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- dostavlja se 

 

Na osnovu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne Novine”, broj  

10/1997, 107/07, 94/13), te članka 8. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške 

dokumentacije (NN 83/2001), s krajem pedagoške godine 2016./ 2017., dostavljamo Vam 

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Medulin. 
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UVOD 
Pedagoška godina 2016./2017. protekla je  intenzitetom aktivnosti kakav bilježimo u zadnjih 

nekoliko godina. Dinamika rada nosila je obilje događanja temeljenih kako na potrebama djece 

tako i aktivnosti koje su bile prisutne u društvenoj sredini. U iste smo se uključivali marljivim 

radom s djecom u skupinama koji je istovremeno iziskivao aktivnosti kojima će se pobuditi dječja 

znatiželja, želja da se dalje i više istražuje i stvara (nove zaključke, rješenja, ideje i kreativne 

produkte), kao i neposrednim sudjelovanjem na mjestu događanja. 

Godinu je obilježila velika brojnost djece po skupinama, poteškoće koje je donosio rad s 

djecom s posebnim potrebama, velika fluktuacija odgojitelja ali i tehničkog osoblja u smislu 

bolovanja, ali su zajednički napori svih radnika u vrtiću omogućili uspješno ostvarivanje planiranih 

zadaća i u konačnici, ponovno jasno vidljive visoke rezultate rada s djecom koji će biti prikazani i u 

ovom izvješću. Kako je dolazak do njih iziskivao puno vremena i napora, dio koji se odnosi na 

njihovu prezentaciju ostati će kao jedna od zadaća za sljedeću pedagošku godinu.  

 

I. USTROJSTVO  I  ORGANIZACIJA RADA 
 

Broj s kojim smo započeli pedagošku godinu od 184 djece tijekom siječnja se povećao na 187 

djece (zbog upisa djece koja su napunila prvu godinu života) i ostatak godine ostao je ne 

promijenjen. Djeca su u pravilu bila redovita (iznimno u zimskom periodu raznih upala dišnih 

puteva i sl.) te je rad zahtijevao razvijene metodičke vještine i osjetljivost na iskazana ponašanja i 

potrebe djece u značajnijoj mjeri. 

 

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

skupina: 

- Ribice – mješovita jaslička (od 1 – 3 godine života)    - 15 djece 

- Delfini – mješovita jaslička (od 1 – 3 godine života)    - 15 djece 

- Zvjezdice – mješovita vrtićka (od 2 - 3 godine života)    - 20 djece 

- Bubamare – mješovita vrtićka  (djeca u dobi 4 g. do polaska u školu) - 25 djece 

- Pužići– mješovita vrtićka (djeca u dobi 4 g. do polaska u školu)   - 25 djece 

- Leptirići – mješovita vrtićka (djeca u dobi 3 - 7 godina)   - 24 djece 
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te u tri područna objekta:  

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

         - 14 djece 

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

         – 24 djece 

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

         – 25 djece 

Ispisa iz vrtića tijekom godine nije bilo ali je bio prisutan interes za upis kojem nažalost nismo 

uvijek mogli udovoljiti. 

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

18 djece s lakšim i težim teškoćama u razvoju od čega smo sufinanciranje ostvarili samo za 2 

djece s priloženom kategorizacijom.  

Prisutnost djece s posebnim potrebama u ovoj je godini značajno utjecalo na dinamiku rada u 

grupi. Posebno su nam se na to žalile odgojiteljice u skupinama Zvjezdice, Ribice i Premsići gdje su i 

boravila djeca s teškoćama.  Nerijetko smo svi zajedno osjećali nemoć i frustraciju posebice zbog 

aktivnosti koje nismo mogli ostvariti s drugom djecom u skupini, teže organizacije izleta i posjeta, 

slabe dostupnosti stručnih službi i specijalista izvan vrtića zbog kojih djeca nisu dobivala 

primjerenu potrebnu skrb. Uložili smo značajne napore i privatne utjecaje u traženje rješenja kako 

pomoći ovoj djeci i njihovim roditeljima u ostvarivanju prava na neophodne tretmane.  

Usporedbom postignuća ove djece na početku i na kraju pedagoške godine uočavamo značajne 

napretke ali je njihova potreba za tretmanima i nadalje prisutna a rad skupine kontinuirano 

determinirajućeg tijeka. 

Sufinanciranje od strane MZOS ostvarili smo za: 

- 2 djece s posebnim potrebama  

- 13 djece pripadnika nacionalnih manjina,  

- 36 djece u godini pred polazak u školu  

- pripadnika romske manjine za koje MZOS pokriva troškove korištenja redovnog programa 

nismo imali 
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Vodeći brigu o potrebama zaposlenih roditelja čija su djeca korisnici programa vrtića,  radno 

vrijeme vrtića u centralnoj zgradi i nadalje je uključivalo rad u dežurnim skupinama odnosno od 

6.15 do 16.45. Podružnice u Vinkuranu, Pomeru i Premanturi radile su od 6.30 do 16.30 sati.  

Sustav centralnog zaključavanja vrtića u Medulinu u potpunosti je prihvaćen od svih korisnika 

te više ne nailazimo na posebne poteškoće ili odbijanja od strane roditelja. Na temelju iskazanih 

potreba odgojitelja, sustav parlafona s video nadzorom uveden je i u podružnici Vinkuran.  

Temeljem iskazanih interesa i ove pedagoške godine provodili smo redovni program obogaćen 

sadržajima engleskog jezika u skupini Leptirići dok za kraći program talijanskog jezika i sporta, 

koje smo ponudili na početku pedagoške godine nije bilo interesa. 

U ovoj godini primili smo verifikaciju od strane MZOS za program rada Dječjeg vrtića Medulin 

u cijelosti Naša ustanova nastala je kao pravni slijednik Dječjih vrtića Pula i nije imala obvezu izrade 

i verifikacije ovog programa, međutim zbog potrebe participiranja na razne natječaje, fondove, 

projekte i dobivanje raznih suglasnosti odlučili smo se regulirati svoj rad i u skladu s ovim 

područjem. 

Redovne programe pohađalo je ukupno 36 djece u godini pred polazak u školu.  U ožujku 

2017.g. ponudili smo mogućnost upisa djece u program predškole tzv. «Malu školu» (za što 

također imamo verificirani program). Obzirom na dobar obuhvat djece u redovite programe, 

natječaju se odazvalo dvoje djece te su isti ostvarili minimum od 150 sati: jedno dijete u skupini 

Ježići (podružnica Vinkuran) a drugo u skupini Leptirići. Nažalost, iz potpuno nam nejasnih razloga 

3 djece (iz redovnih programa) dobilo je odgodu škole te ostaje u vrtiću još jednu pedagošku 

godinu. 

Ljetni rad i u ovoj smo godini organizirali na temelju prethodno ispitanih potreba korisnika te 

su vrtići redovno radili na sljedeći način: 

- Vinkuran – do  31. srpnja 2017. 

- Pomer  - do 21. srpnja 2017. 

- Premantura – do 14. srpnja 2017. 

Roditeljima djece u podružnicama ponuđena je mogućnost izbora objekta Vinkuran i Medulin. 

 

U periodu od 3. srpnja do 30. kolovoza 2017. rad u centralnoj zgradi vrtića ostvarivan je u tri  

odgojne skupine (jedna mješovita jaslička i dvije mješovite vrtićke) ali je za razliku od prethodnih 

godina u ljetnom radu boravilo puno više djece nego prethodnih godina i djece čiji roditelji nisu 
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unaprijed prijavili ovu potrebu te je ovakva situacija značajno utjecala na stalno prilagođavanja 

organizacije rada radnika vrtića (odgojiteljica i tehničkog osoblja). 

Primijetili smo i velik broj djece koja su kontinuirano u vrtiću, bez dana godišnjeg odmora, čime se 

u potpunosti zanemaruju njihova prava i potrebe za odmorom, unatoč činjenici da su roditelji kod 

kuće, na godišnjem odmoru ili ne zaposleni. U svrhu dobrobiti djece i ispunjavanja naših zadaća 

ovakve ćemo slučajeve u budućnosti prijavljivati nadležnim službama. 

Udovoljeno je iskazanim interesima roditelja za organizacijom višednevnog boravka djece na 

snijegu kao i rada u ljetnom kampu (na petodnevnom zimovanju na Petehovcu u periodu od 

27.2.2017. do 3.2.2017. boravilo je 27 djece i tri odgojiteljice (Iva R.H., Mirjana D.K. i Mariana D.) i 

voditeljica podružnica dok smo ljetni kamp organizirali u tri turnusa u periodu od 26.6.2017. do 

14.07.2017. te je u istom boravilo 33-42-35 djece. Zahvaljujući Sportskoj zajednici i uloženim 

sredstvima za trenere  i ove godine organizirana je škola plivanja (ronilački sportski klub Mladost – 

Medulin) i mala nogometna početnica (NK Medulin). Za potrebe sigurnog rada s djecom bilo je 

potrebno angažirati veći broj odgojiteljica  što je zahtijevalo i drugačiju organizaciju rada u vrtiću te 

jednu spremačicu. 

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. 

Aktivnosti vezane uz zapošljavanje kadrova u ovoj pedagoškoj godini odnosile su se na: stalnu 

potrebu zapošljavanja kadrova na određeno zbog: 

- zamjena radnica na duljim bolovanjima zbog osobnih bolesti, bolesti djece ili članova uže 

obitelji (Zlatica Skoko, Melita Benčić, Denise Cukon Petretić, Manuela Livić, Ivana Kožul, 

Zdenka Ivandić, Martina Patačko Karlovčan, Tanja Marija Krnjaić, Malina Jurić, Miranda 

Lazić, Dorijana Božić, Davorka Božinović, Sanja Vujica, Elida Radošević – od 1.9.2017. do 

31.5.2017. ukupno 1055 dana bolovanja od čega manji dio na teret HZMO-a),  

- zapošljavanja zbog potrebe zamjena radnica na komplikacijama u trudnoći a potom i 

rodiljnih i roditeljskih dopusta (Sara Paulišić, Kristina Ljevar, Zdenka Lorencin Detoffi, Jelena 

Jelkić Zečević, Martina Patačko Karlovčan) 

- zamjena zbog plaćenog dopusta jedne odgojiteljice (Lena Beletić) 

- nerijetko smo zbog povećanog obima posla ili potrebe za zamjenom zbog godišnjeg 

odmora imali potrebu za još jednim kućnim majstorom (Nikola Tadić) 
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Pored ranije navedenog zapošljavanja zamjene su bile potrebne zbog korištenja godišnjih 

odmora i slobodnih dana radnika te zbog korištenja plaćenih dopusta sukladno Pravilniku o radu. 

U suradnji s HZZ - om proveli smo natječaj i zaposlili jednu odgojiteljicu pripravnicu koristeći 

mjere poticajnog zapošljavanja HZZ-a (Marta Vujica) dok smo jednu pripravnicu (u dogovoru s 

Osnivačem) zaposlili u svojstvu volontera (Petra Grbac Licul) kako bi smo pokušali olakšati rad u 

skupini u kojoj boravi dijete s težim posebnim potrebama. 

Dvije studentice predškolskog odgoja ostvarile su stručnu praksu:  

- Eva Kadlec – 1. godina studija 

- Lara Korva – 2. godina studija   

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.  

U cilju maksimalnog korištenja resursa i u ovoj godini nastavili smo s pripremom i prijevozom 

obroka (ručka) za DV Sunčica, OŠ Banjole, DV Bubamara Ližnjan (Ližnjan, Šišan) i OŠ Šijana 

(cjelodnevni boravak u Valturi) a u suradnji s Općinom Medulin jedan obrok dostavlja se u 

socijalno ugroženu obitelj od 1. svibnja 2015. 

Na početku godine imali smo izrazitih poteškoća s primjenom novog sustava elektroničke 

evidencije radnog vremena zbog ne usklađenosti istog potrebama rada vrtića. Po nalogu Osnivača 

bilo je potrebno provesti sve mjere za održivo funkcioniranje sustava za elektroničku evidenciju 

radnog vremena i programa Floccus. Iz navedenih razloga i nadalje svakodnevno primjenjujemo 

elektroničku i pisanu evidenciju 

Tijekom siječnja 2017. izvršena su sva zakonski predviđena ispitivanja vezana uz mjere zaštite 

na radu a prema uputi tvrtke Elkron s kojom imamo ugovor te je ovaj mjesec i nadalje korišten kao 

referentni okvir za sva obvezna godišnja ispitivanja te poduzete druge aktivnosti vezane uz zaštitu 

na radu:  

- svi radnici – sukladno obvezi  i uputi liječnika obavili su obvezne preglede vezane uz zaštitu 

na radu pri ordinaciji medicine rada dr. Prpić te radnici koji su primani na zamjene 

- tehničko osoblje obnovilo je tečaj higijenskog minimuma  

- redovno su provedene mjere deratizacije u svim objektima  
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- u održavanju sanitarno – higijenskih uvjeta nastavilo se sa primjenom sredstava s 

primjerenim dozvolama 

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

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

 

Upravno vijeće i ove pedagoške godine nastavilo je mandate u istom sastavu : 

- Danijela Žgomba - predsjednik 

- Karmen Štifanić – član 

- Pavle Modrušan – član 

- Valentina Buršić – predstavnik roditelja  

- Iva Rogulj Hrelja – predstavnik odgojitelja  

Članici vijeća u svojstvu predstavnika roditelja mandat je prekinut 30. srpnja 2017. 

temeljem ispisa djeteta iz vrtića (zbog polaska u školu) te će novi izbori za ovog člana vijeća do 

isteka mandatnog perioda biti izvršeni tijekom rujna 2017. 

