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Izvješće o radu Dječjeg vrtića Medulin.  
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I. UVOD 

 

Na temeljima ranije postavljene misije i vizije vrtića, pedagošku godinu 2014./2015. 

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 

Odgojno-obrazovni rad u rujnu 2014. započeli smo sa 172 upisane djece smještene u 

devet odgojnih skupina na četiri lokacije: 

- u sjedištu – centralnoj zgradi Vrtića 

- u tri područna vrtića  

 

U centralnoj zgradi (Medulin, Munida 3a) djeca su bila smještena u šest odgojnih 

skupina: 

- Zvjezdice – mlađa jaslička (od 1 – 2 godine života)    - 14 djece 

- Pužići – mješovita jaslička (od 2 – 3,5 godine života)   - 16 djece 

- Bubamare – mješovita vrtićka  (djeca u dobi 3 - 4 godina)  - 22 djece 

- Leptirići – mješovita vrtićka (djeca u dobi 3 – 7 godina)  - 18 dijete 

- Kolibrići – mješovita vrtićka (djeca u dobi 5 - 7 godina)   - 22 djece 

- Delfini – mješovita vrtićka (djeca u dobi 5 - 7 godine)   - 22 dijete 

 

te u tri područna objekta:  

- skupina Žabice (Pomer, Pomer 1),  – mješovita jaslička (djeca u dobi od 1 – 3 godine 

          - 13 djece 

- skupina Ježići (Vinkuran, Centar 3), - mješovita vrtićka (djeca u dobi 3 – 6 godina) 

          – 24 djece 
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- skupina Premsići (Premantura, Selo bb), - mješovita vrtićka (djeca u dobi 3 – 6 

godina)          – 21 djece 

 

Tijekom pedagoške godine bilo je fluktuacija u upisima i ispisima djece najčešće zbog 

preseljenja obitelji u drugu državu te su slobodna mjesta odmah popunjavana novim 

iskazanim potrebama za upis. 

I nadalje se problematika prekobrojnog broja djece ogledala u skupini Ježići (24) dok je 

najviše slobodnih mjesta za upis bilo u jasličkoj skupini u Pomeru. 

 

U ukupnom broju upisane djece imali smo i djece s posebnim potrebama. MZOS smo 

prijavili 15 djece s posebnim potrebama od čega smo sufinanciranje ostvarili samo za troje 

djece s priloženom kategorizacijom. Nažalost, u većini slučajeva roditelji i nadalje odbijaju 

ostvariti postupak kategorizacije a nerijetko se i suzdržavaju dostaviti medicinsku 

dokumentaciju o djetetu (vidi poglavlje Njega i skrb za tjelesni razvoj i zdravlje djece). 

 

Sufinanciranje od strane MZOS ostvarili smo za: 

- troje djece s posebnim potrebama  

- 12 djece pripadnika nacionalnih manjina,  

- 39 djece u godini pred polazak u školu  

- jedno dijete pripadnika romske manjine za koje MZOS pokriva troškove korištenja 

redovnog programa 

Sufinanciranje programa predškole za 39 djece primali smo i od strane Istarske županije. 

 

U cilju udovoljavanja potrebama zaposlenih roditelja i nadalje smo u sjedištu Vrtića rad 

provodili u radnom vremenu od 6.15 do 16.45 sati, organizacijom dežurnih skupina. 

Spremnost odgojiteljica za fleksibilnom organizacijom rada i kontinuirani uzajamni dogovori  

oko dežurstva, omogućili su nesmetano odvijanje aktivnosti u dežurnim skupinama ali i dulje 

preklapanje u radu odgojiteljica u redovnim skupinama. U područnim objektima, gdje ovaj 

oblik organizacije radnog vremena nije bio moguć, vrtić je bio otvoren od 6.30 do 16.30 sati.  

 

Nastavili smo provoditi redovni program obogaćen sadržajima engleskog jezika u 

skupini Leptirići i kraći program talijanskog jezika u skupini Premsići. Nažalost, unatoč 
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ponudi drugih programa, nismo zabilježili iskazane interese. Izrađen je i kraći sportski 

program za koji smo u ovoj godini dobili suglasnost MZOS ali isti nije realiziran zbog ranije 

navedenog. U ovoj godini na verifikaciju od strane MZOS poslali smo i program predškole 

te smo u očekivanju suglasnosti na isti. 

 

U cilju dodatnog obogaćivanja programa uspostavljena je suradnja sa stolnoteniskim 

klubom Pula te se od siječnja 2015. u polivalentnoj dvorani vrtića u Medulinu provodio 

projekt „Serva za budućnost“ 

 

Redovne programe pohađalo je ukupno 39 djece u godini pred polazak u školu.  U 

ožujku 2015.g. ponudili smo mogućnost upisa djece u program predškole tzv. «Malu 

školu». Obzirom na dobar obuhvat djece u redovite programe, natječaju se odazvalo troje 

djece. Dvoje smo integrirali u rad redovne skupine Premsići a jedno u skupinu Kolibrići.  

 

Tijekom ljetnog rada kojeg smo započeli s ponedjeljkom 6. srpnja 2015., rad smo 

organizirali u sjedištu Vrtića i podružnicama. U sjedištu vrtića radilo se u tri  skupine tijekom 

cijelog ljeta dok smo rad u ostalim skupinama prilagodili izraženim potrebama:  

- Vinkuran – od 06. srpnja do  31. srpnja 2015. 

- Pomer  - od 06. srpnja do 17. srpnja 2015. 

- Premantura – od 06. srpnja 2015. zatvoreno. Djeci je bio ponuđen obuhvat u vrtiću 

Vinkuran te je isti koristilo samo jedno dijete. 

U periodu od 1. do 31. kolovoza 2015. radile su tri skupine u sjedištu vrtića (jedna mješovita 

jaslička i dvije mješovite vrtićke). 

 

U ovoj pedagoškoj godini, tijekom ljetnog rada vrtić je po prvi puta djeci ponudio 

mogućnost boravka u ljetnom kampu. U skladu s iskazanim interesima roditelja organizirali 

smo dvije skupine po 26 djece. Rad se odvijao u periodu od 06. srpnja do 17. srpnja 2015. u 

prostorima koje nam je ustupio nogometni klub Medulin. U suradnji sa Sportskom 

zajednicom Medulin prostorije su primjereno oličene, ugrađen je klima uređaj i zamijenjeno 

krovište. Vrtić je isti prostor opremio potrebnim namještajem i didaktikom koji je preuzet iz 

podružnice Premantura. U suradnji s nogometnim klubom djeci je 2xtjedno ponuđena 

nogometna početnica, a u suradnji s plivačkim klubom Val 2x tjedno škola plivanja.  
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Prilikom organizacije ljetnog rada nastojalo se svim radnicima osigurati korištenje 

godišnjeg odmora u željenim terminima a preostali radni dani (u prosjeku 0-10) biti će 

korišteni u nekom drugom dijelu godine u skladu s potrebama radnika i mogućnosti Vrtića. 

 

Tijekom pedagoške godine svi radnici pokazali su izrazitu spremnost i senzibilitet 

prilikom iskazanih potreba za zamjenama, prvenstveno zbog izbjegavanja čestih promjena, 

što se nerijetko odražava na potrebu za adaptacijom djece, roditelja, odgojitelja ali i samih 

osoba na zamjeni. Takve su potrebe i u ovoj godini bile učestale prvenstveno zbog bolesti 

malodobne djece odgojiteljica, a potom iz zbog zdravstvenih poteškoća radnika koje su se 

odražavale u akutnim infekcijama kod odgojiteljica ili kroničnim bolestima kod spremačica. U 

ovoj pedagoškoj godini dvije odgojiteljice ostale su na bolovanju zbog komplikacija u 

trudnoći, dvije odgojiteljice imale su dulja bolovanja zbog operativnih zahvata, pralja je bila 

na duljem bolovanju također zbog operativnog zahvata. Imali smo i nekoliko slučajeva 

korištenja plaćenog dopusta sukladno Pravilniku o radu. 

 

U svrhu udovoljavanja zakonskim obvezama, u ovoj godini donesen je novi Pravilnik o 

radu, Pravilnik o zaštiti na radu i drugi akti (vidi str. 8 Upravno vijeće). U prosincu 2014. 

donesen je i novi Pravilnik o plaćama. 

 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju upise i ispise iz vrtića i druge 

poslove iz članka 1.a. navedenog zakona sproveli smo sukladno odredbama zakona o 

općem upravnom postupku. 

 

U svim objektima uspješno smo provodili mjere HACCP sustava i redovito pratili 

higijensko sanitarne uvjete  i način pripreme, transporta i distribucije hrane. Svi nalazi 

briseva od strane ZZJZ IŽ bili su zadovoljavajući.  

 

Tijekom siječnja 2015. izvršena su sva zakonski predviđena ispitivanja vezana uz mjere 

zaštite na radu a prema uputi tvrtke Elkron s kojom imamo ugovor. 

Sa svrhom održavanja i unapređivanja organizacijskih uvjeta rada poduzete su i druge 

aktivnosti: 
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- tijekom veljače i ožujka svi zaposlenici obavili su obvezne preglede vezane uz zaštitu 

na radu pri ordinaciji medicine rada dr. Prpić 

- kućni majstor pohađao je pripreme za državni stručni ispit za kotlovničara te uspješno 

položio isti (obveza svakih 5 godina) 

- glavni kuhar upućen je na školovanje za majstorski ispit te je isti s uspjehom položio i 

time osigurao preduvjete za prihvat učenika na stručnu praksu 

- jedna radnica imala je obvezu obnoviti tečaj higijenskog minimuma što je i ostvareno 

- redovno su provedene mjere deratizacije u svim objektima  

- u održavanju sanitarno – higijenskih uvjeta nastavilo se sa primjenom sredstava 

tvrtke Alca i Angro 

- pravovremeno su u suradnji s glavnim kuharom izrađivani mjesečni menui pri čemu 

se posebno nastojalo dati naglasak na svježe sezonske namirnice, raznovrsnost i 

kvalitetu pripreme 

- u svakodnevnom radu nastojalo se osigurati uvjete za primjenu mjera ekološke 

osviještenosti te se sustavno prikupljaju stare baterije, stari papir i ulje 

 

Korištenjem mjera poticajnog zapošljavanja HZZO-a:  

- dva odgojitelja pripravnika (Vilma Križanac i Maja Marjanović) završili su pripravnički 

staž i položili državne stručne ispite 

- zaposlili smo tri odgojitelja pripravnika (Nina Vale, Romina Batajlić i Alena 

Vranković) i redovno ih prijavili MZOS uz  program i ostalu popratnu dokumentaciju.  

Sredstva koja se odnose na plaću i ostale troškove istih u cijelosti nam isplaćuje HZZ. 

