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Godišnje izvješće o odgojno –obrazovnom radu

Na temelju članka 56. Statuta Dječjeg vrtića "Trogir" Trogir, Upravno vijeće Dječjeg
vrtića "Trogir" na 63. sjednici održanoj dana 28. kolovoza 2021., a na prijedlog Odgojiteljskog
vijeća i ravnateljice donosi:
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O ODGOJNO - OBRAZOVNOM RADU DJEČJEG VRTIĆA
"TROGIR" ZA PEDAGOŠKU 2020/2021. GODINU

1. USTROJSTVO
Dječji vrtić “Trogir” je u pedagoškoj 2020/2021.godini djelovao na području Grada
Trogira i na području Općine Okrug do 31. 12. 2020., od 1. 1. 2021. Dječji vrtić „Trogir“
djeluje samo na području Grada Trogira.
Naime, Osnivači Dječjeg vrtića „Trogir“ - Grad Trogir i Općina Okrug uredili su
međusobne odnose vezane za Dječji vrtić „Trogir“ nakon istupanja Općine Okrug. Dječji vrtić
„Trogir“ Trogir i Dječji vrtić „Kadujica“ Okrug Gornji sklopili su Sporazum o razdruživanju
glede Dječjeg vrtića „Trogir“ dana 30. prosinca 2020. godine (Klasa: 601-01/20-01/18, Urbroj:
2181/01-30/01-20-4 - Grad Trogir, Klasa: 601-01/20-01/9, Ubroj: 2184/01-01/20-1 - Općina
Okrug) kojim se uređuju odnosi između ustanova vezano za preuzimanje dijela radnika iz
Dječjeg vrtića „Trogir“ u Dječji vrtić „Kadujica“, djece – korisnika vrtićkih programa s područja
Općine Okrug i preuzimanja opreme, namještaja i inventara, koji se nalazio u područnom
vrtiću „Pčelica“ u Okrugu Gornjem te druga pitanja značajna za odredbe citiranog
Sporazuma Osnivača.
U Vrtiću se ostvaruje program odgoja, obrazovanja, skrbi, njege, zdravstvene zaštite i
prehrane djece te se nastoji ove sadržaje obogatiti dodatnim sadržajima i aktivnostima. U
Vrtiću se provodi Posebni dramsko – scenski integrirani program, Program katoličkog
vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi te otvaranjem novog objekta “Leptirić” dana
18. 1. 2021. počeo je s radom Program rada s djecom s teškoćama u razvoju koji je odobren
od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Naime, s ciljem da se svakom djetetu omogući
primjeren program, organizacija i ustroj u skladu s njegovim potrebama, sposobnostima i
mogućnostima potrebno je rehabilitacijskim postupcima i ranim tretmanom razviti kod djeteta
preduvjete potrebne da se dijete može uključiti u redovne programe.
Suvremeno koncipiran odgojno-obrazovni sustav zahtijeva od predškolskog odgoja i
naobrazbe da svakom djetetu omogući primjeren program, organizaciju i ustroj, a sve sa
svrhom poticanja razvoja djeteta u skladu s njegovim potrebama, sposobnostima i
mogućnostima.
Dječji vrtić “Trogir” je ustrojen kao samostalna i jedinstvena organizacija.
Unutarnjim ustrojstvom, skupine istovrsnih i sličnih poslova razvrstane su na:
-

odgojno-obrazovni rad organiziran u odgojno-obrazovnim skupinama koje uz odgoj i
obrazovanje ostvaruju i programe njege, zdravstvene zaštite i prehrane djece,
poslove unapređivanja pedagoškog i stručnog rada - stručno-razvojna služba,
vođenje poslovanja i administrativno stručni poslovi i
održavanje čistoće i čuvanje objekata (prema propisanim mjerama sigurnosti).

Sve sastavnice procesa rada imaju osnovnu zadaću da osiguraju najpovoljnije uvjete
za ostvarivanje programa odgoja i naobrazbe djece.
Broj djece u odgojnim skupinama utvrđuje se u skladu s Državnim pedagoškim
standardom iz 2008. godine.
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U Dječjem vrtiću “Trogir” odgojno-obrazovni rad u 2020/2021.godini realizirao se u
sljedećim vrtićima:
ODGOVORNI
ODGOJITELJ

DJEČJI VRTIĆ

ADRESA

LEPTIRIĆ
započeo s radom
18. 1. 2021.