Članovi navedenog saziva ostvarili su u ovoj pedagoškoj godini 10 sjednica i donijeli 

sljedeće dokumente:  

1. 25.-e sjednica Upravnog vijeća (07.09.2016.g.) 

 Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu dječjeg vrtića Medulin za pedagošku godinu 

2015./2016.  

2. 26. sjednica Upravnog vijeća (28.09.2016.g.) 

 Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Medulin za 

pedagošku godinu 2016./2017. (Klasa: 601-03/16-01/8, urbroj: 2168/02-54-03-16-

03-05) 

 Odluka o izboru ravnatelja po natječaju (Klasa: 601-03/16-01/8, urbroj: 2168/02-54-

03-03-16-04) 

3. 27. sjednica Upravnog vijeća (02.11.2016.g.) 

 Odluka o usvajanju prijedloga Financijskog plana Dječjeg vrtića Medulin za 2017. i 

projekcija plana za 2018. i 2019. godinu (Klasa: 601-03/16-01/9, urbroj: 2168/02-54-

03-16-03-02) 

 Odluka o raspisivanju javnog poziva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa – odgojitelj predškolske djece, 1 izvršitelj (Klasa: 601-03/16-01/9, 

urbroj: 2168/02-54-03-03-16-03) 
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4. 28.-e sjednica Upravnog vijeća (20.12.2016.g.) 

 Odluka o sklapanju Ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa s kandidatkinjom Petrom Grbac Licul (Klasa: 601-03/16-01/10, 

urbroj: 2168/02-54-03-16-03-04)  

 Usvajanje II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu 

5. 29.-e sjednica Upravnog vijeća (30.12.2016.g.) 

 Odluka o prihvaćanju Financijskog plana Dječjeg vrtića Medulin za 2017. i projekcija 

plana za 2018. i 2019. godinu (Klasa:601-03/16-01/11, urbroj: 2168/02-54-03-16-03-

02) 

6. 30. sjednica Upravnog vijeća (15.02.2017.g.) 

 Odluka o usvajanju Financijskog izvješća o poslovanju u 2016.g. (Klasa: 601-03/17-

01/2, urbroj: 2168/02-54-03-17-03-02) 

 Odluka o usvajanju prijedloga Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 

(Klasa: 601-03/17-01/2, urbroj: 2168/02-54-03-17-03-09) 

 Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja – 1 izvršitelj na 

određeno, puno radno vrijeme – 8 sati dnevno (Klasa: 601-05/17-01/2, urbroj: 

2168/02-54-17-03-04) 

 Odluka o raspisivanju javnog poziva za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 

radnog odnosa za odgojitelja – 2 izvršitelja na određeno, puno radno vrijeme – 8 sati 

dnevno (Klasa: 601-05/17-01/2, urbroj: 2168702-54-17-03-05) 

 Odluka o prihvaćanju zamolbe radnice Skoko Renate, za promjenu radnog vremena 

na nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno, na neodređeno vrijeme (Klasa:601-05/17-

01/2, urbroj: 2168/02-54-17-03-06) 

 Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice – 1 izvršitelj na 

neodređeno, nepuno radno vrijeme – 4 sata dnevno (Klasa: 601-05/17-01/2, urbroj: 

2168/02-54-17-03-07) 

 Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice – 1 izvršitelj na 

određeno, puno radno vrijeme (Klasa: 601-05/17-01/2, urbroj: 2168/02-54-17-03-

08) 

7. 31. sjednica Upravnog vijeća (22.03.2017.g.) 
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 Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj, određeno, puno radno vrijeme 

(Klasa: 601-03/17-01/3, urbroj: 2168/02-54-03-17-03-04) 

 Odluka o izboru kandidata za radno mjesto spremačica, neodređeno, nepuno radno 

vrijeme (Klasa: 601-03/17-01/3, urbroj: 2168/02-54-03-17-03-05) 

 Odluka o izboru kandidata za radno mjesto spremačica, određeno, puno radno 

vrijeme (Klasa: 601-03/17-01/3, urbroj: 2168/02-54-03-17-03-06) 

8. 32.e-sjednica Upravnog vijeća (24.4.2017.g.) 

 Odluka o usvajanju teksta poziva za upise djece u pedagošku godinu 2017./2018. 

(Klasa: UP/I 034-02/17-01/2, urbroj: 2168/02-54-03-17-03-01) 

 Odluka o imenovanju Povjerenstva za upise (Klasa: UP/I 034-02/17-01/4, urbroj: 

2168/02-54-03-17-03-01) 

9. 33. sjednica Upravnog vijeća (24.05.2017.g. ) 

 Odluka o usvajanju zamolbe radnice Beletić Lene, za korištenje ne plaćenog dopusta 

za period od 01.06.2017. do 30.11.2017.g. (Klasa: 601-03/17-01/6, urbroj: 2168/02-

54-03-17-03-04) 

 Odluka o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelja u redovnom programu 

obogaćenom engleskim jezikom – 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme – 8 

sati dnevno (Klasa: 601-03/17-01/6, urbroj: 2168/02-54-03-17-03-05) 

10. 34. sjednica Upravnog vijeća (04.07.2017.g.) 

 Odluka o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj, određeno, puno radno vrijeme 

(Klasa: 601-03/17-01/7, urbroj: 2168/02-54-03-17-03-01) 

 Odluka o raspisivanju natječaja za tajnika/-icu, na određeno, puno radno vrijeme do 

povratka radnice Mertine Patačko Karlovčan – 1 izvršitelj (Klasa: 601-03/17-01/7, 

urbroj: 2168/02-54-03-17-03-04) 

 

II. MATERIJALNI UVJETI RADA 
 

Zbog čestih kvarova i popravaka u ovoj smo pedagoškoj godini dodatno opremili praonicu 

vrtića: nabavljena je nova profesionalna perilica rublja 16.146,32 kn i profesionalna sušilica rublja 

14.818,79 kn.  
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Velik broj djece u vrtiću zahtijevao je nabavku dodatnih pvc krevetića i opreme za iste (štep 

deke, posteljina i sl.). 

Usklađujući rad s Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva u arhivu vrtića 

ugrađen je klima uređaj od 3,55 Kw. 

Zbog velikih otvora kuhinjske nape u centralnoj kuhinji radnici su tijekom zime bili izloženi vrlo 

niskim temperaturama a ljeti vrlo visokim te je za potrebe grijanja i hlađenja kuhinje također 

ugrađen jedan klima uređaj od 5 Kw.  

Kako se u centralnoj kuhinji svakodnevno kuha vrlo velik broj obroka ručka (cca do 260) 

(dostava u vrtiće drugih osnivača) postojala je kontinuirana potreba nabavke profesionalne 

rezalice povrća, zbog kvara na ljuštilici krumpira čiji je popravak bio neisplativ zbog starosti iste i 

vrste kvara kupljena je nova, a kako samostalno pečemo kolače za ručak ili užinu i potrebe 

spravljanja drugih obroka kupljen je i profesionalni mikser s većom zapreminom. 

 Za potrebe ostvarivanja sportskih aktivnosti upotpunjeni su sadržaji u sportskoj dvorani 

centralnog vrtića (lopte, strunjače, grede, razne vrste ljestvi, koševi i sl.). 

Prema aktivnostima planiranim u prethodnoj pedagoškoj godini a zbog potrebe ublažavanja 

buke po skupinama, u centralnoj zgradi vrtića ugrađene su vodilice i panel zavjese u svim 

skupinama. 

Radi sigurnog spremanja podataka uprave nabavljen je jedan PC-uređaj  i ugrađen u prostor 

zbornice te redovito samostalno vrši sigurnosnu kopiju podataka te jedan PC za potrebe tajništva 

zbog dotrajalosti postojećeg. 

Za potreba tajništva i čestih kvarova fotokopirnog uređaja u prosincu 2016. nabavljen je novi 

fotokopirni uređaj. 

Za potrebe kvalitetnijeg boravka djece u vrtiću Vinkuran na dio sjevernog zida ugrađena je 

izolacija gips pločama. 

Zahvaljujući snažnoj motiviranosti nekolicine roditelja u vrtiću Vinkuran (izazvani osobnim 

nezadovoljstvom postojećih vanjskih sprava) prikupljena je donacija u iznosu od 16.000,00 kn. 

Osnivač je dodatno uložio 29.275,00 kn te vrtić pokrio razliku u cijeni od 12.516,25 kn. Ukupnim 

sredstvima kupljen je novi tobogan za djecu (po izboru roditelja), njihalica i višefunkcionalna 

penjalica. Također je nadopunjen pješčanik i prepravljen u skladu s potrebama. U sljedećoj 

pedagoškoj godini planirati će se postavljanje antistress podloga. 

U vrtiću Pomer izvršena je sanacija i bojanje vanjskih igrala te tapeciranje „mekanog kutića za 

djecu. Oličena je kuhinja te sanirani neki dijelovi sobe. 
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Prema naputku sanitarne inspektorice u kuhinji područnog vrtića u Premanturi uklonjen je 

brodski pod sa zidova i plafona u kuhinji i postavljene gips ploče, kupljena je i ugrađena perilica 

suđa i zamijenjene radne površine.  

U područnom objektu Vinkuran radi sigurnosti djece i kontinuirano isticane potrebe od strane 

odgojiteljica, u prosincu 2016. g. ugradili smo sustav centralnog zaključavanja i parlafona). 

Na dvorištu u centralnoj zgradi vrtića materijalom je nadopunjen pješčanik i ugrađena 

pomična tenda za zaštitu kako samog pijeska od neželjenog devastiranja od strane životinja tako i 

za zaštitu djece od sunca tijekom boravka u istom.  

Općina Medulin uložila je značajna materijalna sredstva u nabavu multifunkcionalnog igrala 

na vanjskom prostoru vrtića u Medulinu čime je u prosincu 2017.g. konačno udovoljeno potrebi 

za kretanjem cca 120 djece koja borave u ovom objektu te bi u sljedećoj fazi trebalo razmišljati o 

antistress podlogama. 

Za potrebe odgojnih skupina nabavljana je raznovrsna didaktika. 

Tijekom redovne kontrole plinskog spremnika u Premanturi ustanovljena je potreba da se isti 

brusi i farba te ponovno mjeri debljina stjenke. Kako je spremnik već bio star a navedeni radovi 

iziskivali dodatne troškove te kako je dokumentacija vezana uz ispitivanje istog bila vrlo opsežna, 

isti smo zamijenili na način da smo uzeli u najam novi spremnik od tvrtke INA plin (i nadalje traje 

prethodno pokrenut prekršajni postupak za potrebe kojeg je u ovoj godini izdano i novo rješenje 

Ureda za urbanizam). 

U ovoj pedagoškoj godini obnovljene su i modernizirane web stranice vrtića na kojima se 

redovito objavljuju sve aktivnosti o radu istog te zakonski obvezna dokumentacija i natječaji.  

Nadopunjena je radna odjeća za spremačice (radni kompleti). U prosincu 2016. nabavljene su i 

pamučne majce dugih rukava za sve radnike, odgojitelje i stručni tim, domar (dugi i kratki rukav) a  

u srpnju 2017. za odgojiteljice majce bijele kratkih rukava.  

Aktivnostima poduzetim u rujnu 2017. uspjeli smo osigurati dodatna financijska sredstva za 

potrošni materijal u skupinama od strane MZOS namijenjena djeci u godini pred polazak u OŠ, 

djeci s posebnim potrebama i djeci pripadnicima nacionalnih manjina. 

Tijekom godine u nekoliko navrata nabavljen je metražni tekstilni materijal za šivanje kostima 

za razne priredbe i manifestacije, potrebe šivanja bavarina za jaslice te posteljine u čemu imamo 

značajnu pomoć i uštedu od strane pralje u vrtiću. 

Redovno smo servisirali vozila pri čemu smo u ovoj godini imali kvar na klima uređaju 

službenog kombija (dio u kojem se prevozi hrana) i brave za zatvaranje transportnog dijela  te 
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značajan trošak za popravak istog kod ovlaštenog servisera. U cilju praćenja troškova kombija i 

nadzora kretanja u isti je ugrađen GPS nadzor (paušalnim ugovorom s tvrtkom Mireo). 

