GRAD OGULIN
DJEČJI VRTIĆ „BISTRAC“
OGULIN, Petra Preradovića 23

IZVJEŠTAJ

O RADU

za školsku godinu 2013./2014.

Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Bistrac“ sadrži slijedeća područja:

1. Ustrojstvo rada
2. Materijalne uvjete rada
3. Organizacija njege, brige za tjelesni rast i razvoj djece
4. Odgojno obrazovni rad
5. Suradnja i partnerstvo s djetetovom obitelji
6. Stručno usavršavanje odgojitelja
7. Suradnja s drugim institucijama

1. USTROJSTVO RADA

Dječji vrtić „Bistrac“ ostvaruje slijedeće programe:
-

primarni program
program predškole
program opće igraonice
program engleske igraonice
etno program

PRIMARNI PROGRAM - uključeno140 djece od dvije do šest godina
starosti. Djeca su podijeljena u šest odgojnih skupina: 5 vrtićkih i jedna
jaslička ( djeca stara od dvije do tri godine)
PREDŠKOLA – za djecu godinu dana pred polazak u osnovnu školu koji
nisu obuhvaćeni primarnim programom. Odvija se u vremenu od 15,30
do 18,30 dva puta tjedno po tri sata neposrednog rada sa djecom. U
program predškole uključeno je 105 djece.
Sredstva za realizaciju programa predškole osigurana su financijskim
planom iz proračuna grada Ogulina, a sufinancira se i iz sredstava
državnog proračuna u skladu s odredbama članka 50. Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi.
OPĆA IGRAONICA – Igraonica se odvija u poslijepodnevnim satima tj.
od 15.30 do 18.30 dva puta tjedno po tri sata neposrednog rada sa
djecom.
Roditelji plaćaju 150,00 kuna mjesečno za jedno dijete, a 250,00 kuna za
dvoje djece. Za realizaciju ovog programa vrtić osigurava prostor i
didaktičku opremu. U igraonicu je uključeno 96 djece od tri do pet godina
starosti. U ovaj program integrirana su i djeca sa posebnim potrebama.
ENGLESKA IGRAONICA – Odvija se u vremenu od 14.30 do 15.30 dva
puta tjedno. U ovaj kraći program uključeno je 20 djece. Program
financiraju roditelji u iznosu od 150,00 kuna.
ETNO PROGRAM – Integriran je u primarni program, a provodi se
odgojnoj skupini bubamare. U ovaj program uključeno je 25 djece.
Kroz kraće programe posebna se pozornost posvećuje dječjoj
kreativnosti i stvaralaštvu, a kao poticaj tome educirani su odgojitelji i vrlo
dobro opremljen prostor.

Radno vrijeme vrtića u potpunosti je prilagoñeno potrebama zaposlenih
roditelja. Vrtić radi od 6.00 sati do 16,00 sati. Svakodnevno se organizira
dežurstvo od 6,00 do 6,30 te poslijepodne od 16,00 do16,30.
Zahtijeva roditelja za produljenjem radnog vremena nije bilo.

RADNO MJESTO
Ravnatelj
Logoped
Odgojitelj
Odgojitelj
Voditelj računovod.
Blagajnik
Kuharica i pom. kuh.
Pralja
Domar - ložač
Spremačica
Odgojitelj-pripr. volon.

DANI/SMJENA
ponedjeljak-petak
utorak-četvrtak
petak
I. smjena
II. smjena
ponedjeljak-petak
ponedjeljak-petak
ponedjeljak-petak
ponedjeljak-petak
pon.-petak (ljeti)
pon.-petak (zimi)
ponedjeljak-petak
ponedjeljak-petak

RADNO VRIJEME
7.00 – 15.00
7.30 – 13.30
7.00 – 10.30
7.00 – 12.30
10.00 – 15.30
7.00 – 15.00
7.00 – 15.00
6.00 – 14.00
7.00 – 15.00
7.00 – 15.00
5.45 – 13.45
11.30 – 19.30
7.00 – 12.30

Osiguravanje organizacijskih i kadrovskih uvjeta svih službi

NAZIV RADNOG MJESTA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ravnatelj
Odgojitelj
Odgojitelj – priprav. volonter
Logoped
Voditelj računovodstva
Blagajnik
Kuharica
Pomoćna kuharica
Spremačica
Pralja
Domar - ložač

BR.
STR. SPREMA
IZVRŠITELJA
1
VŠS
16
VŠS
1
VŠS
1
VSS
1
VŠS
1
SSS
1
SSS
1
NKV
2
NKV
1
SSS
1
SSS

U vrtiću je zaposlena logopedinja na pola radnog vremena. Logopedske
vježbe trenutno pohaña 20 djece, vježbe traju 30 minuta, sa djecom se
radi individualno, a dolazak je odreñen prema individualnim
karakteristikama djece i postojećem stupnju teškoće.