Cesta Plano 70, Plano,
582-581
Trogir

Danijela Čović

MASLINA

Sv. Petra 8,
Trogir

881-271

Vera Goleš

VRABAC

Hrvatskih mučenika 29,
Trogir

881-459

Ivana Lučin

MORE

Balančane 12,
Trogir

245-499

Ana Ćaleta

RIBOLA

Dr. Franje Tuđmana 16,
885-725
Trogir

Nataša Matijaš

MASLAČAK

Kneza Trpimira 41,
Trogir

881-625

M.L. do
31. 12. 2020.
Zorica Repić od 1. 1. 2021.

SUNCE

Franini 1, Žedno,
Trogir

888-178

Ivana Krstulović

886-415

M.R. do
31. 12. 2020.

PČELICA
prestao s radom
31. 12. 2020.

Bana Jelačića 17,
Okrug Gornji

TELEFON

Prikaz broja djece tijekom 2020/2021. godine
rujan 2020.
listopad 2020.
studeni 2020.
prosinac 2020.
siječanj 2021.
veljača 2021.
ožujak 2021.
travanj 2021.
svibanj 2021.
lipanj 2021.
srpanj 2021.
kolovoz 2021.

429
436
433
431
390
387
376
381
379
295
295
295
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Iz prikaza broja djece tijekom godine vidljiv je smanjen broj djece u mjesecu siječnju jer je
prestankom rada Dječjeg vrtića „Pčelica“, Okrug Gornji određen broj djece prešao u
novootvoreni vrtić u Okrugu Gornjem. Otvaranjem novog vrtića „Leptirić“ u sastavu Dječjeg
vrtića „Trogir“sva su djeca s liste čekanja upisana u novootvoreni vrtić.
Iz prikaza je vidljivo poneko ispisivanje do mjeseca svibnja, a od mjeseca lipnja pred polazak
djece u osnovnu školu ispisivanje je bilo povećano.
Prikaz ostvarenog prihoda predškolske ustanove prema uplatama roditelja tijekom 2020/2021.
godine
REDNI BROJ

MJESEC

UPLATE

1.

rujan 2020.

158.625,02 kn

2.

listopad 2020.

152.453,02 kn

3.

studeni 2020.

150.001,04 kn

4.

prosinac 2020.

149.338,24 kn

5.

siječanj 2021.

136.546,04 kn

6.

veljača 2021.

144.266,00 kn

7.

ožujak 2021.

145.539,00 kn

8.

travanj 2021.

139.790,00 kn

9.

svibanj 2021.

141.727,00 kn

10.

lipanj 2021.

133.219,00 kn

11.

srpanj 2021.

116.216,00 kn

12.

kolovoz 2021.

32.815,00 kn

UKUPNO:

1.600,545,36

Prikaz troškova za ostvarivanje financijskih prava radnika u 2020/2021. godini
- troškovi prijevoza radnika
145.772,82 kn
- prilikom izrade Financijskog plana za 2021. (od 1. 1. 2021.) naknada za prijevoz s
posla i na posao planirana je iz sredstava Dječji vrtić „Trogir“ – prihodi po posebnim
propisima (uplate roditelja), a do 31. 12. 2020. za naknadu su osiguravali sredstva
Osnivači. Od 1. 1. 2021. rashodi su povećani za novu vrstu rashoda, posebno zbog
promjene sjediša Ustanove, odnosno prelaska Uprave Dječjeg vrtića „Trogir“ na novu
lokaciju u Planom, što iznosi
cca 50.000,00 kn mjesečno
- jubilarne nagrade radnika
38.500,00 kn
- pomoći za bolest radnika
2.500,00 kn
- pomoći za smrt člana obitelji radnika
6.000,00 kn
- otpremnine
94.692,87 kn
- božićni darovi za djecu radnika
109.300,00 kn
Oslobađanje plaćanja dijela usluga (sukladno Pravilniku o upisima)
- četvrto dijete u obitelji 100%
11 djece
- treće dijete u vrtiću 40%
2 djece
- drugo dijete u vrtiću 30%
29 djece
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-