Za potrebe rada i boravka djece u ljetnom kampu te osiguravanje higijenskih uvjete u 

potpunosti smo oličili prostorije kojima raspolažemo i angažirali tvrtku za generalno čišćenje istih. 

Velik dio sredstava utrošen je na aktivnosti djece u skupinama u projektu „Zaviri u svijet 

morskih dubina“, objavu istoimene zbirke igara, tiskanje društvene igre „Medulinski malin na 

vitar“ te kalendar vrtića. 

U nizu situacija koristili smo sredstva osiguranja posebice kod popravaka uređaja u vrtiću 

(perilica, sušilica, protupožarna vrata i sl.). Prijavili smo i štetu na plafonu praonice nastalu uslijed 

propuštanja sifona u sanitarnom čvoru na katu u centralnoj zgradi vrtića. 

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

radnika pri ZZJZ, sredstva za zdravstvene preglede, za tečaj higijenskog minimuma, sredstva za 

ugovore sa osiguravajućom kućom i sistematske preglede, sredstva za deratizaciju, sredstva za 

uzorkovanje hrane i briseva  te sredstva za stručno usavršavanje radnika svih profila. Osigurali smo 

sredstva za pedagošku dokumentaciju te minimalnu nabavu literature i enciklopedija za djecu.  

Od siječnja 2017. osnivač vrtića - Općina Medulin preuzela je na sebe troškove umanjenja 

cijene vrtića za 10,00 kn dnevno temeljem bolovanja djece od tri i više dana kao i troškove 

higijenskog i potrošnog materijala koji se trošio za potrebe djece 

 

III. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE 
 

Očuvanje zdravlja i smanjenje pojave širenja različitih oboljenja među djecom u Vrtiću temeljni 

je zadatak koji je, između ostaloga, nametnuo i provođenje slijedećih mjera i postupaka: 

Utvrđivanje i praćenje zdravstvenog stanja  

Na samom početku pedagoške godine posebnu pozornost posvetili smo kontroli 

procijepljenosti djece kako novo upisane tako i djece koja već pohađaju vrtić. Prilikom kontrole 

ustanovljeno je da troje djece i dalje nije cijepljeno na što smo upozorili roditelje te zahtijevali da 

što prije s liječnikom dogovore cijepljenje djece. Nakon inzistiranja jedno dijete je cijepljeno ( 

K.A.T., skupina Pužići) dok je za dvoje djece zbog alergija odgođeno cijepljenje (I.V.,V.V. skupina 

Leptirići). 
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 Zdravstveno stanje djece pratili smo i na osnovu ispričnica koje su roditelji redovito donosili 

nakon zabilježenog bolovanja djece. Redovitim donošenjem ispričnica  nastojali smo voditi brigu o 

zdravoj djeci te sprječavali pobolijevanje djece u skupinama.  

Tijekom godine po preporuci liječnika iz zdravstvenih razloga ispisano je jedno dijete (V.R., 

skupina Zvjezdice) zbog učestalih respiratornih poteškoća. 

U pedagoškoj godini 2016./2017. imali smo kraća odsustva djece iz vrtića radi hospitalizacije 

(skupina Delfini: T.Z.- upala pluća, skupina Pužići: M.V., L.B., J.B.- operacija trećeg krajnika, skupina 

Ribice: L.A.L. – operacija trećeg krajnika, skupina Premantura: D.K.T.M. – upala pluća). 

Najčešći razlozi pobolijevanja djece kao i prijašnjih  godina bile su respiratorne infekcije te u 

zimskim mjesecima crijevne viroze. 

Stručna suradnica – psiholog u suradnji s odgojiteljima pratila je razvojni status djece i za svako 

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

svi relevantni podaci o djetetu i oblici rada s njima. U pedagoškoj godini 2016./2017. primijećen je 

povećan broj djece s govorno – jezičnim poteškoćama, alergijama te poteškoćama vezanim za 

lokomotorni sustav (ravna stopala). 

U nastavku je dan prikaz medicinskih i razvojnih poteškoća po skupinama:  

1. medicinske posebne potrebe 

Skupina Delfini:  

- M.Ž. – alergija na jaja, pšenično brašno, orašasto voće, hranu s konzervansima, 

„obojena“ pića 

Skupina Leptirići: 

-   N.P. – bronhitis obstructiva 

- D.R. – alergija na sardine, orašaste plodove, kikiriki 

Skupina Pužići: 

-  F.R. - alergija na ribu, soju, agrume 

- V.B. - pedes planovalgi 

- L.K. - pedes planovalgi 

- N.K. - Bronchitis obstructiva recidivans, rhinitis vasomotoria, urticaria  

- E.L. - PCI (hemiparesis lat. sin. Spastica), strabizam, ekvinovarus stopala – kategorizacija 

Skupina JežićI:  

-  M.M. – alergija na bojila 

- I.B.I. – alergija na aditive 
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Skupina Premsići:  

-    F.S. - makrocefalija Q75.3 

 

2.  Razvojne  posebne potrebe 

Skupina Ribice:  

-     F.U. – poremećaj iz autističnog spektra 

Skupina Zvjezdice: 

-  T.G. – pervazivni razvojni poremećaj  

- F.B. – zaostajanje u govorno jezičnog razvoju 

Skupina Bubamare: 

-  G.D. – dislalija  

-  F.Š. - dislalija 

Skupina Pužići: 

- V.S. - zaostajanje u govorno jezičnom razvoju, u obradi DCZRV 

- M.C. – dislalija 

- N.K. - dislalija 

Skupina Ježići:  

- M.Š. – govorne teškoće 

- I.B.I. – zakašnjeli govorno jezični razvoj 

- O.R. – u obradi DCZRV 

Skupina Premsići:  

- D.F. – zakašnjeli govorno jezični razvoj 

 

Prehrana 

U sklopu njege i skrbi za tjelesni razvoj i zdravlje djece redovito smo vodili računa o pravilnoj 

prehrani djece tijekom boravka u vrtiću. U redovitom desetosatnom programu djeci su i nadalje 

osigurana 4 obroka - doručak, voćni obrok, ručak i užina. Ove pedagoške godine nastavili smo 

unapređivati kvalitetu pripreme hrane kao i raznovrsnost obroka. Prilikom planiranja jelovnika 

nastojali smo koristiti sezonske namirnice te postepeno uvoditi nove namirnice u jelovnik kako bi 

potakli djecu na raznovrsnu konzumaciju hrane. 

S obzirom da u Ustanovi nemamo zaposlenu zdravstvenu voditeljicu, Jelovnike je  sastavljala 

ravnateljica jednom mjesečno ili višemjesečno konzultirajući se s glavnim kuharom i 
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odgojiteljicama. Isti su bili dostupni roditeljima na oglasnim pločama vrtića te na web stranici 

vrtića. Analizom podataka sa inicijalnih intervjua s roditeljima i uvidom u zdravstvenu 

dokumentaciju utvrđeno je da jedno dijete ima alergiju na jednu ili više namirnica te da je dvoje 

djece intolerantno na hranu. Uvažavajući specifičnosti u prehrani djeteta s alergijama na hranu, te 

dvoje djece s intolerancijom na hranu, planirana je prehrana u odnosu na potrebe djece. 

Osiguravane su zamjenske namirnice (kruh, čokolino, pašta…) u dogovoru s liječnikom i 

roditeljima.  

Uvažavajući prehrambene navike djece, tijekom godine nastojali smo djecu poticati na 

konzumiranje raznovrsne hrane te na samoposluživanje. Samoposluživanje su uvele i jasličke 

skupine počevši s manjim obrocima kao što su voće i užina. 

Tijekom pedagoške godine kroz niz aktivnosti i teme nastojalo se poticati djecu na promišljanje 

o zdravoj prehrani. Skupina Ježići provela je sklop aktivnosti na temu.“ Zdrava prehrana“. Kroz 

projekt realiziran s  udrugom „Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) Istarska batana“ također 

se dao naglasak na poticanju roditelja na uvođenje ribe u jelovnik djece te češću konzumaciju ribe 

kao zdrave namirnice. 

 

Briga o higijeni vodila se u svim odgojnim skupinama, a posebice u jasličkim skupinama. Za 

unapređenje djetetova zdravlja redovito su poduzimane preventivne mjere za sprječavanje 

respiratornih infekcija, zaraznih bolesti i ušljivosti. Svakodnevnim prozračivanjem, čišćenjem i 

dezinficiranjem igračaka, osobito u jasličkim skupinama, nastojali smo spriječiti česta oboljenja 

djece te prevenirali širenje istih.  

Tijekom godine imali smo pojavu ušljivosti u skupinama Pužići i Bubamare. Kroz 

informativne letke, roditeljske sastanke te individualne razgovore s roditeljima nastojali smo 

pravovremeno intervenirati, educirati roditelje oko postupka saniranja ušljivosti i sprječavanja 

širenja.  

 

U pedagoškoj godini zabilježili smo tri povrede kod djece u redovnom radu.  

U skupini Delfini dijete E.V., prilikom pada i udarca o rub stolice zadobila je manju ozljedu 

iznad lijevog oka. Dijete je upućeno u bolnicu gdje su joj šivali i tretirali povredu. U skupini „Ježići“ 

dijete L.K. slomila je nadlaktičnu kost prilikom igre u dvorištu vrtića. Kolegice su pravovremeno 

reagirale, mobilizirale povrijeđenu ruku te pozvali roditelje. Djevojčica M.Š. iz skupine Ježići 

zadobila  je frakturu zgloba lakta kod kuće te su odgojiteljice vodile posebnu brigu tijekom boravka 
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djeteta u vrtiću. Djevojčica A.K iz skupine Zvjezdice, zadobila je frakturu potkoljenice prilikom pada 

na vanjskom igralu u dvorištu centralne zgrade vrtića.  

Praćenje rasta i razvoja djece provodilo se 2 puta godišnje atropometrijskim mjerenjima 

(jedno u jesenskom, drugo u ljetnom periodu). Sva mjerenja bila su u granicama normalnog rasta i 

razvoja djece s obzirom na dob, bez vidljivih značajnih odstupanja. 

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

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

U pedagoškoj godini nastavila se suradnjna s Gradskim društvom Crvenog križa  i 

studentima Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli. Tijekom veljače realizirano je 9 radionica u svim 

odgojnim skupinama, na temu „Bolnica za medvjediće“. Cilj ovih radionica bio je smanjiti strah pri 

odlasku kod liječnika. 

  Pored brige o prehrani i higijenskim uvjetima veliki naglasak na očuvanju zdravlja djece dali 

smo svakodnevnoj tjelovježbi djece i sportskim aktivnostima koje smo provodili.  

I ove godine organizirali smo za svoje korisnike višednevni boravak djece na snijegu.  

Uključivanjem djeteta u ovakav organizirani boravak na snijegu, dijete dobiva priliku za 

savladavanje umijeća igre, uvježbavanje fizičke spretnosti i koordinacije pokreta, samostalnosti, 

socijalnih vještina, stjecanje novih prijatelja što potiče razvoj samopouzdanja i svijesti o sebi.  

Već treću godinu u sklopu Godišnjeg plana i programa planiran je i realiziran ljetni kamp za 

djecu. Kamp se održavao na sportskom terenu Nogometnog kluba Medulin. Ljetni kamp realiziran 

je u suradnji sa Sportskom zajednicom Općine Medulin, nogometnim klubom Medulin i ronilačkim 

klubom „SRK Mladost“ kao i ranijih godina. Pored uobičajenih aktivnosti u suradnji sa Sportskom 

zajednicom općine Medulin, Nogometnog kluba Medulin i Ronilačkog kluba Mladost Medulin, u 

kampu su ponuđene aktivnosti s trenerima navedenih klubova „Nogometna početnica“ i škola 

plivanja. Smatramo da je organizacija ljetnog kampa i ovakav oblik rada u ranom i predškolskom 

odgoju, značajan doprinos u očuvanju  zdravlja djece i razvijanju interesa djece za bavljenje 

sportom i vođenje zdravog načina života.  

 

Tijekom godine nastavilo se s primjenom implementiranog HACCP sustava u Ustanovi. 

Opće mjere higijene prostora i opreme u vrtiću povodile su se sukladno HACCP zahtjevima vezano 

uz načine i primjenu sredstava za čišćenje, pranje i dezinfekciju. Tijekom svibnja održan je radni 

dogovor s tehničkim osobljem u svrhu bolje organizacije rada spremačica te ukazivanja 

nedostataka prilikom održavanja čistoće vanjskog i unutarnjeg prostora vrtića.  
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U tekućoj pedagoškoj godini nastavili smo s nabavom papirnatih ručnika, sapuna i wc 

papira koristeći zatvorene dozatore.  

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

kuhar, kuharica i spremačice polugodišnjim.  

