnica „Priča o životu jedne nogometne lopte“ Vedrana  

         Medenjaka 

28.04.-suradnja vrtića i Prometne policije VPŽ -predavanje za djecu polaznike Predškole i starije   

        vrtićke skupine 

SVIBANJ 

2., 3. i 4. svibnja u dvorani DV, ispratili smo naše prvoškolce (djeca polaznici Kraćeg programa 

Predškole ) 

-05.05.-Pčelice posjetile NK Pitomača 

17.05.-Prometni policajac s Pčelicama i Vrapčićima 

LIPANJ 

- završne svečanosti za oproštaj od vrtića. 01.06.,02.06.,03.06.,25.06.- .-završna svečanost za 

roditelje -oproštaj prvoškolaca od vrtića  
RUJAN 

 -11.09..povodom hrvatskog olimpijskog dana u dječjem vrtiću  organizirano je niz aktivnosti kojima 

su   najmlađi   prigodno i poučno obilježili ovaj dan.  

-20.09- mali vrtićari spremno su se odazvali i uključili se u akciju Zelena čistka – Jedan dan za  

           okoliš, Zelena čistka-World cleanup Day 
LISTOPAD 
06.10.-Dječji tjedan-obilježavanje  

13.10..Projekt”Živjeti zdravo” 

 26.10 JESENSKA SVEČANOST 

        Dramska grupa odgojitelja Vrtića pripremila je i izvela za djecu predstavu »Gradski i seposki 

miš«, koju su djeca gledala s velikim zanimanjem i uživala u svakom trenutku.     

18.10.-15.11.-suradnja sa Knjižnicom Pitomača, odgojiteljice dramske pripremile i snimile   

          dramatizacije  priča   „Čitam ti priču...”-uz Mjesec knjige 

17.10.-21.10.-U našem su vrtiću u listopadu obilježeni dani kruha – dani zahvalnosti za plodove         

           zemlje. Kroz priče, pjesme i recitacije djeca su upoznavala kako kruh nastaje i koliko je važan   

            u svakodnevnom životu.   
STUDENI 

06.11.-POVODOM MJESECA HRVATSKE KNJIGE ,KNJIŽNICU I ČITAONICU PITOMAČA 

         POSJETILA SU DJECA vrtića .(vrtićke skupine) 

17.11.-uključivanje vrtića u nacionalnu kampanju Udruge za zaštitu prirode i okoliša „Zasadi stablo 

ne budi panj” 

24.11.-UKLJUČIVANJE VRTIĆA U MEĐUNARODNI PROJEKT”Say hello to the world „ 

međunarodni projekt koji povezuje djecu iz vrtića i škola diljem svijeta.  

-Starija odgojna skupina “Pčelice” s odgojiteljicama Kristinom Saić i Ivanom Maras povezana je sa 

skupinom “Leptirići” iz Dječjeg vrtića iz Litve – Ringaudu Pradine Mokykla.  

PROSINAC 

02.12.-Mališani uživali u predstavi Lutkarskog kazališta “Produkcija Z” iz Splita-

predstava ”AVANTURA” 

05.12.-U sklopu manifestacije Advent u Pitomači, danas (ponedjeljak) je u Centru za kulturu “Drago   

Britvić”, vrtićka skupina “Balončići” Dječjeg vrtića “Potočnica” održala prigodnu priredbu u 

povodu blagdana svetog Nikole.  

06.12.-Sveti Nikola-nastup srednje odgojne skupine sa programom povodom dolaska Sv. Nikole djeca 

su se pobrinula za izvedbu veselih pjesmica kojima su zazivala Svetog Nikolu i uzbuđeno iščekivala da 

se pojavi 
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 I ove ped. godine nastojali smo  mijenjati sadržaje i aktivnosti u okviru pedagoškog rada te 

proširivati suradnju sa raznim ustanovama i udrugama kako u našem mjestu tako i u bližoj i široj 

okolini. Timski rad odgojitelja iznimno cijenimo i njegujemo, što se odražava kroz svakodnevne 

aktivnosti, zajedničke projekte, predstave, izložbe i posjete. 

U vrtiću su oformljene već dugi niz godina  glazbena, estetska i dramska skupina odgojitelja koje 

svakodnevno prateći kalendar događanja i kurikulum Vrtića aktivno sudjeluju u svim 

manifestacijama i događanjima naših vrtićaraca. 

 

LJETNA ORGANIZACIJA RADA 
Rad u ljetnom periodu je zacrtan kao poseban Program rada u ljeti i sastavni je dio Godišnjeg plana 
i programa rada ustanove.  
Tijekom svibnja roditelji su detaljno upoznati s planom i rasporedom rada ljeti. 
 
Rad u ljetnom periodu karakterizira ekstremna fluktuacija djece. Boj prisutne djece je počeo opadati 

u lipnju, najviše zbog postupnog ispisa djece koja odlaze u školu.  Prisustvo djece je bilo: od oko 70 

% krajem lipnja, 50-ak % u srpnju, do svega 20-ak % prisutne djece u kolovozu, s povećanjem broja 

prisutne djece krajem kolovoza. 