 

Zbog potreba posla, ugovorom na neodređeno radno vrijeme zaposlili smo: 

- ½ spremačice 

- stručnog suradnika psihologa 

- administratora 

 

Zapošljavanjem administratora od 14. travnja 2015. (nakon provedenih testiranja i 

provjere znanja) osigurani su kvalitetniji uvjeti za provođenjem materijalnog knjigovodstva, 

bagatelnih nabava, kontrole i plaćanja računa, praćenje ugovora s dobavljačima, 

poduzimanja mjera naplate dugovanja i sl. 
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Upravno vijeće djelovalo je u sastavu : 

- Danijela Žgomba - predsjednik 

- Karmen Štifanić – član 

- Pavle Modrušan – član 

- Valentina Buršić – predstavnik roditelja 

- Iva Rogulj Hrelja – predstavnik odgajatelja  

 

Članovi ovog saziva ostvarili su u ovoj pedagoškoj godini 10 sjednica. Prilikom istih donesen 

je niz odluka i akata:  

 

DATUM SJEDNICA ODLUKA 

15.9.2014. e-pošta Usvajanje godišnjeg izvješća o radu Vrtića 

15.10.2014 e-pošta Suglasnost na Godišnji plan i program rada za pedagošku 

2014./2015. godinu 

21.10.2014. 5. sjednica Odluka o usvajanju financijskih izvješća o poslovanju u 2013. 

Godini 

21.10.2014. 5. sjednica Odluka o usvajanju prijedloga raspodjele rezultata za 2013. 

Godinu 

21.10.2014. 5. sjednica Odluka o Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2014. 

Godinu 

21.10.2014. 5. sjednica Odluka o objavi natječaja za tri odgojitelja pripravnika 

31.10.2014. 6. sjednica Sugestije i komentari putem e-pošte na prijedlog Pravilnika o 

plaćama 

13.11.2014. 7. sjednica Odluka o preraspodjeli Irene Buić Mitrović na radno mjesto 

pralja/spremačica 

19.11.2014. 8. sjednica Odluka o prihvaćanju Finan. plana za 2015.g. s projekcijom za 

2016. i 2017. 

29.12.2014. 9. sjednica Odluka o prihvaćanju Pravilnika o plaćama 

29.12.2014. 9. sjednica Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog 

vijeća 
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29.12.2014. 9. sjednica Odluka o raspisivanju natječaja za spremačicu 4h dnevno - 

neodređeno 

29.12.2014. 9. sjednica Odluka o raspisivanju natječaja za administratora 8h dnevno - 

neodređeno 

11.2.2015. 10. 

sjednica 

Odluka o prihvaćanju teksta javnog poziva za upis u program 

predškole 

11.2.2015. 10. 

sjednica 

Odluka o usvajanju pročišćenog teksta Poslovnika o radu UV-a 

11.2.2015. 10. 

sjednica 

Odluka o usvajanju financijskih izvješća o poslovanju u 2014.g. 

11.2.2015. 10. 

sjednica 

Odluka o usvajanju raspodjele rezultata za proračunsku 2014.g. 

11.2.2015. 10. 

sjednica 

Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja 2 izvršitelja, 

određeno, puno RV 

11.2.2015. 10. 

sjednica 

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna Pravilnika o radu  

9.3.2015. 11. 

sjednica 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa-Miranda Lazić, spremačica 4h 

dnevno, neodređeno 

9.3.2015. 11. 

sjednica 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa-Diana A. Banović, odgojitelj, 

određeno, puno RV 

9.3.2015. 11. 

sjednica 

Odluka o zasnivanju radnog odnosa-Kristina Stjepanović, 

odgojitelj, određeno, puno RV 

9.3.2015. 11. 

sjednica 

Odluka o raspisivanju natječaja za str. suradnika psihologa 

neodređeno, puno RV 

9.3.2015. 11. 

sjednica 

Odluka o uvećanju plaće Diani Ambrozić Banović za provođenje 

kr. progr. talijanskog 

8.4.2015. 12. 

sjednica  

Odluka o donošenju Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Medulin 

8.4.2015. 12. 

sjednica  

Odluka o donošenju Pravilnika o zaštiti na radu 

8.4.2015. 12. Odluka o donošenju Pravilnika o promicanju spoznaje o štetnosti 



…………Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Medulin za pedagošku godinu 2014. / 2015. 

10 

 

sjednica  uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje u DVM 

8.4.2015. 12. 

sjednica  

Odluka o zasnivanju radnog odnosa – Sanja Pamić, administrator, 

neodređeno, puno RV 

8.4.2015. 12. 

sjednica  

Odluka o zasnivanju radnog odnosa – Sanja Tatković,str. suradnik 

psih., neodređeno, puno RV 

8.4.2015. 12. 

sjednica  

Odluka o prihvaćanju teksta Poziva za upise djece u Vrtić 

8.4.2015. 12. 

sjednica 

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje upisa 

18.6.2015. 13. 

sjednica 

Odluka o organizaciji i cijeni ljetnog kampa 

18.6.2015. 13. 

sjednica 

Odluka o raspisivanju natječaja za odgojitelja 1 izvršitelj, 

određeno, puno RV 

18.6.2015. 13. 

sjednica 

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za borbu protiv 

pušenja u DVM 

18.6.2015. 13. 

sjednica 

Suglasnost za uvrštavanje rashoda u rebalans financijskog plana 

 

 

III. MATERIJALNI UVJETI RADA 

 

Koliko su nam  financijske mogućnosti dopuštale nastojali smo održavati i unapređivati 

materijalne uvjete rada:  

U podružnici Premantura izvršili smo radove ličenja prostora i brušenja parketa i 

brodskog poda u sobi dnevnog boravka djece i predsoblju (radove izvršila tvrtka Obnova iz 

Vinkurana). Zahvaljujući sredstvima donacije JU Kamenjak kupili smo novu opremu / 

namještaj za isti. Zbog potreba demontaže i montaže radijatora te ispuhivanja cijevi i 

ponovnog puštanja u rad plinske instalacije uložena su dodatna sredstva. Kupljene su nove 

zavjese i bonagracije a šivanje i montažu sproveli su radnici vrtića. 

U centralnoj zgradi vrtića oličili smo zidove soba 4 i 6, zajedničke hodnike i polivalentnu 

dvoranu, a radove je izvršio kućni majstor (zaposlen tijekom ljetnog rada). 
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U sobi 3 podignuti su umivaonici na visinu primjerenu djeci te ogledala i nosači za 

toaletni papir i sapune te je izvršena zamjena dijela pločica. Radove izvršio kućni majstor. 

Siguran boravak djece u vrtiću i neometan rad odgojitelja u ovoj smo godini nadopunili 

ugradnjom sustava centralnog zaključavanja u centralnoj zgradi vrtića, (praksu 

zaključavanja ulaza, započetu u 2013. god., morali smo nadograditi zbog nemogućnosti 

praćenja ulaska i izlazaka a posebice se to odnosi na vrijeme kada su u tijeku aktivnosti s 

djecom te je ulaz u vrtić bilo nemoguće kontrolirati). 

Tijekom godine ostvarene su i druge investicije vezane uz materijalne uvjete rada: 

- izvršena je nadopuna radne odjeće za za odgojiteljice (po dvije majce kratkih rukava) 

- za potrebe rada administratora i tajnice nabavljena su dva nova kompjutera s 

pratećim programima 

- kupljeno je šest novih CD playera za potrebe rada s djecom u centralnoj zgradi 

- sredstvima namijenjenim odgojiteljicama za rad na novogodišnjim predstavama za 

djecu kupili smo i opremili novu čajnu kuhinju za radnike u centralnoj zgradi te je iz 

sredstava vrtića dopunili stolom i stolicama, zidnim pločicama, instalacijama, 

hladnjakom a radove montaže izveo je kućni majstor 

- zbog velikih potreba kupili smo još jednu sušilicu rublja u praonici  

- dotrajali usisivač u Premanturi također smo zamijenili novim 

- za potrebe rada centralne kuhinje kupljen je novi multipraktik  

- veću investiciju predstavljao je i popravak plinskog bojlera u Premanturi te će u 

budućnosti trebati planirati sredstva za njegovu zamjenu 

- česti su bili kvarovi na profesionalnoj perilici suđa u glavnoj kuhinji te smo dosta 

sredstava usmjerili i za te potrebe  

- zbog dotrajalosti projektora i visoke nabavne cijene nove žarulje, u vrijednosti žarulje 

kupili smo novi projektor za potrebe rada s djecom i provođenja raznih oblika 

stručnog usavršavanja u vrtiću 

- za potrebe udovoljavanja HACCP sustavu nabavljena su nova kolica za hranu za 

podružnicu Vinkuran 

- zbog potrebe sanacije nakon krađe nabavljen je i ugrađen dio novih gurli u podružnici 

Vinkuran 

- zbog dotrajalosti kupljene su nove daske za dječji wc za cijelu centralnu zgradu 
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- u svrhu osiguravanja mjera zaštite na radu kupljeni su novi sigurnosni ventili za 

kotlovnicu u Medulinu i plinski bojler u Premanturi a stari poslani na baždarenje i 

servis kako bi ih se moglo ponovno ugraditi u predviđenom vremenskom roku 

- u ožujku 2015. zbog uočenog kvara nabavljena je nova baterija za sustav vatrodojave 

a tijekom srpnja 2015. obavljen je redovan servis sustava vatrodojave u centralnoj 

zgradi od strane ugovorne tvrtke (Poretti Pula) 

- u spremištu centralne zgrade izvršena je sanacija vodovodnih cijevi koje su puštale u 

zidu, radove izveo kućni majstor 

- zbog promjene naziva vrtića tijekom veljače 2015. izrađene su i montirane nove 

natpisne ploče na svim objektima vrtića  

- u srpnju 2015.g. nakon provedene bagatelne nabave, sklopljen je ugovor o 

operativnom leasingu s Unicredit leasing Croatia d.o.o. za kupnju službenog 

automobila (Renault Clio – tvrtka Monte) 

- za potrebe organizacije ljetnog kampa kupljena je nužno neophodna oprema: sajle i 

zatezači, materijal za zavjese (šivanje sprovela pralja vrtića), razna plastična ambalaža 

(stoljnjaci, gumeni tepisi, špage…) 

- tijekom godine u nekoliko navrata nabavljen je metražni tekstilni materijal za šivanje 

kostima za razne priredbe i manifestacije (božićna predstava za djecu, prezentacija uz 

humanitarnu božićnu izložbu, karneval, Dan brašna, prezentacija zbirke slikovnica, 

materijal za postave izložbi i izradu scenografija) 

- u jasličkim skupinama nabavljeni su novi bukalini za djecu, kante za smeće s 

poklopcima (zbog pelena), plastični stolnjaci i sl. 

- dio sredstava usmjereno je za izradu projekta izvedenog stanja plinske instalacije u 

podružnici Premantura kako bi se na osnovu istog zatražila suglasnost MUP –a za 

korištenje plinske instalacije. U svrhu ishodovanja suglasnosti od strane MUP-a 

izvedeni su: 

�  hitni dodatni radovi oko spremnika navedeni u projektu strojarskih 

instalacija koji su predstavljali značajna dodatna ulaganja,  

� u suradnji s HEP Elektroistra Pula izmješten je elektroenergetski kabel,  

�  u suradnji s Općinom Medulin čeka se prenamjena k.č. 68/2  iz 

voćnjak u dvorište. 
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- dio sredstava utrošeno je za izradu projekta za ugradnju kolektora za toplu vodu u 

centralnom vrtiću u Medulinu kako bi se na osnovu istog te ranije ishodovanog 

energetskog certifikata moglo aplicirati u natječaju Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost za koju smo u kolovozu 2015. dobili suglasnost Fonda.  