 

U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo IŽ redovito se vršila dezinsekcija, i deratizacija svih 

objekata prema zakonskoj regulativi 2 puta godišnje. U zimskom periodu zbog vlage terena  

primijećena je pojava velikog broja glista  na terasama centralne zgrade vrtića. Prema preporuci 

ZZJZ Pula, gliste smo svakodnevno mehanički otklanjali, bacali velike količine krupne soli jer druge 

vrste tretiranja nisu bile moguće. U skupini Ježići primijećena je pojava „buba škarica“. Prema 

preporuci ZZJZ ovi se kukci hrane isključivo trulim biljnim plodovima i biljnim ušima i da osim što 

izazivaju gadljivost nisu opasni, te su isti smatrali kako nema potrebe tretirati prostor. 

Prema načelima rada u HACCP sustavu, voditeljica HACCP tima,  Lorena Pliško Seferagić, vršila 

je redovitu kontrolu evidencije čišćenja i ispunjavala sve ostale obveze vezane uz ovo područje 

rada (umjeravanje toplomjera u kuhinji, baždarenje vage, kontrola evidencija u kuhinji, provodila 

kontrolu mjera higijene u vrtiću, dogovarala redovitu deratizaciju, kontrolirala evidenciju 

transporta hrane…). 

 U pedagoškoj godini 2016./2017.  provodila se edukacija novih djelatnika, pismena provjera 

znanja te vodio zapisnik o provedenoj provjeri znanja slijedećih radnica: 

1. Ena Kožnjak (studentica – odgojitelj) – 3. studenog 2016.  

2. Petra Grbac Licul (odgojitelj pripravnik) – 25. siječnja 2017. 

3. Lidija Bobolanović (spremačica) – 24.ožujka 2017. 

4. Katarina Pajić (odgojitelj) – 3.srpnja 2017. 

 

IV. ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD 
 

Razmjenom iskustva i stavova te uvažavanjem suvremenih pedagoško-psiholoških spoznaja 

odgojno – obrazovni rad nastavljen je u heterogenim skupinama. Ovakva vrsta rada omogućila 

je kod djece razvoj različitih sposobnosti, vještina i socijalnih kompetencija što se pokazalo kroz 

uspješnost svakodnevnog rada u skupinama.  

Početkom pedagoške godine 2016./2017. upustili smo se u nešto drugačiji oblik rada 

(akcijsko istraživanje) koji je iziskivao objedinjenje skupina Bubamara i Pužića s ciljem uvođenja 

https://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Biljne_u%C5%A1i&action=edit&redlink=1
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novog načina zajedničkog planiranja rada, rasporeda centara, dokumentiranja te praćenja 

djece. Odgojitelji i stručni tim prethodno su se posavjetovali stručnom literaturom, izjavama 

stručnjaka te su se osvrnuli na suvremena istraživanja. Tijekom tog perioda nekolicina roditelja 

teško je prihvaćala takav oblik rada unatoč objašnjenjima odgojiteljica. Neka djeca vrlo su 

teško ulazila u drugi prostor, a odgojitelji su izražavali velike poteškoće u kvaliteti praćenja 

djece. Iako je period adaptacije na promjenu trajao gotovo šest mjeseci, nisu uočeni pozitivni 

pomaci što je ukazalo na potrebu dužeg perioda adaptacije uključujući organizaciju rada te 

prostorno-materijalnih uvjeta. Zajednički je odlučeno da se odustane od projekta te da se 

ponovno odvoje dvije skupine. Unatoč navedenom, suradnja među odgojiteljima i djecom i 

nadalje se ostvarivala. Vrata soba u nekim su dijelovima dana ostajala otvorena dok se kod 

planiranih aktivnosti svaka skupina okupljala u  svom prostoru i planirala zasebno.     

 

Zbog velike potrebe korisnika za programima vrtića i ove je godine broj djece po skupinama 

bio veliki, kao i prisutnost djece s posebnim potrebama što je uvelike otežavalo uvjete rada.  

Stručnim usavršavanjem odgojitelja te edukacijom od strane stručnog suradnika psihologa 

težilo se poboljšati kvalitetu instrumentarija praćenja i dokumentiranja. Osim standardnih lista 

praćenja, antropometrijskih mjerenja, sociograma, tablica, skala procjene te funkcionalnih analiza 

ponašanja, neki odgojitelji su posebnu pažnju posvetili izradi razvojnih mapa (za što su educirani 

prošle pedagoške godine od strane vanjskih suradnika na razini ustanove).  

I nadalje se primjenjivao oblik tromjesečnog planiranja, tjednih planova, dnevnih priprema i 

zapažanja, tjednih i tromjesečnih valorizacija te drugih vidova dokumentiranja rada: bilješke o 

djeci, zapisi izjava djece, bilješke vezane uz djecu s posebnim potrebama, a sve  uz kontinuiranu 

podršku psihologinje. 

Početkom pedagoške godine roditeljima su ponuđeni programi obogaćeni sadržajima 

engleskog i talijanskog jezika međutim ni ove godine nije se pokazao dovoljni interes od strane 

roditelja. 

Zadovoljstvo redovnim programom obogaćenim sadržajima engleskog jezika – skupina 

Leptirići očitovalo se u povećem broju upisane djece. Odgojiteljice su uvelike doprinijele svojim 

radom i trudom prilikom izrade didaktičkih igara, pronalaskom tekstova i materijala  te 

svakodnevnog poticanja djece na upotrebu stranog jezika.  Ukoliko bi se pokazala potreba za 

dodatnim materijalom potrebnim za rad, izdvojila bi se sredstva vrtića u tu svrhu.  
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Iako je period trajanja pedagoške godine nedovoljan za savladavanje jezika, analizirajući uspjeh 

djece, razina usvojenog znanja je izrazito zadovoljavajuća, osobito zato što je skupina mješovita te 

je potrebno poticaje i sadržaje rada konstantno prilagođavati najmlađima.  

 

U svim odgojnim skupinama uloženo je puno vremena u različite projekte i sklopove 

aktivnosti: 

- skupina Ribice (jaslička skupina) – „Dječji tjedan“, „Dani kruha“, „Božićne vesele igre“, 

„Karneval“, „Boje“, „Proljeće i Uskrs“, „Ribe i Ribari“, „To sam ja“ – stvaranje pozitivne 

slike o sebi.  

- Skupina Delfini (jaslička skupina) – „Obilježavanje međunarodnog dana djeteta i Dječjeg 

tjedna“, „Istraživanje i osvješćivanje vlastitog tijela i osjetila“, senzorne igre (mehaničke, 

taktilne, zvučne igre, senzorne ploče, kutije, vodilice, šuškalice, igre ogledalom, igre bojom, 

plastelinom i dr. likovnim sredstvima), „Istraživačke, spoznajne i stvaralačke aktivnosti 

vezane za jesen“ (promjene u prirodi, plodovi, lišće, zvukovi, boje, mirisi, oblici i struktura, 

„Prosinačke radionice“, „Istraživanja prirodnih pojava“ (sunce, kiša, vjetar, kapljice, 

hladnoća), „Igre s maskama“, „Igre uz glazbu, slušanje, pjevanje i ples“, „Moja obitelj“, 

„Proljeće se budi“, „Kako se glasaju domaće životinje i mladunčad?“, tjelesne igre s 

rekvizitima i bez rekvizita, početak ljetnih aktivnosti (promjene u prirodi, sezonsko voće – 

novi okusi, morske životinje…) 

- skupina Zvjezdice (vrtićka skupina) – „To sam ja -  ne postoje ista dva“ pozitivna slika o 

sebi, „Ja mogu ja znam“ samostalnost i samopouzdanje, „Istraživanje kopna i mora“ 

(aktivnosti pripravnice i suradnja s JU Kamenjak) 

- skupina Bubamare (vrtićka skupina) – cjelogodišnji projekt „Život u Medulinu, nekad i sad“ 

njegovanje tradicionalnog medulinskog govora i naglašavanje njegovih specifičnosti, 

upoznavanje dijelova Medulina, nazivlja pojedinih dijelova, usvajanje kulturnih i 

prihvatljivih obrazaca/navika ponašanja, posebice s aspekta sigurnosti djece kroz specifične 

situacije tijekom godine, „Čudnovate zgode šegrta Hlapića“ naglasak na vrijednostima: 

poštenje, dobrota, iskrenost, zahvalnost, pomaganje starijima i potrebitima 

- skupina Pužići  (vrtićka skupina) – projekt „Dinosauri“ proizašao iz edukativnog izleta na 

Kamenjak, sklopovi aktivnosti: „Moja obitelj“, Ribe i raibarstvo“, „Burra“, „Vile i vilenjaci“ 

 



…………Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Medulin za pedagošku godinu 2016. / 2017. 

21 

 

- skupina Žabice (jaslička skupina) – „Obiteljski album“, „Ogledala“- prepoznavanje i 

imenovanje emocija, slikovnice „Dick Bruna“ pričanje prema slikama, „Mijesimo i pečemo 

božićne keksiće“, obilježavanje maškara, sklop aktivnosti „Prstići u akciji“ aktivnosti za 

razvoj fine motorike ruku, sklop aktivnosti „Kretanje je fora“ aktivnosti za razvoj grube 

motorike 

- Skupina Ježići (vrtićka skupina) – sklop aktivnosti „Zdrava prehrana“, „Moje tijelo“, „Karte 

svijeta“, „Morski svijet“ 

- Skupina Premsići (vrtićka skupina) – sklop aktivnosti „Lijepo ponašanje“ bonton u skupini, 

„Vatrogasci“ suradnja s DVD Medulin, „Mali čuvari prirode“ suradnja s JU Kamenjak, 

„Predškolarci“ priprema za školu.  

 

Aktivnosti u skupini „Leptirići“   - redovni program obogaćen sadržajima engleskog jezika: 

- sklop aktivnosti vezanih za dječji tjedan: glazbena radionica u suradnji s prof. 

Antunovićem, sportsko druženje među skupinama u polivalentnoj dvorani (Leptirići, Pužići, 

Bubamare), biciklijada na parkiralištu vrtića, čitanje bajki u suradnji s mamom Reljanović u 

polivalentnoj dvorani, igrokaz „Neposlušno mače“ u izvedbi roditelja skupine „Leptirići“,  

- sadržaji i aktivnosti vezani uz razvoj pozitivne slike o sebi:  

- različite likovne aktivnosti na temu „To sam ja- This is me“ – crtanje autoportreta, 

otiskivanje dlanova,otiskivanje prstiju 

- tko sam ja ? (moja obitelj, moje ime, gdje živim . . .) 

- igre imenima, igre predstavljanja 

- po čemu sam isti kao drugi, po čemu različit od drugih 

- likovne aktivnosti na temu  „This is me“, „My face“,  „My family“, „ My mother“,  

„My father“,  „My friends“, „My house“, ocrtavanje dlanova, otisak dlanova, izrada 

osobnih iskaznica  

- igre tijelom i osjetilima (što može moje tijelo, moje ruke, noge,...)  

- imenovanje dijelova tijela, igre sjenama 

- pokretne igre, igre prstima „Family fingers“, „Two litlle birds“, „Two litlle hands“, 

„Tickly rain“, „Head, shoulders, knees and toes“, “Parts of you and me“ 

- prikupljanje fotografija obitelji – izrada obiteljskog panoa, verbalni poticaj  „This is 

my mother,father,. . . “ 
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- „Ten magic rules“ – aktivnosti o pravilima skupine 

- imitativne igre u kutiću obitelji, dramske igre  lutkama i figuricama (drvena kućica), 

dramske igre  „Whats your name?“,“How do you feel“ ,  „Who is  your best 

friend?“,. . . 

- igre slikovnim karticama na engleskom jeziku (usvajanje pojmova, imenovanje  

dijelova tijela, članova obitelji, predmeta i pojmova iz kućanstva,…) 

- didaktičke igre : višeslojne slagalice „Dječak“, „Djevojčica“,memory  „Dijelovi tijela“,  

pokrivaljka „Emocije“,... 

- Sadržaji i aktivnosti vezani uz temu  „Svemir“: 

- brojalica „Zoom, zoom, zoom we are going to the moon“ 

- upoznavanje s novim pojmovima na engleskom jeziku   

- lutkarska improvizacija „Mirko Svemirko“ 

- edukativni video „Sunčev sustav“ 

- slušanje glazbe „Space sounds“ (prepoznavanje zvukova) 

- sakupljačka aktivnost sadržaja i enciklopedija vezanih uz svemir 

- proučavanje enciklopedija i drugih sadržaja 

- razne stolno – manipulativne igre na temu „Svemir“ 

- igre građenja i konstruiranja raznim građevnim materijalom 

- razne likovno - stvaralačke aktivnosti (rakete, svemirski brod, astronaut,…) 

 

Početkom pedagoške godine dogovorene su zajedničke aktivnosti i projekti ostvarivani u 

svim skupinama: 

Tijekom prošlogodišnjeg međunarodnog stručno-znanstvenog skupa „Dani predškolskog 

odgoja“, održanog i organiziranog od strane Dječjeg vrtića Medulin, započeta je  međunarodna 

suradnja s Dječjim vrtićem "Dragoslav Udicki" iz Kikinde. U listopadu 2016. godine (od 

25.10.2016. do 28.10.2016.) devet predstavnika vrtića otputovalo je u Vojvodinu. Posjetili su 

nekoliko dječjih vrtića, razmijenili iskustva o pristupima radu s djecom, dokumentaciji i drugim 

zanimljivim informacijama vezanim uz rad vrtića. Tom prilikom odgojiteljice Mirjana Duras 

Komparić, Nina Antunović Radić i ravnateljica Severka Verbanac održale su radionicu za roditelje 

"Utjecaj osobnosti roditelja u posredovanju svijeta na dijete", a psihologinja Sanja Tatković u 

suradnji s voditeljicom podružnica Lorenom Pliško Seferagić  radionicu za odgojitelje "Principi i 

tehnike uvjetovanja u predškolskom odgoju", te su odgojiteljice Lena Beletić i Iva Rogulj Hrelja 



…………Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Medulin za pedagošku godinu 2016. / 2017. 