Broj odgojnih skupina smo primjereno prilagodili broju prisutne djece i uvjetima te nam to omogućava 

korištenje godišnjih odmora zaposlenika i adaptaciju objekta u kojem se ne odvija rad s djecom. 

Odgojitelji su upoznati i u radu sa djecom moraju se pridržavati Protokola o postupanju preporukama 

za zaštitu od vrućina. 

Broj prisutnih odgojitelja u svim tjednima bio je dostatan, pa je bilo moguće zadovoljiti zahtjevne 

organizacijske i pedagoške uvjete u specifičnim ljetnim uvjetima.      

 

VI. EDUKACIJA I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA 

 

REALIZACIJA PLANA STRUČNOG USAVRŠAVANJA  

 

b)stručno usavršavanje na razini Dječjeg vrtića -Odgojiteljska vijeća 

DATUM 

 

    TEME                          NOSIOCI 

 

  

 02.02.2022. 

Projekti: 

„Električna energija” 

„Svemir” 

 

odgojiteljice 

K.Golić 

Lovreković/Saić-PPT  

  

 

18.02.2022. 

Plan Evakuacije i spašavanja  

Mjere i planovi sigurnosti i 

zaštite u prostoru Vrtića-tema 

Održavanje vježbe evakuacije i 

spašavanja u slučaju potresa 

(22.02.2022.) 

 

Marija Jakelić -PPT 

prezentacija 

23.05.2022. Projekt: ”Pingvini” 

Tema: ”Izljevi bijesa kod djece” 

odgojiteljica I.Maras- PPT  

M.Šelimber-psihologinja- PPT  

27.08.2022 Preventivni pkan i program 

vrtića 

Marija Jakelić -PPT 

prezentacija 

09.10.2022 Međunarodni projekt ”Pozdrav 

svijetu”-uključivanje vrtića- 

Eko plan vrtića.EKO škola 

„Suradnja roditelja i 

odgojitelja” 

Prezentacija Saić/Maras PPT 

 

Prezentacija Ćurić.PPT 

Prezentacija psihologinje 

Kalenik 
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c)stručno usavršavanje provodilo se putem Online edukacija  

   

    DATUM     TEMA         STRUČNI SKUP 

 

09.02. 2022. 

Online edukacija 

 

Umjetničko obrazovanje u 

kontekstu dječjeg vrtića 

                AZOO 

Voditelj programa:Andrea Silić  

07.04.2022. 

Online edukacija 

Projekti iz područja Nacionalnog 

programa odgoja i obrazovanja za 

ljudska prava i demokratsko 

građanstvo 

 

Prezentacija 

projekta:”Električna energija” 

                  AZOO 

Voditelj programa:Luja  

Zamečnik, prof. 

Prezentacija iz vrtića-K.Golić 

odgojiteljica 

 

12.05.2022. 

Online edukacija 

 

Strategija rješavanja sukoba s 

roditeljima 

Udruga „Ti si OK” 

 

Predavač 

Sonja Jarebica mag.paed.soc. 

22.09.2022 Sigurnije škole i vrtići, HCK Međužupanijski  

STRUČNI SKUP 

13.10.2022 Razvoj jezičnih kompetencija 

djece i odraslih u dječjem vrtiću 

AZOO 

mr.sc.Andreja Silić 

26.10.2022 Kvalitetna komunikacija-

preduvjet uspješnog timskog rada 

odgojitelja 

Međužupanijski stručni skup 

10.11.2022 Kompetencije odgojitelja u 

kontekstu rane intervencije 

Međužupanijski stručni skup 

            

Zaključci i smjernice za narednu godinu: 

 

        Usmjerenost na osiguravanje visoke razine kvalitete odgojno - obrazovne prakse i kurikuluma 

temeljno je polazište, orijentacija i kontinuirana zadaća svih programa u vrtiću.  

Okruženje, ozračje, vođenje, odnosi, komunikacija, uvjerenja, vrijednosti, ponašanja, sadržaji koji 

se djeci nude, pristupi djeci i radu i sl. predstavljaju područja o kojima će se zajednički promišljati i 

diskutirati te evaluirati postignutu razinu kvalitete i mogućnosti za njezino unapređivanje. 

 

      Smatramo isto tako da vrtić „Potočnica“ ostvaruje visoku razinu kvalitete odgojno-obrazovnog 

procesa, kako u cjelini tako i u pojedinim programima, te da predstavljamo primjeran model 

unapređivanja odgojno-obrazovnog rada. 

Podršku i pomoć u tom smislu pruža nam i Odjel za predškolski odgoj pri Ministarstvu znanosti i 

obrazovanja, kao i Agencija za predškolski odgoj u Osijeku.   
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-     P R I J E D L O G - 

 
Na temelju članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 1/21. 

i 4/21) i Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“, Općinsko vijeće na __ 
sjednici, održanoj _______ 2023. godine, donijelo je 

 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 
 

1. Usvaja se Godišnje izvješće o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine. 

 
2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu. 
 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
 
 
KLASA: 024-02/23-01/ 
URBROJ: 2189-16-23-2 
Pitomača, _________ 2023. 

 
  OPĆINA PITOMAČA 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 
                                                  PREDSJEDNIK: 

                        Rikard Bakan, mag.oec. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