rješenje centra za socijalnu skrb 100%

5 djece

Prikaz izostanka djece zbog bolesti tijekom 2020/2021.
Rujan 2020.
16 djece
2.944,96 kn
Listopad 2020.
16 djece
2.944,96 kn
Studeni 2020.
16 djece
2.944,96 kn
Prosinac 2020.
15 djece
2,744,96 kn
______________________________________________
UKUPNO:
76 djece
11.579,84 kn
Siječanj 2021.
13 djece
2.244,96 kn
Veljača 2021.
8 djece
1.554,96 kn
Ožujak 2021.
2 djece
320,00 kn
Travanj2021.
2 djece
320,00 kn
Svibanj2021.
3 djece
450,00 kn
Lipanj 2021.
3 djece
450,00 kn
Srpanj 2021.
4 djece
600,00 kn
Kolovoz 2021.
1 djete
150,00 kn
______________________________________________
UKUPNO:
23 djece
6.089,92 kn
Iz navednog je vidljivo kako je odlukom ravnatelja o vođenju dodatne, posebne evidencije o
izostancima djece zbog bolesti od mjeseca siječnja 2021. sukladno Pravilniku o upisima te
potpisivanjem Izjave o izostanku djetata od strane odgojitelja znatno smanjen financijski
gubitak od uplata roditelja. Važno je istaknuti da u odsutnosti djeteta zbog bolesti ne prestaju
fiksni troškovi ustanove.
Tijekom godine ukupno je 99 djece plaćalo 30% umanjen iznos sudjelovanja u cijeni
programa temeljem potvrdnice liječnika.
Odlukom Upravnog vijeća na 58. sjednici održanoj 29. travnja 2021., obzirom na nastalu
epidemiološku situaciju – pandemija COVID-19, vezano za trajanje epidemioloških mjera,
donesena je Odluka o umanjenju sudjelovanja u cijeni usluga korisnicima usluga DV „Trogir“
za dijete koje ne koristi program Vrtića 15 i više dana jer je kontakt zaražene osobe iz Vrtića.
Korisnik usluga plaća 70% utvrđenog iznosa sudjelovanja, a Odluka se primjenjuje vezano
za izostanke djece počevši od 1. travnja 2021. Navedena Odluka primjenjivala se u malom
broju slučajeva jer nije bilo velikog broj zaraženih osoba, čemu je sigurno doprinjelo
provođenje i poštivanje mjera HZJZ-a od strane svih radnika Ustanove.
Rad s djecom u odgojnim skupinama u izvještajnoj godini započeo je 1. rujna 2020. godine i
završio 31. kolovoza 2021. Ove pedagoške godine DV „Trogir“ je organizirao ljetno dežurstvo
za cca 100 djece čiji roditelji imaju potrebu za pohađanjem vrtića ljeti, u područnom objektu u
DV „Ribola“ - jaslice i područnom objektu DV „Maslačak“ - vrtić. Nova pedagoška godina
započinje 1. rujna 2021. godine.
Cilj ukupne odgojno-obrazovne aktivnosti je usmjeren ka zadovoljavanju djetetovih potreba u
smislu doprinosa cjelovitom razvoju djetetove osobnosti i kvalitete njegova življenja. Za

ostvarivanje ovog cilja primjenjivao se otvoreni oblik planiranja dobrobiti i sadržaja za
provedbu odgojno-obrazovnog rada s naglaskom na njegovoj javnosti.
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PRIKAZ OBJEKATA, VRSTE PROGRAMA, BROJA ODGOJNIH SKUPINA I DJECE

NAZIV OBJEKTA

DV LEPTIRIĆ

DV MASLINA

DV VRABAC
DV MORE

DV RIBOLA

DVMASLAČAK

DV SUNCE
ŽEDNO

VRSTA PROGRAMA
10-satni jaslički program
10-satni vrtićki program
5-satni posebni vrtićki program
za djecu s teškoćama u razvoju

BROJ
DJECE

VRIJEME TRAJANJA
PROGRAMA

14
18
4

10-satnijasličkiprogram
10-satnivrtićkiprogram
10-satnivrtićkiprogram
6-satnivrtićkiprogram
5-satnivrtićkiprogram
10-satnivrtićkiprogram
6-satnivrtićki program
5-satnivrtićkiprogram
10-satni jaslički program
10-satni vrtićki program
10-satni vrtićki program
10-satni vrtićki program
6-satni vrtićki program
5-satni vrtički program
10-satnivrtićkiprogram
10-satni vrtićki program
6-satnivrtićki program
5-satnivrtićkiprogram
program predškole
10-satni vrtički program

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17
23
24
20
21
23
16
15
16
23
18
23
16
17
22
23
20
20
23
24

6,00-16,00
6,00-16,00
7,30-13,00
(boravak djece u
skupini do 5 sati)
6,00-16,30
6,00-21,00
6,00-21,00
7,00-13,00
14,00-19,30
6,00-21,00
7,00-13,00
14,00-19,30
6,00-17,00
6,00-17,00
6,00-21,00
6,00-21,00
7,00-13,00
14,00-19,30
6,00-21,00
6,00-21,00
7,00-13,00
14,00-19,30
16,30-19,30
6,00-17,00

6-satni vrtički program

1

11

7,00-13,00

1

24

7,00-13,00

1
2

20

14,00-19,30

UKUPNO GRAD TROGIR
DV PČELICA
(do 31. 12. 2020.)