2. MATERIJALNI UVJETI RADA
I ove godine znatna financijska sredstva uložena su u poboljšanje
materijalnih uvjeta rada.
Kontinuirano se nastavlja sa izmjenom stolarije po odgojnim skupinama
koja je dotrajala, a ugrožava i sigurnost djece.
Znatna financijska sredstva ulažu se u nabavu didaktičkog i likovnog
materijala po odgojnim skupinama.
U cilju poboljšanja i ušteda energenata, te uklanjanja azbestnih ploča sa
pročelja vrtića krenulo se u obnovu fasade vrtića i jaslica.

3. ORGANIZACIJA NJEGE I BRIGE ZA TJELESNI RAST I
ZDRAVLJE DJECE
Kontinuiranim radom i edukacijom djece razvijaju se navike zdravog
života. U prošloj godini nije zabilježena niti jedna epidemija dječjih
bolesti, već su uočeni pojedinačni slučajevi infekcije ždrijela, angina,
alergija i vodenih kozica.
Sanitarni čvorovi su prilagoñeni predškolskoj djeci i udovoljavaju svim
higijenskim i sanitarnim zahtjevima.
Primjenom jedinstvenih normativa zdrave prehrane za djecu
predškolske dobi planirana je i realizirana prehrana tijekom cijele
godine. Za djecu sa alergijama na pojedine vrste namirnica jelovnik se
prilagoñava.
Predškolsko razdoblje je vrijeme intenzivnog rasta i razvoja djeteta.
Upravo zbog toga prehrana djece u dječjim vrtićima mora biti planirana i
kontrolirana. Jelovnici su sastavljeni u Zavodu za javno zdravstvo
Primorsko – goranske županije. Planiraju se tjedno, transparentni su za
roditelje, i na temelju preporučenih energetskih i nutritivnih vrijednosti
prema dobnim skupinama.
Za djecu vrtićke dobi uobičajena su četiri obroka:
7.30
– 8.30 sati
9.00 – 9.30 sati
11.30 – 12.30
14.00 – 15.00

-

doručak
voćni obrok
ručak
užina

I ove godine od strane Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije,
izvršeno je redovito ispitivanje mikrobiološke ispravnosti uzoraka glavnog
obroka. Svi pretraženi uzorci u pogledu zdravstvene ispravnosti
odgovaraju propisanim standardima.
Svi zaposleni radnici imaju uredne sanitarne iskaznice kao i položen
higijenski minimum (kuharice).
Ukupnog vanjskog prostora oko vrtića ima 1200m2. Prostor je opremljen
spravama za igru (tobogan, ljuljačke, penjalice, klackalice).
Posebna briga posvećuje se autentičnom i prirodnom izgledu vanjskog
prostora (očuvanje kamenjara, ureñenje krošnji stabala, ureñenje
cvjetnjaka)
Djeca svakodnevno borave na svježem zraku u prostoru gdje mogu
razvijati prirodne oblike kretanja i osnovne natjecateljske vještine koje
uspješno primjenjuju na Olimpijadi dječjih vrtića karlovačke županije gdje
svake godine postižu izvrsne rezultate.
Osobito uspješnim smatramo organizaciju i kvalitetu provedbe
sedmodnevnog ljetovanja u Karlovačkom dječjem odmaralištu u Selcu.
4. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD

Odgojno obrazovni rad odvija se u šest odgojnih skupina: jedna jaslička (
2-3 godine ) i pet vrtićkih skupina. Sadržaji planirani godišnjim planom i
programom ustanove u potpunosti su realizirani.
Odgojno obrazovni rad planira se po odgojnim skupinama tromjesečnim,
tjednim i dnevnim planiranjem aktivnosti.
Od ove školske godine uz superviziju prof. Biserke Petrović Sočo sa
Učiteljskog fakulteta iz Zagreba uvodimo se u suvremeniji način rada.
Sav prostor u kome borave djeca pretvorili smo u centre aktivnosti. Na
taj način smo povećali kvadraturu prostora na kojem se djeca igraju i
istražuju.
Odgojna skupina RIBICE: 22 upisane djece boravi na prostoru 70m2
Odgojna skupina CVJETIĆI: 25 upisane djece boravi na prostoru od
61m2
Odgojna skupina BUBAMARE: 25 upisane djece boravi na 61m2
Odgojna skupina LEPTIRIĆI: 25 upisane djece boravi na 61m2
Odgojna skupina PČELICE: 26 upisane djece boravi na 66 m2

Odgojna skupina ZEČIĆI ( jaslice 2-3 godine) : 17 upisane djece boravi
na 52m2.