23 

 

dogovorile aktivnosti s djecom između dvije skupine. Svi  sadržaji i aktivnosti vezani uz suradnju s 

DV „Miki“ iz Kikinde odvijali su se u periodu od listopada 2016. do lipnja 2017. godine. Cilj projekta 

bio je razmjena sadržaja vezanih uz upoznavanje znamenitosti, običaja te tradicije Kikinde i 

Medulina, druženje i upoznavanje  djece  putem Skype-a. Suradnja se odvijala na principu 

razmjene podataka, upoznavanje djece sa istima, provedbom niza aktivnosti, nakon čega je 

slijedilo Skype javljanje jednom mjesečno putem kojeg su djeca prenosila svoja saznanja tijekom 

aktivnosti. Djeca iz skupine Leptirići DV Medulin učila su o Vojvodini i Kikindi, a djeca vrtića „Miki“ 

iz Kikinde o obilježjima Općine Medulin i Istre pa su se aktivnosti provodile kroz teme: „Bundeve“, 

„Sove“, „Mamuti“, „Suvača“, „Pravoslavna crkva“, „Tradicija, običaji, nošnja, banaćansko kolo, 

starinske igre Kikinde“, dok je skupina Miki (DV Dragomir Udicki)  provodila aktivnosti na temu: 

„Masline“, „Šišmiši“, „Dinosauri- Kamenjak“, „Medulinski Malin“, „Crkva Sv. Agnese“, „Tradicija, 

običaji, nošnja, Balun, starinske igre Medulina“.  

Sadržaji i aktivnosti vezani uz temu „Bundeve“:  

- sakupljačka aktivnost raznih vrsta bundeva 

- upoznavanje sa novim pojmovima i sadržajima na engleskom jeziku      

 „Scarecrow,  scarecrow“, „Five little pumpkins“,.. 

- pjesma „Strašilo“ i „Bundeva“,stihovi „Ludaja“ 

- pjesma s pokretima „The pumpkin in the dark“ 

- pokretne igre „Hot pumpkin“, „Abracadabra“ 

- slikovnica „Juha od bundeve“, „Meg and Mog“ 

- ciklus rasta bundeve „Life cycle of pumpkin“ 

- upoznavanje s običajima, igrama u Kikindi vezanim uz Dane bundeva 

- radionica „Od bundeve do pite“ u suradnji sa spremačicom Anđom   

    Jelečević (rezanje, ribanje, izrada pite od bundeve) 

- radionica „Od bundeve do strašila“ (dubljenje bundeve i izrada strašila od  

 bundeve)  

-  likovne aktivnosti na temu „Bundeve - Pumpkin“   

Sadržaji i aktivnosti vezani uz temu „Sove“: 

- upoznavanje sa novim pojmovima i sadržajima na engleskom jeziku  

 „Autumn leaves“, „Big owl“, „Big eyed owl“ 

- igra prstima „Sova“, „Five little owls“ 

- pjesma „Stara mudra sova“ 
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- upoznavanje s materijalima vezanim uz sovu ušaru koje smo dobili iz Kikinde gdje 

se nalazi najveće zimovalište sova ušara na svijetu 

- istraživačke aktivnosti – listanje enciklopedija o životinjama na temu sove –  

     promatranje detalja,zapažanje razlika,…, 

- gledanje edukativnih filmova vezanih uz sovu ušaru sa interneta 

- upoznavanje sa stihovima „Stara mudra sova“ – ilustracija stihova,izrada 

slikovnice   

- razne likovno stvaralačke aktivnosti na temu  „Sova - owl“ 

- verbalne izjave djece o sovi 

Sadržaji i aktivnosti vezani uz teme „Pračovjek“ i „Mamuti“: 

- edukativni materijal „Igrajmo se pračovjeka“ 

- edukativna slikovnica „Plamenko u lovu na mamuta“ 

- sliko-priča „Caveman“ 

- CD – „Igrajmo se pračovjeka“  (osluškivanje zvukova prošlosti) 

- istraživačka aktivnost- proučavanje fosila uz povećala 

- video materijal o pronalasku  Kike  

- upoznavanje s materijalima o kikindskom mamutu (Kika) 

- pjesma uz pokrete Kikasaurus 

- razne likovne i stvaralačke aktivnosti – crtanje, slikanje spiljskog  

čovjeka,mamuta; 

- izrađivanje figurica pračovjeka, izrada mamuta od kolaža, ilustracija priče 

„Plamenko u lovu na mamuta“,… 

- igre građenja i konstruiranja raznim građevnim materijalom 

- radionica s tatama na temu „Mamuti“  - izrada mamuta od gline, izrada maketa 

- kreativna radionica za roditelje – izrada kostima za maškare na temu „Pračovjek“ 

- sudjelovanje na malim maškarama – grupna maska „Pračovjek“ 

Sadržaji i aktivnosti vezani uz temu „Suvača“: 

- upoznavanje sa sadržajima vezanim uz Kikindsku suvaču (izgled,način rada) 

- razgledavanje i proučavanje suvače putem slika 

- gledanje emisije o suvači iz materijala koje su nam poslali iz DV „Miki“  

- zapažanje razlika između medulinskog mlina i suvače 

- verbalne izjave djece 
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- likovne aktivnosti 

Sadržaji i aktivnosti vezani uz temu  „Pravoslavna crkva u Kikindi“: 

- promatranje fotografija pravoslavne crkve i naše crkve, zapažanje detalja,razlika 

- upoznavanje sa sadržajima o pravoslavnoj crkvi koje smo dobili iz DV „Miki“  

- likovne aktivnosti – crtanje, slikanje pravoslavne crkve 

Sadržaji i aktivnosti vezani uz temu „Tradicija Kikinde“ (nošnja, običaji, tipična hrana, 

rječnik): 

- upoznavanje s običajima Kikinde (korindjanje, lazarice, starinske igre) 

- likovne aktivnosti vezane uz običaje 

- igranje starinskih igara 

- upoznavanje sa narodnom nošnjom Kikinde, upoznavanje sa banaćanskim kolom, 

plesanje banaćanskog kola 

- crtanje, slikanje nošnje 

- proučavanje tipične hrane i slastica, likovne aktivnosti vezane uz hranu 

- proučavanje rječnika, uspoređivanje naziva za pojedine riječi, izrada slikovnog 

rječnika 

- pjevanje tradicionalnih pjesmica 

 

Likovni radovi i izjave djece od kojih su izrađeni plakati izloženi su na izložbi povodom 

završne svečanosti u lipnju 2017. godine. 

 

- Nastavilo se s provedbom projekta „Zavičajne nastave“ osobito u skupini Premsići – 

Premantura. Odgojiteljice Iva Rogulj Hrelja i Anka Vitasović osmislile su aktivnosti u sklopu 

realizacije istog na temu "Premantura je doživljaj" Projekt su uz podršku ravnateljice i 

voditeljice javno prezentirale na stručnom skupu održanom u Rovinju „Istra u očima djece  

- dijete u prošlosti“ – 5.5.2017. te je izrađena slikovnica "Štorija male Lučice" koja je 

poslana u tisak. Ista bi trebala biti objavljena u prosincu 2017.g.  

- Početkom pedagoške godine osmišljen je projekt pod nazivom "Ribe, Ribari" te je 

dogovorena njegova realizacija po skupinama. U suradnji s Javnom ustanovom Kamenjak 

organizirane su radionice koje je kao predstavnik JU Kamenjak provodio stručni suradnik 

biolog Goran Stjepić. U nekoliko skupina (jednom tjedno) provođene su radionice na temu: 

"Mekušci", „Zaštićene vrste Kamenjaka“, „Školjke“, „Ribe“, „Rakovi“. Nakon svakog susreta 
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sa stručnim suradnikom JU Kamenjak odgojiteljice su s djecom nastavile daljnja istraživanja 

vezana uz temu dok su pripravnice osmišljavale i provodile ogledne aktivnosti na sličnu 

tematiku.  Na temelju provedenih aktivnosti i izrađenih poticaja za JU Kamenjak izdvojit će 

se i prema potrebi prilagoditi metodički materijal kojim JU Kamenjak može pri MZOS 

verificirati svoj program rada s djecom. Cijela priča samo je nastavak na već ostvarene 

aktivnosti tijekom proteklih pedagoških godina iz kojih je također proizašao vrijedan 

materijal kojim mnoga djeca u RH mogu učiti o prirodnim, kulturnim i povijesnim 

obilježjima Općine Medulin i o bio raznolikosti i značaju zaštićenog područja Kamenjaka. 

Svi materijali i dječji radovi nastali projektom objedinjeni su u krajnji produkt u 

obliku zbirke igara za djecu pod nazivom „Zaviri u svijet morskih dubina“. U istoj se nalazi 

ukupno devet igrica za djecu i odrasle, a obiluju dječjim crtežima te zanimljivim podacima o 

morskim vrstama koje obitavaju u Jadranu. Zahvaljujući razumijevanju i sredstvima Općine 

Medulin kutiju je na poklon dobila svaka obitelj koja koristi usluge Dječjeg vrtića Medulin. 

Time je na još jedan način široj javnosti prikazan dio cjelogodišnjeg rada vrtića.   

- Već tradicionalno veliki trud odgojiteljica Dječjeg vrtića Medulin uložen je u realizaciju  

novogodišnje predstave „Čudesna svjetlost vilinskog svijeta“. Priču o vodi, vatri, zemlji i 

zraku te dobru i zlu osmislila je odgojiteljica Lena Beletić. Predstava je u  potpunosti 

autorski rad odgojitelja od režije i scenografije do glazbe, a za izvanrednu kostimografiju i 

ove je godine zaslužna spremačica-pralja Irena Buić Mitrović. Predstavu su pogledala sva 

djeca korisnici programa Dječjeg vrtića Medulin kao i djeca s područja Općine koja nisu 

obuhvaćena predškolskim odgojem. Ponuđena je također svim osnovnim školama i 

vrtićima Istarske Županije od kojih su se odazvali iz Osnovne škole dr. Mate Demarina, 

škole Šišan, škole Banjole, Dječjeg vrtića Pula – skupine Mačkice, Dječjeg vrtića Rin Tin Tin – 

skupina Delfini, privatnih vrtića: Maslačak, Sunčica i Ciciban te Dnevnog centra za 

rehabilitaciju Veruda Pula. Svojom izvedbom odgojiteljice su sve posjetitelje podsjetile na 

važnost zajedništva, sloge, poštenja i međusobnog uvažavanja te su pobudili božićno 

raspoloženje i na jedinstven način zaželjele svoj djeci, njihovim odgojiteljima, voditeljima te 

asistentima sretan Božić i Novu 2017. godinu.  

- godina je obilježena nizom aktivnosti koje su objedinjene prezentacijom i predstavljene u 

obliku fotografija u galeriji 3mc, Društvenog doma Medulina povodom prezentacije 

kalendara za 2017 godinu. Uz angažman odgojitelja djeca su uveličala ovaj događaj svojim 

recitacijama, pjesmom i plesom. Izradu kalendara u 300 primjeraka i ove godine podržao je 
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osnivač, Općina Medulin, a na taj način prezentiran je ujedno rad odgojitelja te osebujna 

dječja kreativnost. Ovom prilikom prezentirana je i djeci kao poklon podijeljena društvena 

igra „Malin na vitar“ koja je također rezultat velikog broja aktivnosti s djecom vezanih uz 

ovaj simbol i brend Medulina.  