- tijekom proljeća i ljeta sklopljen je ugovor za košnju trave za sve podružnice s tvrtkom 

Med Eko dok je vanjski prostor u sjedištu održavao kućni majstor 

- u nekoliko navrata morali smo dio sredstava usmjeriti na plaćanje usluga 

odštopavanja cijevi u objektu Vinkuran 

- omogućena je Internet povezanost među svim skupinama Vrtića kao i nova tarifa 

mobilne komunikacije između svih objekata vrtića i tvrtki u Općini Medulin 

- velik dio sredstava utrošen je na aktivnosti djece u skupinama a posebice u 

projektima „Od stine do stine kroz povijest Općine Medulin“, „Dan brašna“, priprema 

manifestacija i izložbi te posebice publiciranje zbirke slikovnica i obilježavanje 20. 

godišnjice samostalnog djelovanja vrtića (50.000,00 kn) 

- u svrhu pripreme dokumentacije za participaciju u projektima kojima se koriste 

sredstva EU za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje odgojno – obrazovnih ustanova, 

Osnivač je svojim sredstvima i u dogovoru s Vrtićem dao izraditi projekte: izgradnje 

vrtića u Pomeru i rekonstrukcije vrtića u Vinkuranu i Prementuri  

- u nizu situacija koristili smo sredstva osiguranja: popravak perilice suđa Candy, 

nabava gurli za objekat Vinkuran, isplata štete za dvoje djece, popravak plinskog 

bojlera Valliant u Premanturi, popravak službenog tranzitnog vozila, popravak perilice 

rublja u praonici, popravak razbijenog stakla i sl. 

- za potrebe rada psihologa u ovoj godini nabavljen je verificirani „Razvojni test“ 

(Ćuturić) 

 

Iz izvješća odgojitelja u odgojnim skupinama  i u svrhu dokumentiranja rada iščitava se 

daljnja potreba za nabavom 2 - 3 fotoaparata te PC –a i printera za sve skupine ali i nužnost 

informatičkog umrežavanja. Izrazita potreba očituje se u nabavi igrala i opreme za vanjski 

prostor u centralnoj zgradi te proširenje terasa i nabavu tendi.  

 

Na razini Vrtića tijekom pedagoške godine osigurali smo i sredstva za sanitarne 

preglede djelatnika pri ZZJZ, sredstva za ugovore sa osiguravajućom kućom, sredstva za 
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deratizaciju, sredstva za uzorkovanje hrane i briseva  te sredstva za stručno usavršavanje 

djelatnika svih profila. Osigurali smo sredstva za pedagošku dokumentaciju te minimalnu 

nabavu literature i enciklopedija za djecu.  

 

IV. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE 

 

Sukladno Godišnjem planu i programu rada za pedagošku godinu 2014./2015. gotovo u 

potpunosti su realizirane bitne zadaće i sadržaji koji su planirani za navedeno područje. 

 Ove pedagoške godine  nastavili smo unapređivati kvalitetu pripreme hrane kao i 

raznovrsnost obroka. Djeci smo pored svježeg voća jednom tjedno nastojali nuditi suho voće  

izuzev jasličkih skupina. U konzultacijama s odgajateljima doznajemo da su djeca u starijoj  

skupini djelomično prihvatila konzumaciju suhog voća dok su mlađa djeca, osobito djeca 

mlađe jasličke dobi, u potpunosti odbijala njegovu konzumaciju. Pri sastavljanju jelovnika 

vodili smo računa da svi potrebni sastojci budu ravnomjerno uvršteni u izboru hrane tijekom 

cijele godine, pri čemu nam je bilo posebno važno da su namirnice higijenski ispravne te da 

jelovnik u potpunosti zadovoljava nutritivne vrijednosti. Također smo vodili brigu o 

sezonskim i svježim namirnicama i uvrštavali ih u jelovnike. Tijekom planiranja jelovnika 

vodila se briga o djeci koja iz zdravstvenih razloga ne mogu konzumirati svu hranu te je za 

takvu djecu u dogovoru s roditeljima, a po preporuci liječnika osiguran zamjenski obrok. 

Jelovnike su sastavljali ravnateljica i glavni kuhar jednom mjesečno te su redovito bili 

dostupni na uvid roditeljima na oglasnim pločama te na web stranicama Vrtića. 

 

  Prilikom upisa djece posebnu pozornost posvetili smo kontroli procijepljenosti djece 

kako novo upisane tako i djece koja su neko vrijeme naši korisnici. Prilikom kontrole 

ustanovljeno je da dvoje djece iz zdravstvenih razloga nije bilo redovito cijepljeno. 

 

  Tijekom godine po preporuci liječnika iz zdravstvenih razloga ispisano je jedno dijete 

(operacija uha) te nismo imali veće pobolijevanje djece u skupinama. Najčešći razlozi 

obolijevanja djece kao i prijašnjih  godine bile su respiratorne infekcije a tijekom lipnja i 

srpnja zabilježili smo pojavu vodenih kozica. U pedagoškoj godini nastavili smo od roditelja 

tražiti liječničke ispričnice prilikom dolaska djeteta u vrtić nakon zabilježenog bolovanja. Na 
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taj način nastojali smo voditi brigu o zdravoj djeci te sprječavali pobolijevanje djece u 

skupinama.  

Putem inicijalnih intervjua za novu djecu, kroz informacije i prikupljene stručne procjene 

u vrtiću su tijekom godine boravila djeca s posebnim potrebama: 

- skupina Leptirići (5) – jedno dijete s kategorizacijom  - juvenilni artritis , jedno dijete s 

kategorizacijom – rascjep usne i nepca, jedno djece s  usporenim govornim razvojem 

(u tretmanu logopeda), jedno dijete s opstruktivnim bronhitisom, jedno dijete s 

alergijom na orašaste plodove i sardelu.  

- skupina Bubamare (1)– jedno dijete s poteškoćama u psihomotornom razvoju 

- skupina Pužići (1) – jedno djece s usporenim govornim razvojem 

- skupina Kolibrići (3) – jedno djece s hemiparezom i strabizmom, jedno dijete s 

celijakijom, jedno dijete s rascjepom usne i nepca 

- skupina Delfini (5) –jedno dijete s poteškoćama u govorno – jezičnom razvoju te 

usporeni spoznajni razvoj, dvoje djece s astmom i atopijskim dermatitisom, jedno 

dijete s Dyslalijom (u logopedskom tretmanu), jedno dijete s usporenim govornim 

razvojem 

- skupina Žabice Pomer(1) – jedno dijete s usporenim govornim razvojem 

 

Stručna suradnica – psiholog je tijekom godine pratila razvojni status djece i za svako 

dijete za koje je utvrđena posebna potreba otvorila dosje djeteta u kojem su kroz godinu 

arhivirani svi relevantni podaci o djetetu i oblici rada s njima. 

 

Posebna briga o higijeni vodila se u svim a posebice u jasličkim skupinama. 

Svakodnevnim prozračivanjem, čišćenjem i dezinficiranjem igračaka nastojali smo spriječiti 

česta oboljenja jasličke djece. U pedagoškoj godini nismo zabilježili povrede kod djece u 

redovnom radu. 

 

Odgojitelji su pratili rast i razvoj svakog djeteta i u svom radu provodili sadržaje i 

aktivnosti koje su u funkciji zaštite djetetovog zdravlja i poboljšanja općeg razvoja djece. 

Svakodnevno se poticalo djecu na razvoj kulturno - higijenskih navika, samostalnosti pri 

hranjenju, osobnoj higijeni. Skupina Delfini provela je projekt „Zdravi zubi“ te su kroz projekt 
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došli do zaključka kako je potrebno uz osiguranje higijenskih uvjeta, veću pozornost u radu 

posvetiti higijeni zuba te uvesti pranje zuba u vrtiću što je bila praksa ranijih godina. 

Kroz projekt „Ja hoću i mogu sam“ skupine Pužići i „Ja to mogu i sam“ skupine Žabice 

nastojalo se utjecati na samostalnost i povećanje samopouzdanja kod djece osobito mlađe 

dobi. Provodile su se i ostale preventivne mjere zaštite djece. Dva puta godišnje odgajatelji 

su vršili antropometrijska mjerenja djece te upisivala u tabele i davala roditeljima rezultate 

na uvid 

  Veliki naglasak na očuvanju zdravlja djeteta pored navedene brige o prehrani i 

higijenskim uvjetima dali smo kroz svakodnevnu tjelovježbu djece i sportske aktivnosti koje 

smo provodili s klubovima šire društvene zajednice. U pedagoškoj godini tijekom veljače 

organiziran je jednodnevni boravak djece na snijegu te ljetni kamp uz školu plivanja i 

nogometa čime smo zadovoljili dječju potrebu za boravkom na zraku i kretanjem. U drugoj 

polovici pedagoške godine imali smo suradnju sa stolnoteniskim klubom Pula u projektu 

„Serva za budućnost“ te su se jednom tjedno u polivalentnoj dvorani u sjedištu vrtića 

provodile aktivnosti s djecom u dobi od pet do sedam godina. 

 

Razinu kvalitete po pitanju sanitarno-higijenskih uvjeta nastojali smo zadržati i u ovoj 

pedagoškoj godini. Sukladno mjerama HACCP sustava za čišćenje nastavili smo  koristiti 

proizvode s vodopravnim dozvolama a isto smo sustavno i kontinuirano provodili.  

Svakodnevno se vršila kontrola svih unutarnjih i vanjskih prostora vrtića a posebice 

sanitarnih prostora za djecu i osoblje.  

U tekućoj pedagoškoj godini nastavili smo s nabavom papirnatih ručnika, sapuna i 

wc papira koristeći zatvorene dozatore obzirom da se pokazalo vrlo zahvalnim po pitanju 

održavanja urednosti sanitarnih prostora.  

 

Svi zaposleni radnici Vrtića pristupili su obveznim godišnjim sanitarnim pregledima, a 

kuhar, kuharica i spremačice polugodišnjim. Tečaj higijenskog minimuma obnovila je jedna 

djelatnica (pomoćna kuharica) sukladno rokovima vezanim uz zakonsku obvezu. 

 

U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo IŽ redovito se vršila dezinfekcija, dezinsekcija 

i deratizacija svih objekata. Zbog pojave glodavaca u Pomeru u prosincu je zatražena 
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dodatna usluga deratizacije. Usluga dezinsekcije zatražena je i za centralnu zgradu zbog 

pojave jedne vrste buba. 

 

U ovoj pedagoškoj godini nastavili smo s provođenjem HACCP-a. Voditeljica HACCP tima,  

Lorena Pliško Seferagić, voditeljica podružnica, vodila je brigu da novo primljeni djelatnici 

polože ispit vezan uz implementaciju HACCP sustava, dva puta mjesečno pratila je i 

kontrolirala evidencije čišćenja i ispunjavala sve ostale obveze vezane uz ovo područje rada 

(umjeravanje toplomjera u kuhinji, baždarenje vage, kontrola evidencija u kuhinji). U lipnju je 

održana edukacija tehničkog osoblja s temom: „Primjena HACCP-a u praksi“. Na edukaciji je 

dan naglasak na vođenju zabilješki tijekom kontrole HACCP-a te na postupcima koje treba 

poboljšati u narednoj pedagoškoj godini (redovitije voditi evidencije čišćenja u centralnoj 

zgradi, nositi radnu odjeću i obuću, odlaganje sredstava za čišćenje). 