BROJ
ODGOJNIH
SKUPINA
1
1
1

6-satni vrtićki program

5-satni vrtićki program
UKUPNO OPĆINA OKRUG:

23 (uključujući
predškolu)

Svu djecu iz odgojnih skupina Dječjeg vrtića „Trogir“ koja imaju prebivalište na području
Općine Okrug preuzeo je Dječji vrtić „Kadujica“ Okrug Gornji.
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VRSTA PROGRAMA

CIJENA PROGRAMA

Jaslički program

550,00 kn

10 – satni vrtićki program

500,00 kn

6 – satni vrtićki program

280,00 kn

5 – satni vrtićki program

250,00 kn*

5 – satni posebni vrtićki program Korisnici usluga ne sudjeluju u cijeni
za djecu s teškoćama u razvoju
usluge
Program predškole
Korisnici usluga ne sudjeluju u cijeni
usluge
*Obrazloženje vezano za ispravak cijene usluge 5-satnog vrtićkog programa
Na sjednici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Trogir“ održanoj dana 4. rujna 2017. usvojen je
Pravilnik o izmjenama pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić „Trogir“ u
kojem se navodi u kojem iznosu korisnik usluga sudjeluje za pojedini program (cijena
participacije – uplate roditelja) te Prijedlog odluke o smanjenju participacije u cijeni korisnika
usluga Vrtića. Utvrđena je ekonomska cijena i cijena participacije – uplate roditelja prema
vrsti programa i troškovima nastalim u realizaciji programa koji se pružaju u Dječjem vrtiću
„Trogir“.
Gradsko vijeće Grada Trogira na 2. sjednici održanoj 13. rujna 2017. donijelo je Odluku o
davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u
Dječji vrtić „Trogir“ te Odluku o visini cijene usluga Dječjeg vrtića „Trogir“.
Nakon stupanja na snagu Odluke Grada Trogira 2017. godine kojom je utvrđena cijena
usluge za korisnike usluga za sve pojedine programe Vrtića od strane Uprave Vrtića došlo je
do pogreške prilikom unošenja cijene 5-satnog vrtićkog programa u računalni program za
ugovore s korisnicima usluga Vrtića, tako da su korisnici usluga Vrtića plaćali za navedeni
program iznos od 250,00 kn, umjesto iznosa od 260,00 kn.
Provjerom provedbe Odluke Grada utvrđena je pogreška u primjeni iste.
U ugovorima o pružanju usluga ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi koji će se s
korisnicima usluga potpisivati počevši od 1. rujna 2021., ispravit će se pogreška u cijeni
usluga te će korisnici usluga za 5-satni vrtićki program sudjelovati s 260,00 kn, kako je
utvrđeno Odlukom Gradskog vijeća Grada Trogira.

UPISI DJECE
U vremenu pred upise u dječji vrtić radilo se na realizaciji prijelaza djece iz skupine u
skupinu prema traženjima roditelja, pripremi obrazaca za upise, analizi podataka odgojitelja o
brojnom stanju djece u pojedinim skupinama, definiranju broja školskih obveznika, izradi
tabelarnog prikaza broja slobodnih mjesta, pripremi dokumentacije potrebne za upis i
razgovoru s roditeljima koji imaju djecu s posebnim potrebama i strukturiranju skupina za
iduću pedagošku godinu.
Natječaj za upis djece u jaslice i vrtiće Dječjeg vrtića „Trogir“ Trogir za pedagošku
2021/2022. godinu provodio se od 11. do 18. svibnja 2021. Zahtjevi za upis djece zaprimali
su se putem mrežne aplikacije, putem pošte te osobnim dolaskom roditelja.
Putem mrežne aplikacije zaprimljena su 63 zahtjeva, putem pošte 1 te su roditelji osobnim
dolaskom uručili 82 zahtjeva za upis djeteta u vrtić.
7
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Ukupno je zaprimljeno 146 zahtjeva za upis djece, od čega:
105 djece imaju uvjete za upis
41 dijete nema uvjete za traženi program
U planu upisa navedeno je 68 slobodnih mjesta. Tijekom zaprimanja dokumentacije i
obavljanja individualnih sastanaka s roditeljima uz prisutstvo djece stručni tim je dogovorio
upis djeteta sa značajnijim odstupanjima u razvoju te je dijete s teškoćama zauzelo 2 mjesta
na upisnoj listi u skupini 6-satnog programa u područnom objektu „Vrabac“. Dakle, ponuđeno
je 67 slobodnih mjesta.
U odnosu na ponuđena slobodna mjesta u vrtićkim programima nisu popunjeni svi kapaciteti.
Upisano je 59 djece, ostalo je 7 slobodnih mjesta.
Protiv ovog rješenja podnositelji su imali pravo žalbe Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Trogir“
u roku 8 dana od dana objave rezultata upisa na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića
(rezultati objavljeni 27. svibnja 2021.)
Konstatirano je da je Povjerenstvo za upis djece za pedagošku 2021/2022. godinu u
utvrđivanju liste primljene djece primijenilo odredbe Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece
u Dječji vrtić „Trogir“ te da se pridržavalo odredbi o načinu bodovanja pristiglih zahtjeva. U
žalbenom roku pravovremeno je pristiglo 71 žalba/prigovor te je izvršen uvid u iste.
Konstatirano je da nema osnovanih žalbenih navoda te se nakon razmatranja žalbi/zamolbi
prišlo odlučivanju.