- III. Olimpijski festival Dječjih vrtića u Medulinu održan je u svibnju 2016. na 

igralištu Nogometnog kluba Medulin u organizaciji Sportske zajednice Općine Medulin i 

Dječjeg vrtića Medulin i zahvaljujući angažmanu voditeljice podružnica. Ovo je šesnaesta 

godina od kako Hrvatski olimpijski odbor u suradnji s lokalnim sportskim zajednicama 

organizira ovaj edukativni projekt, a ove se godine na natjecanje organizirano u Medulinu 

odazvalo 10 ekipa (iz Medulina, Premanture, Vinkurana, Ližnjana i Banjola) s ukupno 187 

učesnika. Program je započeo svečanim mimohodom ekipa, postavljanjem Olimpijske 

zastave uz zvuke Olimpijske himne te svečanom prisegom predstavnika dječjih vrtića u 

kojoj su se mališani obvezali na fair play, poštivanje protivnika i sudaca uz neizostavno 

„Neka najbolji pobjede!“. Natjecanje se prema pravilima festivala odvijalo u pojedinačnim 

disciplinama, trčanje 50m, bacanje loptice u dalj i skok u dalj s mjesta, te u ekipnim 

disciplinama nogomet i štafeta 4x25m. U borbi za medalje i titulu najuspješnije skupine 

djeca su pokazala visok stupanj motoričkih sposobnosti i znanja, a Dječji vrtić Medulin 

postigao je sljedeće rezultate : 

- ATLETIKA - Trčanje 50m (djevojčice): 3. mjesto Rajana Bečiri Leptirići DV Medulin,  

Trčanje 50m (dječaci): 3. mjesto Jakov Bobanović, Pužići DV Medulin  

- ATLETIKA - Skok u dalj (djevojčice): 1. mjesto Eva Filipović More DV Medulin i DV 

Ližnjan, Skok u dalj (dječaci): 2. mjesto Noel Živković, More DV Medulin, DV Ližnjan, 

3. mjesto Erik Ilisić Premsići DV Medulin 

- ATLETIKA - Bacanje loptice (djevojčice) 1. mjesto Lana Drviš, Vinkuran DV Medulin, 

3. mjesto Sara Soldo More DV Medulin, DV Ližnjan, Bacanje loptice (dječaci): 2. 

mjesto Johnny Tanushaj More DV Medulin, DV Ližnjan, 3. mjesto Matija Ritoša 

More DV Medulin, DV Ližnjan 

- NOGOMET (dječaci): 1. mjesto More (DV Medulin, DV Ližnjan),  2. mjesto Pužići (DV 

Medulin), (djevojčice): 2. mjesto More (DV Medulin, DV Ližnjan) 

-  ŠTAFETA 4x25m (djevojčice): 2. mjesto Leptirići (DV Medulin),  (dječaci): 1. mjesto 

More DV Medulin, DV Ližnjan , 2. mjesto Premsići DV Medulin  3. mjesto  Pužići DV 

Medulin   
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Najuspješnija ekipa koja je ujedno osvojila i pravo nastupa na županijskom finalu u Rovinju 

25. svibnja 2016. bila je ekipa DV Medulina i DV Ližnjana pod nazivom More.  Na završnici za 

Istarsku Županiju poredak djece DV Medulin bio je sljedeći: Skok u dalj (djevojčice): 2. mjesto Eva 

Filipović; Štafeta 4x25m (dječaci) – 2. Mjesto DV Medulin, Štafeta 4x25m (djevojčice) – 1. Mjesto 

DV Medulin, Bacanje loptice (djevojčice) - 3. Mjesto Drviš Lana . 

Pedagoška godina zaokružena je Završnom svečanošću svih odgojnih skupina Dječjeg vrtića u 

dvorištu centralne zgrade. Tom prilikom odgojitelji su s djecom pripremili zanimljiv i veseo 

program kojim se predstavila svaka skupina predškolaraca.  U polivalentnoj dvorani vrtića 

postavljena je izložba radova skupine Leptirići (prema ranije izloženim aktivnostima). Roditelji i 

djeca mogli su vidjeti izložbu nastalu iz projekta suradnje s djecom vrtića iz Vojvodine, Kikinde. 

Prezentiran je produkt zajedničkog projekta u obliku zanimljive kutije igara pod nazivom „Zaviri u 

svijet morskih dubina“. Kutiju krase dječji crteži oblikovani u devet različitih igara i materijala za 

djecu; tri vrste puzzli, kalendar izlova u obliku kružne slagarice, lepeza radova i tekstova o 

zaštićenim vrstama, tombola, pogodi tko je, složi četiri vrste životinja u niz te društvena igra 

„Zanimljivosti iz morskih dubina“. Svaka obitelj korisnika programa vrtića dobila je kutiju na 

poklon. Putem završne svečanosti prikazana je dobra suradnja i angažiranost svih ostalih 

zaposlenika vrtića kroz pripremu materijala, čišćenje i pospremanje nakon svečanosti, pripremu 

obroka, napitaka…).   

 

S velikim angažmanom tijekom pedagoške godine pratili smo sva zbivanja u društvenoj sredini 

te aktivno participirali u njihovom ostvarivanju:  

a) svečani doček paraolimpijke M.Ristoski u suradnji s Općinom Medulin 

b) Otvorenje šarenih pješačkih prijelaza Općine Medulin  

c) Obiteljski dan – humanitarna akcija za potrebitu djecu škole ostvarana kroz različite 

sportske igre djece i odraslih u organizaciji Općine Medulin i OŠ iz Medulin 

d) dani kruha i zdrave hrane – tradicija miješenja kruha u Općini Medulin  

e) mjesec knjige – posjete sajmu knjiga u Puli 

f) prosinačke svečanosti – velikim zalaganjem i dodatnim vremenom, odgojiteljice su i ove 

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

svjetlost vilinskog svijeta“, (sastavni dio poklona za djecu predstavljao je Dječji kalendar) te 

je nakon predstave djecu obradovao Djeda Mraz koji se po prvi puta smjestio i na placi 



…………Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Medulin za pedagošku godinu 2016. / 2017. 

29 

 

Medulina u „kući Djeda Mraza“ gdje su ga djeca svih skupina posjećivala. Djeca vrtića 

Medulin sudjelovala su na kreativnim  radionicama Udruge Medulin Art  i tom prilikom 

participirali u izradi ukrasa za bor postavljenom na centralnom trgu (placi) u Medulinu; 

organizacija male dječje polnoćke na badnjak  

g) maškare – bili smo jedni od organizatora i nositelja dječjeg karnevala, a potporu u 

realizaciji istog pružila nam je udruga Medulinske maškare i Općina Medulin 

h) aktivnosti vezane uz prikupljanje donacija - humanitarna akcija „Jedna za druge“ udruge 

„Naš san njihov osmijeh“,  

i) dan tata – radionice izrade gline 

 

Nastojali smo s djecom popratiti većinu njima namijenjenih događanja u i izvan Općine Medulin: 

a) Posjete 

- posjet Gradskoj tržnici Pula 

- posjet Gradskoj tržnici ribarnici Pula 

- posjet Kući Djeda Mraza, Medulinska loža na placi 

- posjet Poštanskom uredu Djeda Mraza 

- posjet kući Djeda Mraza na pulskom Korzu 

- posjet Osnovnoj školi dr. Mate Demarin 

- posjet rtu Kamenjak – vojna vježba „Štit“ 

- posjet rtu Kamenjak – Tragovima prošlosti (Staza dinosaura) 

- posjet knjižnici Veruda 

- posjet knjižnici Vinkuran 

- posjet Aquariumu morskom obrazovnom centru 

- posjet stomatološkoj ordinaciji Dr. Pavlinović 

- posjet amfiteatru uz stručno vodstvo arheologinje Maje Ćuka 

- posjet seoskom obiteljskom gospodarstvu Filipović 

- posjet medulinskoj lokvi s ciljem hranjenja životinja 

- posjet masliniku obitelji Leverić na Makulbi 

- posjet dječjem igralištu „Vožnja gusarskim brodom“ 

- posjet crkvi Sv. Agneze i razgledavanje božićnih jaslica 

- posjet ribaru Mladenu Urtiju – prezentacija ribarskog zanata 

- posjet Dječjem vrtiću Rin Tin Tin, skupina Delfini 
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- posjet starom ribarskom mulu u Medulinu i istraživački piknik na Vižuli 

- posjet vinogradu, masliniku i polju  

- posjet Vinkuranskoj uvali, ljetne igre na moru i kupanje 

- posjet prometnoj policiji 

 

b) izleti 

- izlet na Kamenjak 

- izlet u Rovinj, prezentacija zavičajne nastave vrtića Istarske Županije 

- zimovanje djece na Petehovcu  

 

c) Predstave  

- Teatar naranča: „Aladin“, „Šegrt Hlapić“, „Mačak u čizmama“, „Veli Jože“ 

- Istarsko narodno kazalište: „Mali princ“, „Čarobnjak iz Oza“, „Ima da te ima“ 

- Udruga Fenoliga: Veli Jože 

- Udruga Val; Dječji vrtić Medulin, skupina Premsići: Snjeguljica i Ružica 

- Odgojitelji Dječjeg vrtića Medulin: „Čudesna svjetlost vilinskog svijeta“ 

 

Provodile su se i razne druge aktivnosti koje nisu ranije navedene poput:  

- Radionica zdrave prehrane Udruga „Lagur“ 

- Obilježavanje „Dana kruha“ 

- Obilježavanje 130. godine rođenja Tone Peruška 

- Edukativne radionice JU Kamenjak „Mali čuvari prirode“ 

- radionice „Medulin art“  

- Prezentacija kalendara Dječjeg vrtića Medulin  

- Dječja polnoćka u crkvi Sv. Agnese 

- Karneval u Areni 

- Obilježavanje međunarodnog dana plesa 

- kićenje Božićne jelke na placi u Medulinu i Banjolama 

- kićenje smrike u Premanturi 

 

Odgojitelji i stručni suradnik psiholog značajnu pažnju posvetili su djeci u godini pred polazak u 

školu kojih je u ovoj pedagoškoj godini bilo ukupno 36 + 2 u programu male škole. S obzirom na 
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procjenu spremnosti za školu stručni tim vrtića i škole predložio je odgodu upisa u prvi razred za 3 

djece (dvoje djece iz skupine Leptirići od kojih je jedno pohađalo program male škole i jedno dijete 

iz skupine Bubamare). Iz skupine Ježići tražen je prijevremeni upis u prvi razred za jedno dijete pa 

je sveukupno 36 djece zadovoljilo kriterije upisa u prvi razred;  Bubamare 9, Pužići 4, Leptirići 9, 

Premsići 4, Ježići 10.  

Tijekom pedagoške godine u Dječjem vrtiću Medulin staž je započela pripravnica Petra Licul 

Grbac (mentor: Melita Benčić) u skupini Zvjezdice. U skupini Ribice, nakon prekida zbog dužeg 

bolovanja, svoj staž je nastavila  Marta Vujica (mentor: Olivera Živković). 

 

V. SURADNJA S RODITELJIMA 
 

Tijekom prvog roditeljskog sastanka za novoupisanu djecu, ravnateljica je u suradnji s 

voditeljicom podružnica i stručnom suradnicom psihologom informirala prisutne  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  

Ovim putem dobili su važne informacije i o adaptaciji djece na novu sredinu te ostale važne 

informacije vezane za rad vrtića i organizaciju rada.  

Nakon perioda adaptacije, u svim skupinama sazvani su prvi roditeljski sastanci kojima se 

roditelje nastojalo još jednom informirati o ranije navedenim temama, upoznati ih s programima 

rada s djecom, ostvariti otvoreniju suradnju i ukazati na važnost uzajamnog informiranja. Tijekom 

godine, u skupinama, su održana u prosjeku 3 roditeljska sastanka. 

Suradnički odnos s roditeljima, bakama, djedovima i skrbnicima očitovao se u iskazanoj potrebi 

za angažmanom i uključivanjem u rad vrtića. Na taj način postignuta je cjelovitost obiteljskog i 

izvan obiteljskog okruženja te povoljan utjecaj na razvoj djeteta.  

Organizacijom druženja, manifestacija i radionica nastojali smo čim više afirmirati ulogu 

roditelja u radu vrtića kroz: 
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- druženja i manifestacije: prezentacija dječjeg kalendara Općine Medulin, mala Polnoćka za 

djecu, predstava odgojitelja „Čudesna svjetlost vilinskog svijeta“ , „Neposlušno mače“, 

„Ogledalce“,  maskembal Medulin i Banjole, sudjelovanje na Svjetskom danu sporta, 

organizacija Dječje olimpijade, sudjelovanje u humanitarnim akcijama „Jedni za druge“, 

druženje za vrijeme Majčinog Dana i Dana očeva, Završna svečanost DV Medulin i 

prezentacija projekta „Zaviri u svijet morskih dubina“, Božićni party u Zvjezdicama 

- radionice: jesenske radionice - radionica izrada šuškalica od jesenskih plodova, radionice za 

izradu maski za karneval, radionice povodom „Dana kruha“, izrada aviona povodom Dana 

očeva, izrada Uskršnjih jaja, izrada čizmica za Sv. Nikolu, božićna radionica izrade sapuna za 

djecu, radionica izrade gline s tatama,  

- edukativne radionice na temu: „Postavljanje granica u odgoju“- voditelj stručni suradnik 

psiholog DV Medulin, dva ciklusa radionica „Rastimo zajedno“ voditelji: educirani stručni 

tim vrtića, radionica „Priprema za školu“ koju je vodila ravnateljica 

- zajedničke izlete: rafting na rijeci Kupi, suradnja s roditeljima Delić i posjet aerodromu u 

Medulinu, suradnja s roditeljima Ukotić obilazak batana i ribarskih brodica, izlet u 

„Feštinsko kraljevstvo“ povodom „Međunarodnog dana obitelji“,   

- zajedničke aktivnosti i posjete obitelji: boravak tate Filipović u skupini, posjet radnom 

mjestu roditelja Ritoša, posjet radnom mjestu majke Jakić (ugostiteljski objekt na Bjeci), 

čitanje bajki u skupini majke Reljanović 

 

O planovima i programima rada, organizaciji aktivnosti, zaključcima roditeljskih sastanaka 

redovito smo informirali roditelje u kutićima za roditelje putem usmenih i pisanih obavijesti. 