 

V. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD 

 

Zajedničko uključivanje svih stručnih radnika u odluke koje se odnose na odgojno -

obrazovni rad te razmjena informacija i prezentacija vlastitih ideja i stavova pokazalo se 

izuzetno svrsishodnom. Na temelju istih odlučeno je nastaviti s radom u heterogenim 

skupinama. Najizrazitiju poteškoću u radu ovakvih skupina predstavljala je prisutnost sve 

većeg broja djece s različitim posebnim potrebama (vidi poglavlje IV.). Iznimnim zalaganjem i 

marljivošću odgojiteljica te uz pomoć stručne suradnice pokušavalo se rješavati prikazane 

poteškoće ali i obogaćivati rad s djecom, sadržajima koji su im se nudili i aktivnostima kojima 

se doprinosilo razvoju vrtića i društvene sredine. 

 

Kreativnost i stručnost odgojiteljica u pristupu djeci ogledala se kroz brojne projekte i 

sklopove aktivnosti: 

- skupina Kolibrići – „Što sve mogu ja “ – zadovoljavanje dječje potrebe za kretanjem 

te kontrola i samoregulacija emotivnih stanja; „Majke čitaju djeci“ – suradnja s 

pojedinih majka iz skupina s grupom, čitanje priča iz njihovog djetinjstva za vrijeme 

popodnevnog odmora; „Zimski sportovi“ – zadovoljavanje dječjeg interesa za 

tematikom snijega i zimskih sportova, Sjeverni pol – zadovoljavanje interesa djeca za 

životinjama Sjevernog pola 
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- skupina Bubamare (jaslice) – „Ja hoću i mogu sam“-– osamostaljivanje djece, razvoj 

kulturno-higijenskih navika, usvajanje primjerenih oblika kulturnog ophođenja i 

ponašanja, prevladavanje strahova…, „Boje“- usvajanje i razlikovanje boja, 

„Medulinski balon“- plesna radionica, „Meduline selo moje“- njegovanje i očuvanje 

tradicijskih vrijednosti, „Osjećaji“- osvještavanje emocija, razumijevanje i stjecanje 

vještina regulacije ponašanja  

- skupina Pužići (mlađa jaslička) -  „Ja hoću i mogu sam“ – osamostaljivanje djece, 

razvoj kulturno-higijenskih navika, usvajanje primjerenih oblika kulturnog ophođenja 

i ponašanja, prevladavanje strahova…, „Prometna priča“- približavanje važnosti 

prometne kulture i prometnog značaja, 

- skupina Ježići – „Torba Velog Jože puna Istra“ – upoznavanje kulturne i povijesne 

vrijednosti kraja, očuvanje tradicije, poticanje istraživačkog duha 

- skupina Žabice (mješovita jaslička) – „Boje i geometrijski oblici“ – razvoj pojmovno – 

logičkog mišljenja, „Bob graditelj“, „Boje“, „Jesen u Pomeru“, „Boni slaže igračke“, 

„Mikrofon i mikrofonica“ 

- skupina Premsići -  sklop aktivnosti – „Yoga za djecu“- fizičke i mentalne, jača dišni 

sistem,smiruje emocije i smanjuje agresivnost,lakše se primaju i memoriraju 

informacije,ostvaruju se pozitivni odnosi i suradnja 

- skupina Delfini – „Zdravi Zubi“ – proširivanje dječjih spoznaja i razvoja potrebe 

pojačane skrbi za oralnu higijenu, „Rimljani“ – zadovoljavanje interesa djece i razvoj 

spoznaje o životu Rimljana (gladijatora, galija, građevina, odjeće, nakit i mozaik), 

- skupina Zvjezdice – sklop aktivnosti „To sam ja“, sklop aktivnosti za poticanje razvoja 

ravnoteže i koordinacije pokreta, sklop aktivnosti „Govor, ritam, pokret“, sklop 

aktivnosti „Govor, ritam , pokret“; sadržaji s određenom tematikom: „Jež i jesenske 

boje“, „Mijesimo tijesto“, „Sretna Nova godina“, „Zima“, „Zvono“, „Male 

maškarice“, „Mama i tata“, „Koka i jaje“, „Mu i mu“, „Bubice i cvijeće“, „Ku, ku, tko 

se u moru krije?“ 

- skupina Leptirići(redovni program obogaćen engleskim jezikom)   - sklop aktivnosti 

na temu: „To sam ja- this is me“ – razvoj pozitivne slike o sebi, usvajanje pojmova o 

vlastitom tijelu, svojim sposobnostima, mogućnostima, aktivnosti koje su se 

provodile na temu: My family, My friend, My house, imitativne i dramske igre s 

lutkama Lucas i Lucy, verbalne aktivnosti uz slikovne predloške „Hippo and friends“, 
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igre slikovnim karticama na engleskom jeziku (uz usvajanja pojmova, imenovanje 

dijelova tijela, članova obitelji, predmeta i pojmova iz kućanstva), pokretne igre i igre 

prstima „Family fingers“, „This is my head“, „Two little hands“, „Head, shoulders, 

knees and toes“, Parts of you and me“, „Who stole the cookie“, aktivnosti o 

pravilima skupine „Ten magic rules“, Sklop aktivnosti „Godišnja doba“ – usvajanje 

pojmova o prirodi s naglaskom na bogaćenje engleskog vokabulara, glazbene 

aktivnosti: „Five little pumpkins“, Autumn Leaves“, „Green witch“, „Pumpkin“, 

„Muhara“, „Nestalo je ljeta“, „Bundeva“, „Rain, rain go away“, „Two little birds“, 

obrada slikovnica „Djed i repa“, „Meg and Mog“, slikopriča: „Old rooster what do 

you see“, jesenske svečanosti: „Halloween“ s ciljem svladavanja strahova kod djece, 

aktivnosti vezane uz Božić: „The gingerbread man“, „We wish you a marry 

christmas“, „St. Nicholaus“, „I can see christmas – five senses“, „Snow is falling“, 

„Snowman, snowman“, „Roy's snowman“ 

 

U svim skupinama u kojima su bila upisana djeca u godini pred polazak u školu provodio 

se individualan rad na ostvarivanju zadaća i sadržaja predškole. 

 

Nastavili smo s ostvarivanjem zajedničkih projekata koji su tijekom cijele godine 

zahtijevali usku suradnju svih radnika vrtića a posebice stručnog kadra. Zajedničkim 

zalaganjem doprinosili smo ostvarivanju ciljeva te iste procjenjujemo izrazito uspješnim: 

-    u sklopu projekta  „Zavičajne nastave“ potaknutom od strane IŽ ostvaren je projekt 

„Od stine do stine kroz povijest Općine Medulin“. Poseban značaj ovog projekta je u 

očuvanju i spoznaji kulturne baštine te raznolikoj povijesti i znamenitostima Općine. 

U primarne ciljeve ovog projekta postavili smo doprinos razvoju istraživačko – 

spoznajnih vještina djece, likovnog i verbalnog izričaja, razvoj odnosa prema 

kulturnim,povijesnim i prirodnim bogatstvima i potrebe za očuvanje istih. Nastojao se 

pobuditi dječji interes i mašta, kreativnost i inovativnost te oživjeti brojne priče našeg 

kraja. Jačanjem zavičajnog identiteta nastojala se podići svijest i savjest o važnosti 

očuvanja bogatstava iz društvene sredine te razviti participativni pristup roditelja u 

programe valorizacije prirodne i kulturne baštine i dugoročno utjecati na održivi 

razvoj Općine Medulin. 



…………Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Medulin za pedagošku godinu 2014. / 2015. 

20 

 

Kao krajnji produkt ovog projekta nastala je istoimena zbirka slikovnica koju 

su izradila djeca. Projekt je zaokružen prezentacijom likovnih radova i zbirke u 

prostoru Društvenog doma Pješčana Uvala, a zbirku slikovnica sačinjava devet 

originalnih dječjih priča: Medulinsko prijateljstvo, Markus Gabrilus Lucius Vukus, 

Kako je Štrigun spasio kamen, Priča o dvije vjetrenjače, Moja baka Ana i krušna peć, 

Mali ribar,  Kad otvorim prozor svoje sobe..., Stari turanj i njegova priča, Priča o 

kapetanu Robertusu i sireni Mirandi. Tiskana je u 300 kom i promovirana u lipnju 

2015.g. a na poklon ju je dobila svaka obitelj korisnika programa vrtića.  Ovom 

prilikom uz prigodan program, zakusku i slavljeničku tortu obilježili smo i 20. 

godišnjicu samostalnog djelovanja našeg vrtića 

- aktivno smo participirali u projektu „Malin in Medulin“ ostvaren u suradnji s 

Udrugom „Istra inspirit“ s ciljem oživljavanja starih mlinova na medulinskoj rivi, 

doprinosa društvenoj zajednici te stavljanjem naglaska na vrijednost starih običaja u 

preradi žita i osvješćivanju o važnosti namirnica nastalih od plodova zemlje.  

Različitim aktivnostima kao što su upoznavanje boja, oblika, kušanje, imenovanje, 

slikanje, izrada, promatranje i uočavanje razlika, odgojitelji su izradili igre kojima je 

primarni cilj bio razvoj pojmovno – logičkog mišljenja, usvajanje matematičkih 

pojmova, upoznavanje procesa prerade od žita do brašna i pekarskih namirnica te 

kušanja istog. Kroz izradu vjetrenjača upoznat je mehanizam i princip gradnje 

vjetrenjače koja je zaživjela u medulinskom kraju 

- u njegovanju odnosa prema svojoj društvenoj sredini i razvoju spoznaje o tome kako 

se može biti aktivan i pridonositi zajednici radili smo na projektu „Dječjeg kalendara 

Općine Medulin“ -  u primarne ciljeve ovog projekta postavili smo doprinos razvoju 

istraživačko – spoznajnih vještina djece, razvoj odnosa prema prirodnim bogatstvima 

i potrebe za očuvanje istih, upoznati najmlađe naraštaje i njihove roditelje s bogatom 

bio raznolikošću lokacije Kamenjak, podići svijest o važnosti očuvanja prirodnih 

vrijednosti. Sredstvima Osnivača svaka obitelj naše Općine dobila je ovaj kalendar 

kao dio novogodišnjeg poklona 

- tradicionalno smo organizirali humanitarnu izložbu u prosincu 2015. – ove godine 

imala je dvostruko humanitarni karakter: 
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• Sredstva prikupljena prodajom izložaka poslužila su opremanju male 

igraonice pri Općoj bolnici Pula, ambulanta odjela pedijatrije. Nabavljena 

su dva polukružna ormara  s policama i raznovrsna didaktika čime smo, 

nadamo se, olakšali bolesnoj djeci čekanje na liječnički pregled i omogućili 

prevladavanje straha. 

•  Uključili smo se u humanitarnu akciju potaknutu od strane DND Hrvatska 

za potrebe djece s poplavljenih područja„Pun kofer prijateljstva“. Ova je 

aktivnost uspješno ostvarena isključivo humanošću i sredstvima naših 

radnika. Za jednu djevojčicu od osam godina opremili smo kofer sa svim 

potrepštinama vezanim uz odjeću, obuću, higijenu. 