KADROVSKA STRUKTURA
Sjedište Ustanove do 17. 1. 2021. je bilo u vrtiću “Maslina” Trogir, Sv. Petra 8, Trogir, a
nakon otvaranja vrtića „Leptirić“ sjedište Ustanove je u vrtiću „Leptirić“ Cesta Plano 70,
Plano, Trogir, a ostali vrtići su područni vrtići koji imaju svoje odgovorne odgojitelje.

REDNI
BROJ
1.
2.

3.
4.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17
18.

NAZIV
Ravnatelj
Odgojitelj
Odgojitelj u predškoli
na ½ radnog vremena
Odgojitelj EU
Odgojitelj EU
na ½ radnog vremena
Zdravstveni voditelj
Medicinska sestra
Tajnik
Administrativno-računovodstveni
referent
Voditelj računovodstva
Računovodstveni referent
Računovodstveni referent
Glavna kuharica
Kuharica
Spremačica – pralja
Domar – ložač - vozač
Pedagog
Psiholog
Logoped
Edukacijski rehabilitator - odgojitelj
Voditelj EU projekta

NSS

SSS

VŠS

VSS

UKUPNO

1
32
1

1
32
1

3
2

3
2

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
3
20
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
3
20
2
1
1
1
1
1
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19.

Financijski administrator EU
na ½ radnog vremena
UKUPNO

9

42

1

1

7

78

Početkom pedagoške godine raspisan je natječaj za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića „Trogir“ te
je, nakon provedenog natječaja odlukom Upravnog vijeća na temelju suglasnosti Grada
Trogir i Općine Okrug – Osnivača, od 12. 11. 2020. imenovana nova ravnateljica Lovorka
Buotić.
Razdruživanjem dvaju Osnivača i promjenom sjedišta Ustanove donesen je novi Statut
Dječjeg vrtića „Trogir“ i izvršena izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Dječjeg vrtića „Trogir“.
Izmjenom Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada uvedena su nova radna mjesta:
edukacijski rehabilitator – odgojitelj i kineziolog. Otvaranjem nove odgojne skupine za djecu s
teškoćama u razvoju na radno mjesto edukacijskog rehabilitatora - odgojitelja zaposlena je
na određeno vrijeme nestručna zamjena jer se nakon nekoliko provedenih natječaja za
primanje edukacijskog rehabilitatora isti nije primio. Nositelji odgojno-obrazovnog procesa u
Dječjem vrtiću “Trogir” su stručni djelatnici: odgojiteljice, jedna medicinska sestra u jaslicama
(1 - 3. godine života djeteta), zdravstveni voditelj, pedagog, psiholog, logoped, edukacijski
rehabilitator - odgojitelj i ravnatelj. Od stručnih suradnika zaposleni su pedagog, psiholog i
logoped. Na poslovima njege, skrbi za tjelesni rast djece i brige za njihovo zdravlje zaposlen
je zdravstveni voditelj; na poslovima pripremanja obroka, čišćenja, održavanja i nabave
zaposlene su kuharice, spremačice-pralje, domari, računovodstveni referent (ekonom) i
zdravstveni voditelj; na administrativnim i računovodstvenim poslovima zaposlen je tajnik,
administrativno-računovodstveni referent, voditelj računovodstva i računovodstveni referent.
Dio radnika zaposlenih u Dječjem vrtiću „Trogir“ na neodređeno vrijeme preuzima
Dječji vrtić „Kadujica“ Okrug Gornji te se njihovi ugovori o radu prenose na novog
poslodavca (preuzeto je sedam radnika).
Kao glavni kriterij kod prelaska radnika u novu Ustanovu – Dječji vrtić „Kadujica“, koja će
djelatnost obavljati isključivo na području Općine Okrug, bilo je prebivalište radnika
(prebivalište radnika - područje Općine Okrug).
Dječji vrtić „Trogir“ Trogir, Sv. Petra 8 zastupan po ravnateljici Lovorki Buotić i Dječji vritć
„Kadujica“ Okrug Gornji, 30. svibnja br. 12 , zastupan po privremenoj ravnateljici B. D.dana
31. prosinca 2020. godine, u Trogiru, sklopili su Sporazum o preuzimanju dijela radnika,
djece te preuzimanju opreme i namještaja, sitnog inventara i potrošnog materijala.