Jednodnevni izlet u Zagreb, predstava u zagrebačkom kazalištu lutaka,
posjet zoo vrtu, vožnja uspinjačom za djecu su poseban doživljaj.
Osobito uspješnim smatramo organizaciju i kvalitetu provedbe
sedmodnevnog ljetovanja u Hostelu Karlovac u Selcu.
To su dodatni sadržaji koje financiraju roditelji i koji ih u potpunosti
prihvaćaju i podržavaju.

Izvještaj o radu stručnog suradnika – logopeda
Logoped u vrtiću zaposlen je na pola radnog vremena 20 sati tjedno.
Logopedskom terapijom obuhvaćeno je 20 djece.
Govor se ne podučava, on se razvija u interakciji s okolinom. U vrtiću
djeca uče igrajući se. Logoterapija je za njih zabava.
Najučestalije poteškoće govorno – jezičnog razvoja su slijedeće:
- poremećaj izgovora glasova govora ( poremećaj artikulacije, dislalija)
- usporen govorno – jezični razvoj
- poteškoće u razvoju predčitalačkih vještina
- poremećaj ritma i tempa govora (mucanje i brzopletost)
Što se teškoće ranije otkriju i počnu rješavati, napredak će biti brži i
uspješniji.
Jednodnevni izlet u Zagreb, predstava u zagrebačkom kazalištu lutaka,
posjet zoo vrtu, vožnja uspinjačom za djecu su poseban doživljaj.
Osobito uspješnim smatramo organizaciju i kvalitetu provedbe
sedmodnevnog ljetovanja u Hostelu Karlovac u Selcu.
To su dodatni sadržaji koje financiraju roditelji i koji ih u potpunosti
prihvaćaju i podržavaju.
5. SURADNJA I PARTNERSTVO S DJETETOVOM OBITELJI
Suradnju s roditeljima planirali smo na način koji omogućuje i
podrazumijeva njihovo sudjelovanje u realizaciji i praćenju svih
segmenata odgojno obrazovnog rada.
Prepoznali smo važnost zajedničkog djelovanja i shvaćanja postupaka
unutar vrtića i obitelji na razvoj djeteta, njegova ponašanja i postupaka.

To znači da roditelji mogu svakodnevno dobiti stručnu pomoć u odgoju i
zajedničko rješavanje tekućih problema.
Na roditeljskim sastancima koje smo održali dva puta( u predškolskoj
skupini tri), uz rješavanje tekuće problematike , obradila se i pedagoška
tema vezana za odgoj i razvoj djeteta.
Roditelji se aktivno uključuju u humanitarne aktivnosti vrtića.
Provoñenje radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ za djecu najmlañe
dobi do četiri godine života nije realizirana jer se nije prijavio dovoljan
broj roditelja.
Prateći suvremene pedagoške smjernice i potrebu za što većom
kompetencijom roditelja u odgoju, vrtić planira dati još veći naglasak na
suradnju s roditeljima.
6. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA
Financijska sredstva ulažu se u stručno usavršavanje odgojitelja što
omogućava praćenje novijih i suvremenijih postignuća u predškolskom
odgoju, te primjena istih u radu sa djecom.
Odgojiteljice redovito odlaze na stručne skupove koji se održavaju u
Zagrebu u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.
7. SURADNJA S DRUGIM INSTITUCIJAMA
Suradnjom sa Sportskom zajednicom grada Ogulina djeca jednom
tjedno odlaze u Sokolski dom, gdje provode tjelesne aktivnosti pod
stručnim vodstvom trenera gimnastike.
Takve aktivnosti imaju za djecu višestruko značenje:
- poticanje poželjnih oblika ponašanja, osobina ličnosti, stavova,
vrijednosti
( npr. jačanje djetetova samopouzdanja, razvijanje pozitivne slike
o sebi, odnos prema uspjehu i neuspjehu)
- formiranje motoričkih znanja i sposobnosti
- unapreñivanje funkcionalnih sposobnosti organizma ( kondicije:
disanje i krvotok i tjelesnog izgleda)
Vrlo dobru suradnju imamo sa osnovnim školama.
Organizira se posjet osnovnim školama sa osnovnim ciljem ohrabrivanja
i izgradnje djetetova samopouzdanja da može samostalno preuzeti
odgovornost za sebe i svoje školske obveze. Vrtić je ustanova koja
stvara motivirajuće okruženje za dijete, jer tom brigom za optimalan
razvoj tijekom cijeloga predškolskoga razdoblja stvaramo uvjete i za
razvoj uspješnog prvašića.

Vrtić se odaziva i aktivno uključuje u sva kulturna dogañanja grada.
Vrtić surañuje i sa drugim ustanovama na nivou grada Ogulina, pa i šire
po preporuci sustava odgoja i obrazovanja.

U Ogulinu, 25. ožujka 2014. godine
Izvještaj napisala Ivanka Turković – ravnateljica Dječjeg vrtića „Bistrac“
Ogulin