- „Torba Velog Jože“ – još je jedna od inicijativa koju smo poduprli našim snagama. 

Djeca su promišljajući o našem kraju izrađivala brojne radove i slike te razgovarala o 

Istri i Velom Joži. Sudjelovali su u radio emisiji Radio Istre o navedenoj temi i 

diskutirali o tome tko je bio Veli Jože. Najbolji pokazatelj našeg truda jest osvojeno 1. 

mjesto za najbolji dječji grupni rad a pripala je skupini Ježići u Vinkuranu 

- Obiteljski dan – manifestacija organizirana od strane Općine Medulin i Gimnazije 

Pula u svrhu prikupljanja sredstava za odlazak atletičarki na svjetsko prvenstvo 

srednjoškolaca u Kinu. Svi radnici našeg vrtića i ovom su prilikom pokazali svoje 

„veliko srce“ i aktivno participirali u svim aktivnostima 

- u veljači 2015. vrtić je bio organizator dječjeg karnevala za svu djecu predškolske 

dobi u našoj općini te je i ova prilika zahtijevala puno organizacijskih aktivnosti. 

Karnevalska povorka organizirana je u suradnji s Udrugom medulinske maškare a 

ostvarena je na medulinskoj rivi uz čašćenje tradicionalnim fritulama. I ovom prilikom 

odgojiteljice su s djecom pripremile poseban program 

- nastavili smo suradnju sa Zakladom za poticanje partnerstva i razvoj civilnog 

društva te smo u ovoj godini ostvarili niz aktivnosti na temu aktivnog građanstva. 

Djeca su izrađivala likovne radove a odgojitelji prikupljali izjave o tome što je 

humanost, solidarnost, pomoć, suradnja … Iste su postale dio priručnika koji je 

izradila i publicirala navedena zaklada 

- po prvi puta naš je vrtić bio koordinator organizacije i ostvarivanja Olimpijskog 

festivala dječjih vrtića Općina Medulin i Ližnjan, pri čemu je voditeljica podružnica 
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preuzela glavni dio organizacije a u istome su sudjelovale sve naše skupine osim 

jasličkih 

 

U cilju udovoljavanja različitim potrebama djece ostvarili smo suradnju sa stolnoteniskim 

klubom Pula u projektu „Serva za budućnost“ te su djeca skupina Delfini, Kolibrići, Leptirići 

dva puta tjedno vježbala s trenerima u polivalentnoj dvorani. U suradnji s DKUS Mendula 

provodile su se glazbene aktivnosti, Art Medulinom – likovne aktivnosti.  Djeci se 

omogućavao fleksibilan poslijepodnevni odmor, izbor materijala i igara, izbor mjesta za igru. 

Vrata među sobama dnevnog boravka često su bila otvorena kako bi djeca mogla slobodno 

komunicirati i igrati se. 

 

Tijekom godine nastojali smo pratiti i sva zbivanja u našoj društvenoj sredini i aktivno 

participirati u njihovom ostvarivanju:  

a) dječji tjedan – kreativne radionice, likovne radionice, posjet Konjičkom klubu 

Medulin, lutkarska predstava „Put oko svijeta“. 

b) prosinačke svečanosti – uloženim trudom i dodatnim vremenom, odgojiteljice su i 

ove godine pripremile predstavu za djecu vrtića i svu ostalu djecu Općine Medulin - 

„Zvjezdana bajka“; participirali su u dočeku SV. Nikole organiziranom od strane 

Općine i udruge Medulin Art te smo sudjelovali na kreativnim  radionicama ranije 

imenovane udruge participirali u izradi ukrasa za bor postavljen na centralnom trgu 

(placi) u Medulinu. I ove godine bili smo organizatori male dječje polnoćke na 

badnjak u crkvi Sv. Agnese u Medulinu 

c) maškare – bili smo organizatori i nositelji dječjeg karnevala a potporu u realizaciji 

istog pružila nam je udruga Medulinske maškare  

d) dan tata – radionica zmajeva 

e) dječja Olimpijada – svibanj 2015. djeca su osvojila medalje 

Trčanje na 50 m djevojčice: 1. mjesto Mia Buić; dječaci: 1. mjesto Fran Ravnić, 2. mjesto 

Andrej Pavlić, 3. mjesto Daniel Bassegio 

Bacanje loptice u dalj djevojčice: 1. mjesto Nora Sekulić, 2. mjesto Marijana Pereša; 

dječaci: 1. mjesto Antonio Pavlić, 2 mjesto Dominik Giraldo Avdić,  

Štafeta: djevojčice 1 mjesto Lana Laginja, Mija Mijić, Tina Oros, Gabrijela Tanushaj 

Skok u dalj: djevojčice 1 mjesto Klara Sheb, 2 mesto Chiara Brizić 
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Nastojali smo u optimalnoj mjeri pratiti događanja i u široj društvenoj zajednici ili 

udovoljavati interesima djece u skladu s aktualnim događanjima u skupini: 

a) Posjete 

- posjet Dječjoj knjižnici Pula; slušanje priče „Sebični div“, „Drvo ima srce“ 

- posjet i obilazak vojnog kampa na Kamenjaku 

- posjet Konjičkom klubu Medulin 

- posjet pekari San Sebastijan 

- posjet vinogradu 

- šetnja stazom dinosaura i posjet farmi životinja na Kamenjaku 

- Osnovnoj školi dr. Mate Demarin 

- posjet seoskom gospodarstvu 

- obilazak lokve 

- Posjet vatrogasnoj postaji Pula 

- Posjet Javnoj ustanovi Kamenjak: obilježavanje 110 godina rođenja prof. Tone 

Peruška  

- Posjet Visokoj tehničkoj-poslovnoj školi - Politehnika Pula i prezentacija rada vrtića u 

sklopu Dana kreativnosti (organizacija aktivnosti za djecu) 

- Posjet pčelaru i ornitologu Andreju Radalj 

- Posjet Osnovnoj školi Banjole 

- Obilježavanje Međunarodnog dana knjige; Općina Medulin  svim našim skupinama 

upriličila je prigodan poklon zbirke knjiga 

b) kulturno-povijesne znamenitosti  

- obilazak stare prematurske krušne peći 

- razgledavanje Vižule 

- šetnja park šumom Soline 

- posjet Crkvi Sv. Agneze 

- obilazak i promatranje milina u Medulinu 

c) izleti 

- sanjkalište „Kupjak“ 

- Kamenjak- šetnja stazom dinosaura, posjet farmi životinja 

- Maružini - izlet vlakom 
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- Medulin i AK Kažela- izlet turističkim vlakom 

- Rt Kamenjak  

d) kazališne predstave 

- Teatar Naranča:  „Tri mušketira“, „Car Mraz“, „Trnoružica“, „Ježeva kućica“ 

- Udruga Val:  „Tri čovječuljka“, „Najljepši dar“, „Maša i medvjed“, „Crvenkapica“ 

- Z-produkcija (u vrtiću): „Putovanje lijepom našom“ 

- INK: „Robin Hood“,  

- Z produkcija split: „Put oko svijeta“ 

- Istra inspirit: „Mitska bića“,  

- Kazalište Zebra: „Prometna priča“,  

- Udruga Val: „Čarobna svjetiljka“ 

- Lutkarsko kazalište Zagreb: „Mašenka“ 

- Dramska skupina vrtića Medulin: „Zvjezdana bajka“ 

 

Odgojitelji su značajnu pažnju posvetili i djeci u godini pred polazak u školu kojih je u 

ovoj pedagoškoj godini bilo 39: Delfini 7, Leptirići 3, Kolibrići 14, Premsići 7, Ježići 8 te troje 

djece koja su pohađala Malu školu (Delfini- 1, Premsići-2) 

 

U suradnji sa Sveučilištem Jurja Dobrile iz Pule 2 studentice predškolskog odgoja u 

našem su vrtiću ostvarile stručnu praksu: 

- u skupini Premsići: Vlora Lekaj – 3. godina studija  

- u skupini Delfini: Anja Boljunčić – 2. godina studija 

 

Tijekom pedagoške godine svoj stručni staž uspješno su privele kraju i položile stručni ispit 

pripravnice: 

- u skupini Delfini: Maja Marjanović (mentor: Zdenka Ivandić) 

- u skupini Bubamare: Vilma Križanac (mentor: Mirjana Duras Komparić) 

 

Početkom kalendarske godine svoj pripravnički staž započele su: 

- u skupini Kolibrići: Alena Vranković (mentor: Zdenka Lorencin Detoffi) 

- u skupini Zvjezdice: Romina Batajlić (mentor: Melita Benčić) 

- u skupini Bubamare: Nina Vale (mentor: Mirjana Duras Komparić)  
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Pripravnice marljivo sudjeluju i pomažu u aktivnostima vrtića, doprinose u radu s djecom i 

provode svoje odgojne aktivnosti. 

Pripravnica iz ZZJZ IŽ  Marta Išić – sanitarna inženjerka, također je u našem vrtiću 

provela dva tjedna svoje stručne prakse te pratila aktivnosti vezane uz održavanje higijene, 

rad kuhinje i pripremu obroka. 

 

Nastavili smo aktivnosti vezane uz rad u projektu samovrednovanja ustanova za rani i 

predškolski odgoj u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje. U cilju 

provedbe procesa samovrednovanja te analize Razvojnog plana ustanove ostvarena su dva 

susreta tima za kvalitetu ( 23. rujna 2014. i 11. studenoga 2014.). Tijekom istih diskutiralo se 

o aktualnim problematikama, definirao prioritetna područja koja se žele unaprijediti: 

strategija ustanove, prostorno – materijalni i tehnički uvjeti rada te proces praćenja i 

vrednovanja; i razradio razvojni plan vrtića.   

 

VI. SURADNJA S RODITELJIMA 

 

U želji da pravovremeno informiramo roditelje o: 

• načinu rada vrtića,  

• aktivnostima koje se u vrtiću ostvaruju,  

• načinu ostvarivanja aktivnosti,  

• mogućnostima za suradnju i komunikaciju,  

• pravnim aktima i propisima vezanim uz rad vrtića,  

• sigurnosno-zaštitni i preventivni program i protokole ponašanja  

te pomognemo roditeljima u adaptaciji djece na novu sredinu, neposredno prije početka 

pedagoške godine, ravnateljica je održala prvi roditeljski sastanak. Rezultat roditeljskog 

sastanka bilo je bolje razumijevanje potreba rada vrtića od strane roditelja te tijekom 

pedagoške godine roditelji nisu imali potrebe za dodatnim objašnjenjima vezanim uz 

organizaciju rada.  

 

Protekom perioda adaptacije, u svim skupinama sazvani su prvi roditeljski sastanci 

kojima se roditelje nastojalo još jednom informirati o ranije navedenim temama, upoznati ih 
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s programima rada s djecom, ostvariti otvoreniju suradnju i ukazati na važnost uzajamnog 

informiranja. Tijekom godine u skupinama je održano u prosjeku 4 roditeljska sastanka. 

Pored roditeljskih sastanaka koje su provodile odgojiteljice, ravnateljica je održala roditeljski 

sastanak vezan uz provođenje kraćeg programa talijanskog jezika u vrtiću Premantura, u 

travnju 2015.g. organizirala je i vodila roditeljski sastanak na temu „Priprema djece za školu“, 

u lipnju 2015. sudjelovala je na roditeljskim sastancima u vrtićima Premanutra i Vinkuran 

vezanim uz organizaciju ljetnog rada te organizirala roditeljski sastanak u Medulinu s ciljem 

informiranja o radu u ljetnom kampu.  