2. MATERIJALNI UVJETI RADA
Materijalni uvjeti rada u Ustanovi su različiti. Od sedam prostora (objekata) jedan je
građen namjenski, a ostali su adaptirani prostori. Kapaciteti objekata i prostora u njima
također su različiti te se zato u nastavku daje prikaz materijalnih uvjeta rada po objektima:
MATIČNI VRTIĆ „LEPTIRIĆ“ (počao s radom 18. 1. 2021.)
Nabavljena je didaktika i slikovnice – 21.659,91 kn
Izvršena je adaptacija prostora za dvije odgojne skupine – cca 100.000,00 kn
Kupljena je oprema (namještaj – 72.631,75 kn, perilice i sušilice – 6.269,60 kn; sitan inventar
- linije, usisivači, telefom, plastifikator – 26.985,25 kn)

Upotpunjeni su kabineti psihologa, logopeda i edukacijskog rehabilitatora – didaktika,
slikovnice i stručna literatura (14.525,22 kn)
Kupljena su dva računala u iznosu od 7.935,00 kn, namještaj – 3.830,31 kn (kartotečni
ormari), knjige za knjižnicu te testovi za rad stručne službe u iznosu od 6.906,84 kn
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PODRUČNI OBJEKT “MASLINA” (adaptiran i počeo raditi 1987.)
Nabavljena je didaktika i slikovnice – 17.426,25 kn
Izvršila se prilagodba vrtićke odgojne skupine u jasličku i pri tome kupljen namještaj – cca
19.300,00 kn, uloženo u sitan inventar – plastifikator, navlake kutih garniture i zavjese –
5.205,90 kn
PODRUČNI OBJEKT “VRABAC” (adaptiran i počeo s radom 1983.)
Nabavljena je didaktika i slikovnice – 5.855,00 kn
Izvršena je unutarnja sanacija objekta (obrađeni su zidovi za zaštitu od vlage), zamjenjena
su dotrajala rasvjetna tijela te su u odgojnim skupinama dodana rasvjetna tijela za bolju
vidljivost), promjenjene su zavjese u iznosu od 2.651,00 kn
PODRUČNI OBJEKT “MORE” (otvoren u lipnju 2020.)
Nabavljena je didaktika i slikovnice –7.323,65
Kupljen je sitan inventar – posteljina, novogodišnje drvce i telefonski aparat – 3.706,25
PODRUČNI OBJEKT RIBOLA (adaptiran i počeo s radom1998.)
Nabavljena je didaktika i slikovnice – 6.663,73 kn
Opremljena glavna kuhinja –6.073,93 kn
Objekt u sastavu vrtića je zatvoren u šestom mjesecu.
PODRUČNI VRTIĆ “MASLAČAK” (izgrađen i počeo s radom 1974.)
Nabavljena je didaktika i slikovnice - 9.326,25 kn
PODRUČNI VRTIĆ „SUNCE“ (otvoren je u rujnu 2008.)
Nabavljena je didaktika i slikovnice - 6.497,50 kn
Izvršena adaptacija prostora tako da je dobivena soba odgojitelja, veća garderoba,
postavljena je podna obloga, sanacija zidova te su kupljene zavjese – 3.303,70 kn. Izvršeni
radovi na ulazu u vrtić (stepenice).
PODRUČNI VRTIĆ “PČELICA” (adaptiran i započeo s radom 1983., prestao s radom 31. 12.
2020.)
Nabavljena je didaktika i slikovnice – 7.225,00 kn
Nabavljena je dugotrajna imovina (računala i računalna oprema u iznosu od 5.820,00 kn) i
sitan inventara (kuhinjsko posuđe, parna postaja, radia i novogodišnje drvce – 5.565,15 kn).
Dječji vrtić „KADUJICA“ preuzima svu opremu i namještaj, sitan inventar te potrošni materijal
(materijal u radu s djecom i ostali potrošni materijal) koji koriste odgojne skupine područnog
vrtića „Pčelica“, a koji se nalazi u prostorima zgrade u Okrugu Gornjem na adresi Bana
Jelačića 17, koja zgrada je vlasništvo Općine Okrug.