Praćenjem djece od strane odgojitelja i stručnog suradnika psihologa, posebna pažnja usmjerena 

je na roditelje djece s posebnim potrebama te  teškoćama u razvoju pri čemu su odgojitelji i 

stručni suradnik psiholog održali brojne individualne razgovore (evidentirane u pedagoškoj 

dokumentaciji). 

Tijekom pedagoške godine uočena je potreba za suradnjom s vanjskim stručnim suradnicima te 

je nekoliko djece, na inicijativu psihologa, uključeno u psihološki tretman, a time je i nastavljena 

suradnja s vanjskom suradnicom ABA terapeutom (Rovinj).  

Posebno smo ponosni na ostvarene cikluse radionica s roditeljima u projektu „Rastimo 

zajedno“. Kada se sve zbroji, kroz rad tri ciklusa ostvareno je gotovo 35 susreta s roditeljima koji su 

se uključili u ovaj program (ukupno oko 30 roditelja). Zahvaljujući educiranosti voditeljica i suradnji 
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s UNICEF-om, kroz praktične materijale, igru, diskusiju, prezentaciju i razgovor obrađene su brojne 

teme a sudionici iskazali veliko zadovoljstvo i potrebu da se nastavi ova vrsta suradnje kao 

značajan doprinos odgoju djece i pomoći u roditeljstvu. 

 

VI. SURADNJA S DRUŠTVENOM SREDINOM I PREZENTACIJA RADA VRTIĆA 
 

Društvena sredina i nadalje je predstavljala jedno od bitnih obilježja našeg rada. Nastojali smo 

biti aktivni u svim aktivnostima koje su se događale izvan vrtića a kojima je inicijator Općina 

Medulin ili neke druge organizacije. Paralelno smo vrlo intenzivno uspostavljali kvalitetne odnose s 

brojnim partnerima koji su na bilo koji način mogli doprinijeti kvaliteti života djece i odgojno – 

obrazovnog rada u vrtiću. 

Svojim radom u prethodnom periodu iskazali smo se kao vrtić koji doprinosi razvoju ne samo 

djece, nego i svojih radnika ali i cjelokupnoj društvenoj zajednici ali i kvaliteti življenja u vrtiću.  

Jačali smo kapacitete aktivnog građanstva djece participirajući u projektima i aktivnostima u 

društvenoj sredini:  

- LAGUR „Istarska batana“ – radionice za djecu, roditelje i odgojitelje u cilju podizanja svijesti 

o važnosti unosa ribe i ribljih proizvoda za život i zdravlje djece 

- Sportski dan u organizaciji Općine Medulin – humanitarna akcija za potrebitu djecu škole u 

kojoj su sudjelovala sva djeca i radnici vrtića 

- Prosinačke svečanosti u Medulinu  

o predstava za djecu Općine Medulin i šire. Ova aktivnost temeljena je na vrijednom, 

upornom i s puno entuzijazma ostvarenom radu odgojiteljica vrtića. Nazvana „Čudesna 

svjetlost vilinskog svijeta“ i ove je godine okupila više od 400 djece različitih vrtića. 

o druženje s roditeljima u multimedijalnom centru 3 mc i ppt prezentacija rada i 

aktivnosti vrtića tijekom cijele 2016. godine uz prigodan program djece i odgojiteljica 

o publikacija i prezentacija društvene igre „Malin na vitar“ i didaktičke igre – slagarice 

istoimenog naziva   

o prezentacija kalendara dječjeg vrtića 

o zajednička mala polnoćka u Crkvi Sv. Agneze - Medulin 

- zajednički dječji karneval u organizaciji Općine Medulin u kojem su se sve skupine, zajedno 

s roditeljima potrudile izraditi originalne maske i predstaviti ih uz prigodnu prezentaciju 

- dan plesa u organizaciji Općine Medulin kada smo nastupili s jednom skupinom djevojčica  
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- obilježavanje Dana Crvenog križa u Puli 

- organizacija dječje olimpijade u suradnji sa Hrvatskim olimpijskim odborom, Savezom 

sportova IŽ i Sportskom zajednicom Općine Medulin 

 

I nadalje smo radili na usvajanju društvenih, povijesnih i kulturnih vrijednosti, svijesti o tradiciji 

i kulturnoj baštini okruženja u kojem živimo, a aktivnosti se navode u poglavlju odgojno – 

obrazovni rad. U tom smjeru nastaju materijali koje smo prezentirali u društvenoj sredini: 

- kutija igara „Zaviri u svijet morskih dubina“ nastala kao rezultat rada na zajedničkom 

projektu svih skupina i intenzivne suradnje s JU Kamenjak koju smo ostvarivali tijekom 

cijele godine 

- pored aktivnosti vezanih za projekt radnog naziva „Ribe –ribari“ započetog nakon 

inicijalnog druženja i radionica ostvarenih s LAGUR-om, tijekom cijele godine stručni 

suradnik JU KAMENJAK Goran Stjepić radio je s djecom po skupinama i obrađivao teme 

"Mekušci", „Zaštićene vrste Kamenjaka“, „Školjke“, „Ribe“, „Rakovi“. Njegova prisutnost u 

vrtiću bila je redovita svakog tjedna u nekoj od skupina (ponekad i više dana u tjednu) 

- i ove pedagoške godine potpisali smo suradnju s Istarskom županijom vezanu uz 

ostvarivanje projekta Zavičajne nastave. Skupina Premsići – Premantura aktivno je radila na 

temi „Premantura je doživljaj“ te su odgojiteljice (Anka i Iva) rezultate rada s djecom 

prikazale na županijskom stručnom skupu u Rovinju. U cilju još šireg doprinosa društvenoj 

zajednici nastala je slikovnica koja će biti publicirana u prosincu 2017. 

Poticali smo i učili djecu uvažavanju različitosti, poštivanju ljudskih prava, humanosti i suživota: 

- uspostavili smo međunarodnu suradnju Dječjim vrtićem „Dragoljub Udicki“ Kikinda pri 

čemu smo poveli brigu o uključivanju ne samo djece u ovaj projekt (opisan u poglavlju 

odgojno – obrazovni rad) nego i odgojitelja vrtića i roditelja 

 

U ovoj smo godini obnovili i modernizirali web stranice vrtića na kojima smo redovno 

objavljivali sve naše aktivnosti, akte, natječaje, planove i ostalu dokumentaciju sukladno Zakonu o 

pravu na pristup informacijama.   

Manifestacije, programe, rezultate i druge aktivnosti redovito smo objavljivali i u medijima 

posebice u emisiji Medulinska kronika TV Nova, na HTV-u, u Glasu Istre te Glasniku Općine 

Medulin. 
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U cilju podizanja kvalitete rada odgojitelja i prezentacije rada vrtića imali smo intenzivnu 

suradnju s MZO, AZOO i Otvorenim učilištem Korak po Korak posebice prilikom organizacije 

stručnih skupova u našem vrtiću: 

o „Okruženje i centri aktivnosti“, OU KpK, voditeljica Bojana Gotlin, 01.04.2017. 

o „Strategije poučavanja i okruženje za učenje“, OU KpK, voditeljice: Bojana Gotlin i 

Esmina Skopljak, 08.04.2017. 

o „Dokumentiranje u cilju planiranja i oblikovanja kurikuluma vrtića“, AZOO, 

voditeljica Mariza Kovačević, 18.05.2017. 

o „Zajednice učenja“, OU KpK, voditeljice: Bojana Gotlin i Gabriela Žokalj, 10. i 

11.02.2017., potom 03. i 04.03.2017. i 28.05.2017. 

S MZO smo surađivali i za potrebe ostvarivanja pripravničkog staža, verifikacije programa 

rada vrtića, ostvarivanja prava na sufinanciranje, dostave raznih izvješća i sl. 

Za potrebe ostvarivanja pripravničkog staža imali smo i kontinuiranu suradnju s HZZ-om Pula. 

Rad i aktivnosti našeg vrtića zasigurno bi bili daleko složeniji da nismo imali vrlo uspješnu 

suradnju s osnivačem Općinom Medulin. Ostvaren je niz ranije navedenih zajedničkih aktivnosti 

kojima je OM inicijator. Isti nam iz godine u godinu pokazuju izrazit senzibilitet za potrebe djece, 

rada, opreme i svih potreba te rješavanja poteškoća na koje nailazimo. Zahvaljujući ovoj potpori 

vrtić ima osigurane uvjete za postizanje najboljih rezultata. Potporu u radu posebice nam pruža UO 

za financije te UO za opće poslove i društvene djelatnosti. Iz aspekta radnika vrtića veselilo bi nas 

još samo malo više razumijevanja po pitanju plaća radnika. 

Tijekom godine surađivali smo i s drugim ustanovama, tvrkama i udrugama u Općini Medulin:  

- Komunalno poduzeće „MedEko servis“: 

o suradnja prilikom objavljivanja materijala i dokumenata vrtića na web stranicama i 

u glasniku Općine Medulin 

o izrada kalendara vrtića 

o u ovoj smo godini u jedan od slobodnih ureda u vrtiću omogućili rad radniku 

imenovane općinske tvrtke kako bi ista privremeno prevladala probleme 

ograničenog prostora 

- udruga Medulinske maškare – organizacija karnevala, posjet maškara vrtiću 

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

materijala 

- sportska zajednica OM – organizacija dječje olimpijade i ljetnog kampa  
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- ronilački klub Mladost Medulin – izrada programa za obuku neplivača koji bi se trebao 

ostvariti početkom nove pedagoške godine 

- privatni vrtići u OM – zajedničke aktivnosti (Olimpijada, sportski dan, božićna predstava, 

karneval i sl.) 

- Osnovna škola dr. Mate Demarina – suradnja priliko ostvarivanja humanitarnog projekta i 

sportskog dana, aktivnosti vezane uz pripremu djece za školu 

- dobrovoljno vatrogasno društvo Medulin – aktivnosti s djecom vezane uz prevenciju i 

zaštitu od požara, upoznavanje njihovog rada, alata i mehanizacije 

U cilju osiguravanja kontinuiteta rada vrtića u smislu održavanja uvjeta rada surađivali smo i s :  

- ZZJZ IŽ – ispitivanja sanitarno – higijenskih uvjeta, kvalitete vode i namirnica, derazizacija i 

dezinsekcija, provedba HACCP sustava, sanitarni pregledi i tečajevi higijenskog minimuma 

- medicina rada dr. Prpić – ostvarivanje redovnih pregleda radnika 

- brojni dobavljači hrane i opreme i drugi 

- tvrtke za održavanje različite opreme 

Za potrebe prezentacije rada vrtića uspješnu suradnju ostvarivali smo s tvrtkom MPS Pula 

(tiskanje kutije igara) te Udrugom Povuci za kulturu iz Zagreba (izrada društvene i didaktičke igre 

„Malin na vitar“). 

Surađivali smo i s drugim ustanovama i institucijama koje na bilo koji način mogu doprinijeti 

kvaliteti rada vrtića npr. Crveni križ, UNICEF Hrvatska i drugi. 

 

VII. STRUŠNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 
 

Permanentno stručno usavršavanje zaposlenika nezaobilazna je stepenica na unapređenju 

odgojno – obrazovne prakse. Tijekom pedagoške godine pored dogovorenih tema na 

odgojiteljskom vijeću, edukacija objavljenih na stranicama AZOO ove godine po prvi puta realizirali 

smo i dva studijska putovanja (detaljnije u nastavku teksta). 

Prema godišnjem planu i programu  za pedagošku godinu 2016./2017. ostvarene su četiri 

sjednice Odgojiteljskog vijeća: 

1.  Sjednica Odgojiteljskog vijeća, 30. kolovoza 2016. 

 Edukacija o upotrebi sustava elektronske evidencije radnog vremena (izlaganje 

tvrtke Floccus). 
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 Usvajanje Dnevnog reda za 1. sjednicu Odgojiteljskog vijeća. 

 Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Medulin za pedagošku godinu 

2015./2016. 

 Prijedlog aktivnosti za izradu Godišnjeg plana i programa za pedagošku godinu 

2016./2017.  

 Organizacija rada, raspored djece i odgojitelja po skupinama. 

 Prijedlog strukture radnog vremena. 