U nekoliko navrata, ravnateljica je roditeljima skupine Leptirići (redovni program 

obogaćen engleskim jezikom), usmeno i pismeno obrazlagala plaćanje programa tijekom 

ljeta. 

U ovoj pedagoškoj godini uvedena je nova cijena vrtića, sustav zaključavanja i 

korištenja kartica za roditelje te je trebalo uložiti puno strpljenja u obrazlaganje ovakvih 

odluka. Ovaj dio posla  zahtijevao je zalaganje od strane ravnateljice i odgojiteljica kao i 

ostalih zaposlenika u vrtiću. 

 

U želji da se osigura pomoć i podrška roditeljima u svakodnevnim izazovima roditeljstva, 

u suradnji s Udrugom Suncokret iz Pule organizirali smo dva ciklusa seminara za roditelje na 

temu „Medijski kompetentna obitelj“. 

 

Tijekom godine u velikoj su mjeri bili uključeni roditelji te bake i djedovi.  Prepoznat je i 

uvažen iskazan interes roditelja za uključivanje u rad skupina te je postignuta cjelovitost 

obiteljskog i izvan obiteljskog okruženja i povoljan utjecaj na razvoj djeteta.  

Nastojali smo čim više afirmirati ulogu roditelja u radu vrtića organizacijom: 

- druženja i manifestacija: prezentacija dječjeg kalendara Općine Medulin, mala 

polnoćka za djecu, predstava odgojitelja „Zvjezdana bajka“, maskembal Medulin i 

Banjole, Obiteljski dan, prezentacija zbirke slikovnica i izložbe „Od stine do stine kroz 

povijest Općine Medulin“, organizacija sportskog dana vrtića, organizacija Dječje 

olimpijade, humanitarno – prodajna izložba „Opremanje dječjeg odjela Opće bolnice 

Pula“, prikupljanje humanitarne pomoći za djecu iz poplavljenih područja „Pun kofer 

prijateljstva“, završna druženja po skupinama. 



…………Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Medulin za pedagošku godinu 2014. / 2015. 

27 

 

- radionica: obilježavanje dana kruha i tradicija izrade kruha, izrada maski u povodu 

maskenbala, 3 radionice scenskog prikaza priče „Ogledalce“ (roditelji glume za djecu), 

izrada kostima za maškare, radionica izrade zmajeva povodom dana očeva, izrada 

rimljanki-sandala i nakita, radionica „Tvornica kifllica“, izrada aplikacija (Vinkuran), 

izrada novogodišnjih ukrasa za bor u suradnji s udrugom MedulinArt, izrada božićnih 

aranžmana i sapuna, izrada vjetrenjača od gline,  

- edukativne radionice na temu: Emocionalna zrelost, Spoznajni razvoj, Vrste bolesti 

djece i zaštita zdravlja, Priprema za školu, „Rimljani“, „Kretanje je život“ 

- zajedničkih izleta: JU Kamenjak posjet farmi, Brijuni 

- zajedničkih aktivnosti i posjeta obitelji: maškare u gostima obitelji (Mijić), posjet 

radnom mjestu roditelja, posjet obitelji Ritoša, posjet skupini Premsići povodom 

maškara, pratnja roditelja na klavijaturi (D.S.), posjet skupini Premsići roditelji donose 

glazbene instrumente i sviraju djeci (V.S. i D.C). 

 

Zadržali smo organizaciju rada u dežurnim skupinama, čime su zaposleni roditelji 

posebno zadovoljni, ali nas i nadalje muči problem korištenja istih od strane nezaposlenih, 

što opterećuje rad u smislu brojnosti djece koja borave u dežurnoj skupini. Problem 

dovođenja djece, od strane nezaposlenih roditelja u vrtić, u vrijeme kada završava doručak i 

započinju aktivnosti s djecom, riješen je uvođenjem sustava automatskog zaključavanja 

ulaza. Ujedno se smanjilo ometanje ritma rada, koncentracije i pažnje djece za vrijeme 

jutarnjih aktivnosti. Primarni cilj uvođenja sustava automatskog zaključavanja i korištenja 

osobnih kartica (ključeva) bio je povećati razinu sigurnosti i spriječiti neovlašten ulaz u 

prostore vrtića što je i ostvareno.  

 

VII. SURADNJA S DRUŠTVENOM SREDINOM I PREZENTACIJA RADA VRTIĆA 

 

Dječji vrtić Medulin i djelatnici uložili su veliki trud u afirmaciju vrtića u društvenoj 

sredini. Nastojali smo biti aktivni partneri u svim zbivanjima u našem okruženju ali i nositelji 

i pokretači aktivnosti kojima će se afirmirati odgojno – obrazovna praksa na našem 

području.  
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Putem web stranica redovito smo informirali javnost o svemu što se događa u vrtiću i 

time u potpunosti udovoljavali zakonskoj obvezi objavljivanja pojedinih akata kojima je 

reguliran rad vrtića te time udovoljili načelima otvorenosti i javnosti rada. 

 

Prethodne pedagoške godine izrađen je logo, novi pečati i memorandum vrtića dok su 

ove godine u svrhu kreiranja vizualnog identiteta vrtića izrađene natpisne ploče za sve 

objekte i bedževi za djecu i djelatnike koji su korišteni prilikom različitih manifestacija.  

 

Djeca i odgojiteljice našeg vrtića svojim su aktivnostima doprinosili realizaciji velikog 

broja aktivnosti u Općini  Medulin i šire: 

- Prosinačke svečanosti u Medulinu (humanitarna izložba, kićenje jelke, predstava  za 

djecu) 

- Karneval – program predstavljanja skupina 

- prigodni program prilikom otvaranja stručnog skupa pri Pedagoškom fakultetu u Puli 

– Dani Mate Demarina 

- prigodni program povodom Dana Općine Medulin i obilježavanja Dana Brašna 

 

Tijekom godine imali smo podršku medija koji su redovito pratili naš rad te izvještavali 

javnost o provedenim akcijama i aktivnostima u našoj Ustanovi.  

Surađivali smo s brojnim subjektima između kojih ističemo slijedeće: 

1. Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa i Agencija za odgoj i obrazovanje 

- praćenje seminara i radionica namijenjenih stručnom usavršavanju  

- ostvarivanje pripravničkog staža 

- konzultacije vezane uz programe rada  

- verifikacije programa 

2. Agencija za odgoj i obrazovanje 

- ostvarene konzultacije i stručni uvid više savjetnice za predškolski odgoj  

- praćenje kalendara stručnog usavršavanja 

- organizacija i realizacija seminara za odgojitelje pripravnike kod polaganja stručnog 

ispita (31. siječnja 2014.) 

3. Nacionalni centar za vrednovanje u odgoju i obrazovanju 

- rad na projektu samovrednovanja vrtića 
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4. Općina Medulin 

- konzultacije i razgovori vezani uz organizaciju rada u vrtiću, upise djece, mogućnosti 

financiranja, pravilnike o radu i druge akte 

- korištenje usluga računovodstva i konzultacije po pitanju financijskog poslovanja 

- pravni savjeti i savjeti vezani uz redovno poslovanje i akte s pročelnicom društvenih 

djelatnosti 

- konzultacije i participacija pri ostvarivanju upisa djece u vrtić 

- konzultacije te priprema potrebne dokumentacije za natječaje EU fondova 

- konzultacije oko izrade projekata izgradnje novog vrtića u Pomeru te rekonstrukcije 

objekta u Vinkuranu i Premanturi 

- prezentacija predstave“ Božićna bajka“ te podjela novogodišnjih paketa za djecu koja 

nisu obuhvaćena programima vrtića u Općini Medulin 

- organizacija humanitarne izložbe u Multimedijalnom centu 3mc, prezentacija 

kalendara Dječjeg vrtića Medulin 

- aktivna participacija u obilježavanju Dana Općine 

- aktivna participacija u obilježavanju „Obiteljskog dana“  

- donacija slikovnica povodom „Svjetskog dana knjige“ 

5. JU Kamenjak 

- donacija sredstava za opremanje podružnice Premantura 

- vođene grupne posjete djece i roditelja 

- posjet i obilazak vojnog kampa na kamenjaku ŠTIT 15 

- priprema brošure „Put po kamenjaku“ 

6. Komunalno poduzeće „MedEko“ 

- održavanje zelenih površina 

- pomoć u transportu materijala prilikom organizacije izložbi i drugih manifestacija 

- nabava kontejnera za odlaganje papira 

- suradnja prilikom objavljivanja materijala i dokumenata vrtića na web stranicama 

- usluga dizajniranja i izrade natpisnih ploča vrtića 

7. Udruge i društva u Općini Medulin 

- mjesni odbor Pješčana Uvala – prezentacija slikovnica „Od stine do stine kroz povijest 

Općine Medulin“ u prostorima Mjesnog odbora  

- KUD Mendula –glazbene aktivnosti s djecom 
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- udruga Medulinske maškare – organizacija karnevala, posjet maškara vrtiću, donacija 

potrošnog materijala 

- udruga Medulin art – radionice s djecom  - izrada novogodišnjih ukrasa od 

neoblikovanog materijala, likovna radionica „Moje vrijedne ručice“ 

8. Vrtić „Bubamara“ Ližnjan , vrtić „Sunčica“ Banjole, OŠ Šijana Pula 

- priprema i dostava obroka  

9. Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za odgojne i obrazovne znanosti  

- stručna praksa studentica 

- nastup na otvorenju stručnog skupa „Dani Mate Demarina“ 

10. Osnovna škola dr. Mate Demarina 

- obilježavanje Svjetskog dana sporta 

- posjet školi i upoznavanje predškolaraca s učiteljicom 

- prijem prvašića osnovnu školu dr.Mate Demarin 

- likovne radionice – modeliranje glinom; profesorica likovne kulture M.K. 