3. RAD NA NJEZI, SKRBI ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIZI ZA NJIHOVO ZDRAVLJE
RAD NA OSIGURANJU I UNAPREĐIVANJU HIGIJENSKIH UVJETA
Udruga Sunce Split u suradnji s WWF Mediterranean je 2020. godine započela s
provođenjem projekta Plastic Smart Cities Croatia. Cilj projekta je smanjenje plastičnog
otiska u različitim segmentima društvenog života lokalne zajednice te poticanje upotrebu
alternativnih rješenja za jednokratnu plastiku i poduzimanje mjera za sprječavanje dotoka
plastike u prirodu do 2030.g odine. Grad Trogir se u listopadu 2020. godine priključio u gore
naveden projekt te s njim i Dječji vrtić “Trogir”. Mjere koje je Dječji vrtić “Trogir” poduzeo: nije
se produžio ugovor o korištenju aparata sa spremnikom pitke vode te su samim tim iz
upotrebe izbačeni plastični spremnici vode, smanjila upotreba jednokratnih plastičnih čaša.
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Plan je nabaviti čaše od polikarbonata nakon čega bi se u potpunosti izbacila upotreba
plastičnih čaša.
U cilju zadovoljavanja osnovnih potreba i prava djece ostvaren je rad na poboljšanju
higijensko-sanitarnih uvjeta života djece u vrtiću:
- Uvid i higijensko sanitarni nadzor u svim objektima.
- Izvršena je nabava profesionalnih sredstava za čišćenje, materijala i opreme za čišćenje
sukladno s HACCP-om.
Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana nabave namirnica, radne odjeće i obuće i ostalih
sredstava prema potrebi za sve objekte.
U jasličkim skupinama područnog objekta Maslina i Leptirić obavlja se higijensko odlaganje
iskorištenih jednokratnih pelena u posebne spremnike – sprječavanje razvoja bakterija i
širenje neugodnih mirisa, a sve u cilju zadovoljavanja osnovnih higijenskih uvjeta.
Praćenje mikroklimatskih uvjeta boravka djece.
Redovito servisiranje uređaja za klimatizaciju i čišćenje filtera klima uređaja u cilju prevencije
zaraznih bolesti koje se prenose tim putem.
Provode se postupci dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije u suradnji s tvrtkom Cian doo.
RAD NA PRAĆENJU I UNAPREĐIVANJU PREHRANE
Jelovnici su izrađivani mjesečno te su od mjeseca travnja objavljivani na internet stranici. Za
13 djece s posebnim potrebama u prehrani izrađeni su prilagođeni jelovnici. Upute su
pismenim putem dane za svako djete u centralnoj i čajnim kuhinjama.
Izrađeni su jelovnici i za djecu u produljenom boravku koji je prestao s radom u ožujku
(prestanak rada EU projekta) i za poludnevne boravke.
Ove godine od siječnja uveli smo 2 puta tjedno riblji meni što je ujedno i obogatilo jelovnik.
Uvedene su zdravije namirnice, jela su obogaćena povrćem te su izbačene nezdrave
namirnice. Djeca borave većinu dana u vrtiću te im je potrebno omogućiti što zdraviju,
raznovrsniju, kvalitetnu i nutritivno bogatu hranu koja bi im osigurala pravilan rast i razvoj.
Praćenjem hranjenja djece tijekom boravka djecu je potrebno potaknuti, motivirati, kao i
educirati o pravilnoj prehrani kao i zdravim namirnicama te ih poticati na samostalno
hranjenje.
PROVOĐENJE ZDRAVSTVNE ZAŠTITE I RAD NA ORGANIZACIJI I UNAPREĐENJU
BRIGE ZA TJELESNI RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE
Sva upisana djeca imala su prije upisa u dječji vrtić Potvrdu o obavljenom sistematskom
zdravstvenom pregledu.
Trend ne cijepljenja djece i dalje predstavlja veliki javnozdravstveni problem.
U projekt „Nadzirano četkanje zubi u vrtićima i školama“ sudjelovale su dvije desetosatne
skupine. Projekt se provodio tijekom svibnja i lipnja, zbog povećanja broja oboljelih u
Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom prethodnih mjeseci. Izvršena je edukacija odgojitelja i
djece. Projekt se provodio uz epidemiološke mjere, gdje je sigurnost djece postavljena na
prvom mjestu. Nastavak projekta se očekuje krajem listopada, kao i povećanje broja
uključenih skupina.
Najčešći poboli tijekom pedagoške godine su prehlade, šarlah, gripe, vodene kozice,
konjuktivitisi, ušljivost, urinarne infekcije, crijevni paraziti, svrab i koronavirus.
Prema dobivenim podacima bilo je pet tjelesnih ozljeda koje su zahtijevale liječničku
intervenciju, najčešće se radilo o posjekotinama s šivanjem, lomovima i iščašenjima udova.
Sukladno različitim situacijama nameće se potreba izrade detaljnijih protokola postupanja
koji bi bili popraćeni zapisnikom.
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U pojedinim grupama u veljači i ožujku pojavila se epidemija vodenih kozica. U svim
slučajevima zaraznih bolesti provedene su preventivne mjere koje nalaže Zakon o
zdravstvenoj zaštiti. Sukladno Zakonu zaštite na radu svi ormarići prve pomoći su opskrbljeni
sanitetskim materijalom.
Zdravstveni voditelj je sudjelovao tijekom godine u timskoj opservaciji djece s posebnim
potrebama.
Tijekom pedagoške godine surađivao je s roditeljima djece s zdravstvenim poteškoćama.
Ujedno je prisustvovao sastancima koje su organizirali odgojitelji – roditeljski sastanak, gdje
je iznosio podatke o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, o važnosti pravilne prehrane i tjelesne
aktivnosti djece te o najčešćim pobolima u dječjem vrtiću s naglaskom na važnosti donošenja
potvrde izdane od strane pedijatra da je dijete zdravo.
Ove pedagoške godine se nastavila pandemija koronavirusa. Suradnja s epidemiološkom
službom je bila učestala. Sve mjere u vrtiću bile su poduzete sukladno s epidemiološkim
preporukama HZJZ-a. Sukladno mjerama obavljen je uvid u preventivne higijenske mjere
(dostupnost tople vode, tekućeg sapuna, papirnatih ručnika, sredstava za pranje i
dezinfekciju).
Nabavljene su zaštitne maske za sve djelatnike, sredstva za dezinfekciju ruku (postavljeni su
novi senzorni spremnici s dezinficijensom) po svim objektima, sredstva za brzu dezinfekciju
kontaktnih površina, dezbarijere za sve ulaze.
Naručena su dva beskontaktna termometara za mjerenje tjelesne temperature.
Izrađene su upute za roditelje o postupanju pri dovođenju djeteta u vrtić, upute za odgojno i
pomoćno osoblje pri dolasku i odlasku na posao kao i upute o prostornoj organizaciji i načinu
rada u specifičnim uvjetima.
Izrađena je prateća dokumentacija: Godišnja evidencijska lista dolazaka djelatnika na posao,
Tjedna nadzorna lista dezinfekcije, novi Planovi čišćenja i dezinfekcije.
Tijekom ove pedagoške godine veći broj djece i radnika vrtića bio je u samoizolaciji zbog
koronavirusa.
Prilikom saznanja o pozitivnoj djeci/radnicima vrtića, skupine su ali i područni objekti
zatvarani, djeca/radnici su stavljeni u samoizolaciju, te prostorije boravka djece/djelatnika su
prema uputama HZJZ-a očišćena i dezinficirana.
PLANIRANJE, ORGANIZACIJA I KOORDINACIJA U PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE
-