 Razno 

2. Sjednica Odgojiteljskog vijeća, 27. rujna 2016. 

 Usvajanje Dnevnog reda 2. sjednice Odgojiteljskog vijeća. 

 Donošenje Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića Medulin za pedagošku 

godinu 2016./2017.  

 Donošenje Kurikuluma vrtića za pedagošku godinu 2016./2017. 

 Razno 

 Upoznavanje s prijedlogom Poslovnika o radu Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića 

Medulin 

 Razno 

3. Sjednica Odgojiteljskog vijeća, 24. siječnja 2017. 

 Usvajanje Dnevnog reda 3. sjednice Odgojiteljskog vijeća. 

 Prijenos informacija i spoznaja sa stručnih usavršavanja: 

- „Edukacija za razvoj inkluzivne prakse“ – izvjestiteljice  Sanja Tatković i Manuela 

Livić, 

- „Senzorna integracija“ – izvjestiteljice Melita Benčić, Alenka Hrvatin i Nina 

Antunović Radić.  

 Dogovor oko zajedničkih projekata i aktivnosti: 

- zavičajna nastava „Tragovima prošlosti“, 

- projekti u Vrtiću, 

- međunarodna suradnja, 

- Kamenjak. 

 Razno 
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4. Sjednica Odgojiteljskog vijeća, 12. lipnja 2017. 

 Upute za izradu godišnjeg izvješća za pedagošku godinu 2016./2017. 

 Organizacija završne svečanosti 

 Organizacija ljetnog rada i godišnji odmori u 2017. godini 

 Rezultati upisa u vrtić za pedagošku 2017./2018. 

 Organizacija rada za rujan 2017. 

Tijekom pedagoške godine nastojali smo čestim radnim dogovorima formalnog i neformalnog 

tipa informirati djelatnike o svim događanjima i aktivnostima unutar Ustanove te doprinijeti 

kvalitetnoj odgojno – obrazovnoj praksi. Pored brojnih neformalnih dogovora održano je šest 

radnih sastanaka s odgojiteljima (4.11.2016., 01.12.2016., 01.02.2017., 28.3.2017., 29.03.2017. i 

11.05.2017.) te jedan radni sastanak sa spremačicama 29.03.2017. 

Prema godišnjem planu i programu za pedagošku godinu 2016./2017. te prema iskazanim 

interesima i potrebama iz prethodne godine ostvarili smo četiri interna stručna aktiva – radionice: 

1. „ALOHA – mentalna aritmetika“, Udruga Porta vitae, 20.rujan 2017. 

2. „Pozitivna kohezija i profesionalmo profiliranje“ voditelj: stručna suradnica psiholog Sanja 

Tatković, 21. veljače 2017. 

3. „Okruženje za učenje“, Otvoreno učilište „Korak po korak“,  01. travnja 2017. 

4. „Strategije poučavanja“, Otvoreno učilište „Korak po korak“,  08. travnja 2017. 

 

Pored polaganja HACCP-a prije početka rada novo primljeni djelatnici položili su ispit te dobili 

uvjerenje za rad na siguran način:  

2.veljače 2017. 

- Iva Cukon – odgojitelj 

- Marijana Derenčinović – odgojitelj 

- Maja Marjanović – odgojitelj 

- Sandra Šipić – spremačica 

15. ožujka 2017. 

- Lidija Bobolanović – spremačica 

 



…………Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Medulin za pedagošku godinu 2016. / 2017. 

39 

 

22. ožujka 2017. 

- Nikola Tadić – vozač/domar 

29. svibnja 2017. 

- Samanta Radošević – tajnica na zamjeni 

        Edukaciju je provela  firma Elkron d.o.o. u centralnoj zgradi Dječjeg vrtića Medulin.  

 U svrhu osiguravanja zakonitosti rada vrtića tajnica vrtića i administratorica prisustvovale su 

slijedećim seminarima: 

Administratorica: 

- „Novine u javnoj nabavi“, Novi informator d.o.o Zagreb, 17.ožujka 2017. 

 Tajnica: 

- „Upravljanje spisima“, Državna škola za javnu upravu, 30. Rujna 2016., Rovinj 

- „Certifikat o odslušanom seminaru o pravo na pristup informacijama kroz zaštitu osobnih 

podataka“, CASE d.o.o. Rijeka, 10.listopada. 2016. 

 Zamjena tajnice: 

- Seminar „Zakon u vrtiću“, Učilište Eduka savjet Sesvete bio je odgođen u dva navrata. 

 

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, odgojiteljima i stručnim suradnicima u dječjem 

vrtiću, propisana je obveza permanentnog stručnog usavršavanja. Pored edukacija koje su se 

provodile u organizacije same Ustanove, nudile su se i brojne edukacije u organizaciji Agencije za 

odgoj i obrazovanje na koje su se djelatnici sami prijavljivali ovisno o njihovom interesu rada. 

U listopadu 2016. g. većina odgojiteljica vrtića i stručni tim posjetio je dječji vrtić "Mali 

istraživač" u Zagrebu, upoznao se s  načinom  rada i dokumentiranja, razmijenio iskustva i u 

refleksivnom praktikumu kojemu je prisustvovala prof.dr. Arjana Miljak  imala priliku diskutirati o 

prednostima i nedostacima različitih oblika rada. 

Krajem listopada 2016. g. skupina odgojitelja i stručni tim (Iva R.H., Nina A.R., Mirjana D.K., 

Lena B., Severka V., Lorena P.S., Sanja T., Sanja P., Valter M.) bila je u stručnom posjetu dječjem 

vrtiću „Dragoljub Udicki“ u Kikindi gdje su se upoznali s njihovom organizacijom rada, načinu 

planiranja i dokumentiranja te su dogovorili temu zajedničkog projekta koji se provodio tijekom 
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pedagoške godine. Stručna suradnica psiholog Sanja Tatković, održala je  radionicu za njihove 

odgojitelje i stručne suradnike na temu:“ “Principi i tehnike uvjetovanja u predškolskom odgoju" 

Tijekom pedagoške godine odgojiteljicama u stalnom radnom odnosu bilo je omogućeno 

redovito stručno usavršavanje putem raznih seminara, radionice, edukacija u trošku vrtića: 

 rujan 2016. 

- „Praktična edukacija za razvoj inkluzivne prakse“, Centar znanja Profektus, 27. i 28. rujna 

2016., Dječji vrtić Medulin: Manuela Livić 

 siječanj 2017. 

- „Svijet senzorne integracije“, 10.siječnja 2017., Agencija za odgoj i obrazovanje, Centar za 

odgoj i obrazovanje Rijeka: Nina Antunović – Radić, Alenka Hrvatin, Melita Benčić 

 veljača 2017. 

- Stručni skup: „Zajednice koje uče“, Otvoreno učilište „Korak po korak“,  10. – 11. veljače 

2017., Dječji vrtić Medulin: Lorena Pliško – Seferagić, Severka Verbanac, Melita Benčić, 

Olivera Živković 

- stručni skup „Važnost vježbanja kod djece predškolske dobi“, Agencija za odgoj i 

obrazovanje, 22. veljače 2017., Dječji vrtić „Neven“, Rovinj: Iva Rogulj – Hrelja, Lena Beletić, 

Denise Cukon Petretić, Nina Vale 

 ožujak 2017. 

- stručni skup: „Zajednice koje uče“, Otvoreno učilište „Korak po korak“,  03. – 04. ožujka 

2017., Dječji vrtić Medulin: Lorena Pliško – Seferagić, Severka Verbanac, Melita Benčić, 

Olivera Živković 

-  „7. Konferencija „Rastimo zajedno“ i „Rastimo zajedno plus“, 17. i 18. ožujka 2017., 

UNICEF – Zagreb: Nina Antunović – Radić, Sanja Tatković, Mirjana Duras Komparić, Olivera 

Živković 

 travanj 2017. 

- Državni skup; „Inovacije, istraživanja, i izazovi u ranom i predškolskom odgoju i 

obrazovanju“, Agencija za odgoj i obrazovanje, od 5. -7. travnja 2017. Nacionalni park 

Brijuni: Lorena Pliško – Seferagić, Iva Rogulj – Hrelja, Sanja Tatković, Nina Antunović – Radić 

- „Zašto je emocionalna inteligencija važnija od IQ-a?“, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, 

10. travnja 2017.: Lena Beletić 

 svibanj 2017. 
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- stručni skup: „Istra u očima djece – dijete u prošlosti“, Istarska Županija, Dječji vrtić i 

jaslice Neven – područni vrtić Valbruna, Rovinj, 05. svibnja 2017.: Iva Rogulj – Hrelja, 

Lorena Pliško – Seferagić, Anka Vitasović, Severka Verbanac 

- stručni skup: „Primjena glazbenih aktivnosti u radu s djecom rane i predškolske dobi“, 

Agencija za odgoj i obrazovanje, Dječji vrtić Višnjan, 12. svibnja 2017.: Alenka Hrvatin, 

Zdenka Ivandić 

- prezentacija „Zajednice učenja“, 17.svibnja 2017. Dječji vrtić Medulin,: Alenka Hrvatin, Tea 

Radovanović 

- „Dokumentiranje u cilju planiranja i oblikovanja kurikuluma vrtića“; Agencija za odgoj i 

obrazovanje, Dječji vrtić Medulin, 18. svibnja 2017.: Marijana Derenčinović, Petra Grbac – 

Licul, Tea Radovanović, Zlatica Skoko, Anka Vitasović, Marta Vujica, Ivana Marić, 

- Prezentacija „Zajednice učenja“, 19.svibnja 2017. Dječji vrtić Medulin,: Zlatica Skoko, Anka 

Vitasović, Ivana Kožul 

 

Ravnateljica:  

- „Zajednice učenja“, Otvoreno učilište „Korak po korak“, trenerica Bojana Gotlin, 10. i 11. 

veljače 2017. 

- „Zajednice učenja“, Otvoreno učilište „Korak po korak“, trenerice Bojana Gotlin i Gabriela 

Žokalj, 03. i 04. ožujka 2017. 

- Supervizia - „Zajednice učenja“, Otvoreno učilište „Korak po korak“, trenerica Bojana 

Gotlin, 27. svibnja 2017. 

- Stručni skup: „Istra u očima djece – dijete u prošlosti“, Istarska Županija Dječji vrtić i jaslice 

Neven – područni vrtić Valbruna, Rovinj, 05. svibnja 2017. 

- svi interni stručni aktivi 

 

Voditeljica podružnica 

- Državni skup; „Inovacije, istraživanja, i izovi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju“, 

Agencije za odgoj i obrazovanje, od 5. -7. travnja 2017. Nacionalni park Brijuni 

- „Zajednice učenja“, Otvoreno učilište „Korak po korak“, trenerica Bojana Gotlin, 10. i 11. 

veljače 2017. 

- „Zajednice učenja“, Otvoreno učilište „Korak po korak“, trenerice Bojana Gotlin i Gabriela 

Žokalj, 03. i 04. ožujka 2017. 
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- Supervizia - „Zajednice učenja“, Otvoreno učilište „Korak po korak“, trenerica Bojana 

Gotlin, 27. svibnja 2017. 

- Stručni skup: „Istra u očima djece – dijete u prošlosti“, Istarska Županija Dječji vrtić i jaslice 

Neven – područni vrtić Valbruna, Rovinj, 05. svibnja 2017. 

- svi interni stručni aktivi 

 

Stručna suradnica – psiholog: 

-  edukacija „Hrvatski odgojno obrazovni sustav i djeca s teškoćama“, Centar znanja 

PROFECTUS, 27. i 28. rujan 2016. 

-  stručni skup „Senzorna integracija“, Agencija za odgoj i obrazovanje, Centar za odgoj i 

obrazovanje, 10.siječnja 2017.   

-  Sekcija predškolskih psihologa Istarske Županije,  Dječji vrtić Pula, 07. veljače 2017.  

- „7. godišnja konferencija voditelja programa „Rastimo zajedno“ i „Rastimo zajedno 

Plus“, UNICEF, Pravni fakultet Zagreb, 17. i 18. ožujak 2017.  

-   Državni stručni skup „Inovacije, istraživanja, izazovi u ranom i predškolskom odgoju i 

obrazovanju“, Agencija za odgoj i obrazovanje, Brijuni, od 05.- 07.04.2017. 

-   Sveučilišni poslijediplomski znanstveni doktorski studij psihologije, prvi semestar, 

akademska godina 2016./2017. (u vlastitom trošku) 

- svi interni stručni aktivi 

Odgojiteljice Nina Vale i Romina Batajlić, u vlastitom trošku i uz podršku od strane vrtića 

pohađale su jednogodišnju edukaciju za Montessori odgojitelja u Dječjem vrtiću Srčeko, Zagreb. 

Odgojiteljica Alena Vranković za potrebe rada u skupini Leptirići s programom engleskog jezika, 

polagala je pri Pučkom otvorenom učilištu Pula engleski jezik B razinu (lipanj, 2017.) također u 

vlastitom trošku. 

 