11. Dječji vrtići   

- organizacija radionica za ravnateljice dječjih vrtića u IŽ - DV„Vrtuljak“ Marčana 

- organizacija i ostvarivanje internog stručnog aktiva  o kreativnosti  - DV„Maslačak“ 

Pula 

12.  Politehnika Pula 

- organizacija radionica za ravnateljice dječjih vrtića u IŽ 

- obilježavanje Dana kreativnosti i prezentacija aktivnosti s djecom 

 13. Gimnazija Pula, srednja škola 

- „Obiteljski dan“ - humanitarna akcija prikupljanja sredstava za odlazak učenica 

gimnazije na svjetsko prvenstvo u atletici u Kinu 

14. Udruga „Suncokret“ 

- realizacija radionica za roditelje „Čujem, vidim, učim, medijski kompetentna obitelj“ 

15. PORETTI D.O.O.,Pula 

- ugradnja sustava automatskog zatvaranja vrata vrtića 

- servisi sustava alartma i vatrodojave 

16. Tiskara MPS Pula  

- grafička obrada i tisak slikovnica „Od stine do stine kroz povijest Općine Medulin 

17. Internet usluge ESCAPE 
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- održavanje web stranica vrtića 

18. Ured javnog bilježnika Čerin 

- objava akata vrtića i upis u sudski registar pri trgovačkom sudu 

19. HZZ 

- korištenje mjera poticajnog zapošljavanja; zapošljavanje pripravnika 

- objava natječaja  

20. Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva 

- sudjelovanje u projektu „Aktivan građanin“ (A.C.E.), izrada interaktivne brošure u 

suradnji sa zakladom i dječjim vrtićem „Titi“ iz Vrsara na temu aktivan građanin -  

prezentacija projekta na lokalnoj televiziji TV Istra 

21. Savez sportova Općine Medulin 

- sudjelovanje u Olimpijskom festivalu dječjih vrtića  

22. Stolnoteniski klub Pula 

- donacija dva stola za stolni tenis 

- sportske aktivnosti s djecom tijekom pedagoške godine „Serva za budućnost“ 

23. INK Pula 

- praćenje ponuđenih predstava za djecu 

24. „, Teatar Naranča“, Pula 

- praćenje ponuđenih predstava za djecu 

25. Tisak: 

- Glas Istre –objavljivanje informacija o zbivanjima u vrtiću 

- Glasnik Općine Medulin – članci o aktivnostima u vrtiću 

26. Mediji 

- TV Nova i TV Istra – snimanje priloga o vrtiću, 

- regional express.hr i istarski.hr – objavljivanje aktivnosti u vrtiću 

- Radio Istra – snimanje radio emisije o Velom Joži, likovni natječaj „Torba velog Jože 

puna Istre“, izložba likovnih radova pristiglih na natječaj 

- HRT – snimanje priloga o prezentaciji slikovnica „Od stine do stine kroz povijest 

Općine Medulin“ 

- TV istra – gostovanje u emisiji i prezentacija projekta A.C.E. 

27. Zavod za javno zdravstvo IŽ 

- redovito ostvarivanje sanitarnih pregleda djelatnika i tečaj higijenskog minimuma 
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- sanitarni nadzor i kontrola ispravnosti namirnica, kontrola kvalitete i hranjivosti 

obroka, kontrola čistoće  

- provođenje aktivnosti vezanih uz implementaciju HACCP- programa  

28. Udruga Istra inspirit 

-  Dan brašna (revitalizacija stare vjetrenjače) 

- predstava „Crispo“ na Vižuli ( skupina Delfini) 

29. Razne posjete: 

- posjet slikaru V. Martinčić 

- posjet obiteljskom imanju i istarskoj farmi na Rt Kamenjaku – obitelj Krivičić 

- posjet pekari San sebastian 

- posjet seoskom gospodarstvu gosp. Božice 

- posjet bake Ritoša, pričanje medulinske priče 

- posjet radnom mjestu majke Igić 

- posjet radnom mjestu majke Jakić 

30. Crkva Sv. Agnese 

- nastup djece na „Maloj polnoćki“   

31. Savez Društava „Naša Djeca“ Hrvatska 

-  sudjelovanje u humanitarnoj akciji „Pun kofer prijateljstva“ za djecu poplavljenog područja 

Gunje  

32. Opća bolnica Pula; Odjel pedijatrije 

- humanitarna izložba u svrhu opremanja igraonice na dječjem odjelu  

33. Razni dobavljači i izvođači radova i ispitivanja 

 

VIII. STRUŠNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 

 

Tijekom pedagoške godine pored tema dogovorenih na odgojiteljskom vijeću odgajatelji 

su samostalno pratili kalendar stručnih edukacija objavljenih na stranicama AZOO. 

Odgojiteljima je dana mogućnost da sami prema vlastitom interesu i afinitetu biraju područja 

edukacije što se očituje brojnim edukacijama navedenim u daljnjem tekstu.  

 

Prema godišnjem planu i programu  za pedagošku godinu 2014./2015. ostvareno je: 

Odgojiteljska vijeća: 
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1. 28.08.2014. 

• Usvajanje godišnjeg izvješća o radu vrtića za pedagošku godinu 2013./2014. 

• Prijedlog zajedničkih aktivnosti za izradu godišnjeg plana i programa rada za 

2014./2015. 

• Organizacija rada po skupinama: 

a) broj upisane djece 

b) pedagoška dokumentacija, liste s podacima o djeci, dokumentacija o djeci 

c) radno vrijeme 

d) organizacija rada odgojitelja 

e) organizacija soba dnevnog boravka djece 

f) razno 

• Izbor povjerenika za zaštitu na radu 

• Razno 

 

2. 01.10.2014. 

• Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada vrtića za pedagošku godinu 2014./2015. i 

usvajanje Kurikuluma vrtića za pedagošku godinu 2014./2015. 

• Dogovor o radu na zajedničkom projektu vrtića i kalendar aktivnosti 

• Program predškole i dogovor o popratnom didaktičkom materijalu 

• Razno 

 

3. 16.06.2015.. 

• Izrada izvješća o radu u pedagoškoj godini 2014./2015. 

• Organizacija ljetnog rada 

• Organizacija godišnjih odmora radnika 

• Priprema za novu pedagošku godinu 

• Razno 

Zbog izrazito velikog broja koordinacijskih aktivnosti vezanih za zbivanja u vrtiću i izvan 

njega, u ovoj godini ostvarili smo 18 radnih dogovora: 11. rujna 2014., 25. rujna 2014., 28. 

listopada 2014., 06. studenoga 2014., 12. studenoga 2014., 04. prosinca 2014., 19. siječnja 

2015., 05. veljače 2015., 05.ožujka 2015., 18. ožujka 2015., 23. ožujka 2015., 26. ožujka 
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2015., 30. ožujka 2015., 07 travnja 2015., 22 travnja 2015., 04. svibnja 2015., 14. svibnja 

2015.,    10. lipnja 2015. 

 

Prema godišnjem planu i programu za pedagošku godinu 2014./2015. te prema 

iskazanim interesima i potrebama iz prethodne godine ostvarili smo pet internih stručnih 

aktiva – radionice: 

1. „Uvod u kreativnost“- posjet Dječjem vrtiću Maslačak u Puli – 04. studenoga 2014. 

2. „Principi i tehnike uvjetovanja u predškolskom odgoju“, voditelj: psihologinja Sanja 

Tatković, 11. ožujka 2015. 

3. „Razvijati i poticati kreativnost djece“, voditelj: ravnateljica Severka Verbanac,  09. 

travnja 2015. 

4. „Stilovi učenja kod djece“ – Otvoreno učilište „Korak po korak“ – 17. i 18. travnja 

2015. 

5. „Emocionalna inteligencija“, voditelj: ravnateljica Severka Verbanac, 12. svibnja 

2015. 

 

U cilju provedbe procesa samovrednovanja te analize Razvojnog plana ustanove 

ostvarena su dva susreta tima za kvalitetu ( 23. rujna 2014. i 11. studenoga 2014.) 

 

Domar vrtića položio je državni ispit za rukovatelja centralnog grijanja koji obnavlja 

svakih pet godina. 

 

Provodeći koncept HACCP-a u Ustanovi tijekom godine radnici kojima je istakao rok 

važenja tečaja higijenskog minimuma izvršili su svoju obvezu ponovnog polaganja            

(Elida Radošević) dok su radnici koji su po prvi puta sklapali radni odnos u našoj ustanovi 

prošli proces uvođenje u HACCP program i polaganje ispita (Nina Vale, Romina Batajlić, Alena 

Vranković, Iva Cukon, Diana Ambrozić Banović). Sukladno pravilima HACCP-a potrebno je 

jednom godišnje provesti edukaciju zaposlenika  što je i ostvareno za tehničko osoblje na 

temu: “Primjena HACCP-a  u praksi“, 29.06.2015. U svrhu daljnjeg podizanja kvalitete ne 

samo odgojno – obrazovnog rada Vrtića već kompletne usluge, kuhar Branko Škreblin 

Borovčak pristupio je tečaju i polaganju majstorskog ispita. 
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 U svrhu osiguravanja zakonitosti rada vrtića tajnica vrtića prisustvovala je slijedećim 

seminarima: 

- Novi zakon o radu , Rijeka, 12.09. 2014. 

- Radno pravo aktualnosti, 03.02.2015. 

- Radno pravo – Novo i aktualno, 22.04.2015. 

- Aktualnosti u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja, zagreb, 27.01.2015. 

- Ugovori o radu, radno vrijeme, odmori i dopusti, 21.05.2015. 

 

Administratorica je po zapošljavanju uspjela pratiti edukaciju: 

- Planiranje nabave, bagatelna nabava i interni pravilnici, Zagreb, 10.07.2015. 

  

Prema Programu stručnih skupova objavljivanog putem web stranica Agencije za odgoj i 

obrazovanje, te prema internim edukacijama, stručnim radnicima nudile su se brojne 

edukacije kojima su prisustvovale i navode se u nastavku: 

 

- stručni skup „Razvoj kompetencije djece rane i predškolske dobi – uloga 

informacijsko – komunikacijskih vještina“, AZOO, DV Zlatna ribica, Rijeka, 23. rujna 

2014.: Mirjana Duras Komparić, Zdenka Lorencin Detoffi, Melita Benčić, Lena Beletić, 

- stručni skup „Nacionalni kurikulum“, AZOO, Učiteljski fakultet Rijeka, 25.ožujka 2015.: 

Mirjana Duras Komparić, Alenka Hrvatin, Lorena Pliško – Seferagić 

- stručni skup „Kurikulum vrtića: vrijednosti kao element kulture predškolske 

ustanove“, AZZO, DV Olga Ban, 27. Svibnja 2015.: Ivana Marić,Diana Ambrozić 

Banović, Denise Cukon Petretić, Anka Vitasović 

- znanstveni skup „Građanski odgoj i obrazovanje – kompetencije dionika u 

građanskom odgoju“, Sveučilište Jurja Dobrile Pula, 23. i 24. travnja 2015.: Zdenka 

Lorencin Detoffi, 

- konferencija „Kondicijska priprema sportaša – tjelesni odgoj u predškolskoj dobi“ – 

Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 27. Veljače 2015.: Mirjana Duras 

Komparić, Zdenka Lorencin Detoffi 

-  „13. Međunarodna konferencija“, Kineziološki fakultet Zagreb, 27. i 28. veljače 

2015.: Kristina Stjepanović 
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- „24. Ljetna škola kineziologa RH“, Hrvatski kineziološki savez, Hotel Delfin, Poreč, 

1.07. – 4.07.2015.: Kristina Stjepanović 

-  „Prvi županijski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu“, DCZR Veruda, Ville 

Polesini, Poreč, 22. svibnja 2015.: Zdenka Lorencin Detoffi, Mirjana Duras Komparić, 

Sanja Tatković 

- metodički seminar “Stručno – metodička priprema za polaganje stručnog ispita“, 

AZOO, DV Medulin, 05. Veljače 2015., Nina Vale, Alena Vranković, Romina Batajlić 

- radionica „Stvarati, razvijati i održavati osjećaj pripadnosti zajednici“, Županija 

Istarska- upravni odjel za kulturu, Zajednica talijana Pula, 19. Studenoga 2014.: Denise 

Cukon Petretić, Lorena Pliško - Seferagić 

- radionica „Podržavanje stilova učenja djece“, Korak po korak, Dječji vrtić Medulin, 

17. i 18. travnja 2015.: Mirjana Duras Komparić, Zdenka Lorencin Detoffi, Melita 

Benčić, Jelena Jelkić Zečević, Alenka Hrvatin, Lena Beletić, Ivana Marić, Manuela Livić, 

Nina Vale, Alena Vranković, Romina Batajlić, Kristina Stjepanović, Tea Radovanović, 

Lorena Pliško – Seferagić, Sanja Tatković, Severka Verbanac, Iva Rogulj, Zdenka Ivandić 

- predavanje“ Istra u očima djece – zavičajna nastava“, Istarska Županija, Zajednica 

Talijana Circolo, 19. Studenoga 2014.: Kristina Stjepanović, Tea Radovanović, Lorena 

Pliško - Seferagić 

- predavanje „Hiperaktivni sanjari“ (Marko Ferek), Gradska knjižnica Pula, 07. listopada 

2014.: Lorena Pliško Seferagić, Tea Radovanović, Zdenka Lorencin Detoffi, Olivera 

Živković, Alenka Hrvatin, Mirjana Duras Komparić, Denise Cukon Petretić, Melita 

Benčić  

- predavanje “Helikopter roditeljstvo“, Gradska knjižnica Pula, 17. veljače 2015.: 

Mirjana Duras Komparić, Nina Vale,   

- predavanje „Emocionalna pismenost – razvijanje socio-emocionalnih vještina u 

školama i vrtićima“, ZZJZ Istarske Županije, 05 sivbnja 2015.: Lena Beletić,Olivera 

Živković, Kristina Stjepanović,  

- predavanje „Taktilna slikovnica“, Gradska knjižnica Pula, 23. travnja 2015.: Melita 

Benčić, Romina Batajlić, Jelena Jelkić Zečević   

- predavanje „ Djeca s autizmom u redovitim školama“, Udruga za autizam Istra, 08. 

studenog 2014.: Zlatica Skoko 
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- predavanje „Čujem, vidim, učim, medijski kompetentna obitelj“, Udruga 

„Suncokret“, DV Medulin,   ??????  Tea Radovanović 

- predavanje „Elementi ART terapije u praksi“, N. Ivanović, psiholog i art teraput, 

Zagreb, rujan – prosinac: Lena Beletić 

- Druga regionalna smotra projekata iz Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja 

za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade RH za područje predškolskog 

odgoja  Primorsko – goranske, Istarske i Ličko-senjske županije, AZOO, Dječji vrtić 

Rijeka, CPO Zamet, 20. ožujak 2015.: Denise Cukon Petretić, Melita Benčić, Jelena 

Jelkić Zečević, Nina Antunović Radić, Lorena Pliško - Seferagić   

 

 U skladu s vrstom poslova koje obavljaju te stručnim interesima stručna suradnica, 

voditeljica podružnica i ravnateljica pohađale su i druga stručna usavršavanja i seminare: 

a) ravnateljica:  

- stručni skup za ravnatelje dječjih vrtića „Stručno pedagoška organizacija rada i 

radno pravo“, AZOO, Zagreb, 26.09.2014. 

- seminar: „Stručno usavršavanje članova tima za kvalitetu“, NCVVO, Medulin, 

20.10.2014. 

- Radionica po metodama kazališta potlačenih , prezentacija interaktivne brošure i 

rezultata projekta A.C.E., Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva, 

Pula, 12.02.2015. 

- seminar za ravnatelje dječjih vrtića IŽ „Strateški menadžment u upravljanju dječjim 

vrtićem“, Politehnika Pula, Medulin, 06.03.2015. 

- međužupanijski stručni skup za psihologe i pedagoge „Tjedan mozga“ – 

„Neuroznanost, psihologija i obrazovanje“, AZOO, Rijeka, 20.03.2015. 

- info dani u organizaciji civilnog društva „Prezentacija programa Erasmus +; 

razvijanje programa za vrtiće i škole kroz Erasmus projekte“, Zaklada za poticanje 

partnerstva i razvoj civilnog društva, Pula, 25.03.2015. 

- državni stručni skup za ravnatelje predškolskih ustanova „Vrednovanje, 

samovrednovanje i kurikulum vrtića“, AZOO, Pula, 23.- 25.04.2015. 

- 4. Konferencija HZJZ „Živjeti zdravo“, HZJZ, ZZJZ IŽ, Pula, 14.04.2015. 

- seminar za ravnatelje dječjih vrtića IŽ „Razvoj komunikacije i kulture suradnje“, 

Politehnika Pula, Medulin, 28.05.2015. 



…………Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Medulin za pedagošku godinu 2014. / 2015. 

38 

 

b) voditeljica podružnica 

- seminar: „Stručno usavršavanje članova tima za kvalitetu“, NCVVO, Medulin, 

20.10.2014. 

- predavanje: „Znanosto ljudskim vještinama“, dr.sc.Silvana Tiani, dr.sc.Silvano 

Brunelli, 17. prosinca 2014., Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković“   

predavanje i prezentacija projekta A.C.E“, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj 

civilnog društva, Sveučilište Jurja Dobrile Pula, 19. Veljače 2015. 

- seminar:  „Strateški menadžment u upravljanju dječjim vrtićima“, Politehnika Pula – 

visoka tehničko – poslovna škola, Dječji vrtić Medulin, 6. ožujka 2015. 

- 4. županijska konferencija „Živjeti zdravo“, ZZJZ Istarske županije, Hotel Park Plaza, 

13. travnja 2015. 

- seminar: „Razvoj komunikacije i kulture suradnje“, Politehnika Pula – visoka tehničko 

– poslovna škola, Dječji vrtić Medulin, 28. svibnjaa 2015. 

 

c) stručna suradnica – psiholog: 

- stručni skup: „Stručno metodička priprema za polaganje stručnog ispita“, AZOO, DV 

Medulin, 5.veljače 2015. 

- stručni skup sekcije predškolskih psihologa IŽ: „Rana intervencija“, Vrsar, 13.ožujka 

2015. 

- stručni skup sekcije predškolskih psihologa IŽ: „Rana intervencija“, Poreč, 30. travnja 

2015. 

- 22.godišnja konferencija hrvatskih psihologa: „Kako obrazovanju dodati boju“, 

Hrvatsko psihološko društvo, Hrv.psihološka komora, društvo psihologa Istre, Rovinj, 

5. – 8.studeni 2014. 

- predavanje: „Hiperaktivni sanjari“, Udruga hiperaktivni sanjari-Pula, 07.listopada 

2014. 

- radionica: „Čujem, vidim, učim, medijski kompetentna obitelj“, Udruga Suncokret, DV 

Medulin, 14. i 16.travnja 2015. 

- županijsko stručno vijeće stručnih suradnika psihologa i nastavnika: „Upis u 1. 

Razred“, „Terapija i aktivnosti pomoću konja“, Gradska knjižnica Labin, 16. Travnja 

2015. 

- 4.konferencija o zdravlju: „Živjeti zdravo“, ZZJZ IŽ, Pula, 13.travnja 2015. 
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- predavanje: „Dijete s ADHD-om u školi“, ZZJZ IŽ, Pula, 17.travnja 2015. 

- predavanje: „Emocionalna pismenost“, ZZJZ IŽ, Pula, 05.svibnja 2015. 

- 1.županijski simpozij: „Rana intervencija“, Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, 

Poreč, 22.svibnja 2015. 

- pohađala poslijediplomsko usavršavanje: „Edukacija iz kognitivno – bihevioralne 

terapije – 2. Stupanj“, Rijeka, tijekom pedagoške godine 

 

IX. POSEBNI PROGRAMI – KRAĆI PROGRAM TALIJANSKOG JEZIKA 

 

Na osnovu ispitanih potreba, i ove godine iskazan je interes za kraćim programom 

talijanskog jezika u podružnici Premantura. Program se provodio dva puta tjedno po 45 min 

u popodnevnim satima od 16.30h do 17.15h a vodila ga je odgojiteljica Diana Ambrozić 

Banović. 

 

Kad je započela s radom radionica kraćeg programa ranog učenja talijanskog jezika u 

listopadu 2014. u odgojnoj skupini Premsići u Premanturi bilo je upisano 13 djece u dobi od 

2-6 god. U istom mjesecu ispisalo se dvoje djece zbog odabira drugih slobodnih aktivnosti. U 

veljači i ožujku ispisalo se još 4 djece, također zbog odabira drugih slobodnih aktivnosti, 

jedno dijete (koje se doselilo iz Italije) u ožujku se ispisuje iz kraćeg programa i upisuje 

redovnu vrtićku skupinu u trenutku kada je napunilo 3 godine. Jedno dijete je roditelj ispisao 

bez obrazloženja. Radionica kraćeg programa ranog učenja talijanskog jezika tako završava 

31. svibnja 2015. sa sedmero upisane djece. 

Prisutnost je prva tri mjeseca i zadnja dva bila redovita, ostale mjesece je bila niska 

uglavnom zbog bolesti (bolesti dišnih puteva, te vodenih kozica). 

Tijekom rada realizirane su ciljane i spontane aktivnosti, te poticaji za igru kojima su se 

djeca upoznala sa slijedećim temama: 

• Upoznavanje, ponavljanje (igre, radni listovi/bojanke, stihovi) 

• Pojam o sebi, obitelj, pripadnost (obiteljsko stablo, likovno izražavanje, radni list, 

pjesma,) 

• Godišnja doba (degustacije, likovno izražavanje, stihovi, ples, brojalice, radni listovi) 

• Obilježavanje blagdana Božić i Nova Godina, Befana, Uskrs (stihovi, izrada poklona i 

čestitki, radni listovi, likovno izražavanje, čašćenje, glazba, video) 
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• Moje tijelo (pjesmice, radni listovi/bojanke, likovno izražavanje, glazba) 

• Emocije (pjesmica, likovno izražavanje, radni listovi/bojanke, glazba) 

• Domaće životinje (pjesmica, radni listovi/bojanke, brojimo životinje, igre) 

• Igre (la danza delle sedie, pallabomba, getto la palla a..., 1,2,3, stella, il semaforo, 

giorno e notte, modi di muoversi, io faccio come lui/lei, facciamo finta di..) 

U dogovoru sa odgajateljicama iz skupine Bubamare organiziran je izlet vlakom u 

Maružine. Tamo su djeca posjetila obiteljsko gospodarstvo gdje su mogla izbliza vidjeti 

mnoštvo domaćih životinja. Posebno iznenađenje za djecu bio je pjevač Serđo Valić koji 

djecu upoznao sa tradicionalnim istarskim instrumentima. Doživljaj vožnje vlakom bio je 

poseban događaj jer je nekoj djeci ovo bio prvi put. Tijekom vožnje strojovođa je upoznao 

djecu s njegovim radnim mjestom i omogućio djeci doživljaj upravljanja vlakom. 

U mjesecu svibnju 2015. program se u najvećem dijelu odvijao na vanjskom prostoru, 

gdje su djeca posebno uživala u ponuđenim aktivnostima. Navedeni mjesec je ujedno bio i 

zadnji mjesec radionice pa su djeca za kraj prošetala Premanturom. Tijekom šetnje  

odgojiteljica je osmislila imitativnu aktivnost „Turisti“. Djeca su u neposrednom kontaktu s 

okruženjem dobila priliku izražavati se na talijanskom jeziku te uvježbavati i pokazati stečena 

znanja.  

 

 