sudjelovanje na odgojiteljskom vijeću
sudjelovanje na sastanku tima za djecu s posebnim potrebama
sudjelovanje na sastancima tima s ravnateljem
koordinacija između centralne kuhinje, ekonoma i tehničke službe vrtića
sudjelovanje pri upisu djece
sudjelovanje na godišnjim inventurama
izrada rasporeda kuharskog osoblja i spremačica za rad tijekom ljeta
suradnja s epidemiološkom službom ZZJZ
suradnja sa sanitarnom inspekcijom
suradnja s pripadajućim pedijatrima
suradnja s Cian-om
usmjeravanje svih radnika na pravilno provođenje mjera zdravstvene zaštite
suradnja s roditeljima putem individualnih sastanaka
izrada Godišnjeg Plana i programa zdravstvenog voditelja
suradnja s dobavljačima hrane
suradnja s Stručnim društvom medicinskih sestara dječjih vrtića
uvođenje protokola komunikacije

12

Godišnje izvješće o odgojno –obrazovnom radu
VOĐENJE ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE
Evidencija o higijensko-epidemiološkom nadzoru
Evidencija o sanitarnom nadzoru
Evidencija o zdravstvenom odgoju
Evidencija epidemioloških indikacija
Evidencija ozljeda
Kartoni antropometrijskih mjerenja
Tjedni plan
Individualna dokumentacija

4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
Odgojno-obrazovni rad Dječjeg vrtića „Trogir“ temeljen je na Zakonu o predškolskom odgoju
iobrazovanju (NN 10/1997, 107/2007, 94/2013 i 98/2019), Nacionalnom kurikulumu za rani i
predškolski odgoj i obrazovanje (NN 05/2015), Državnom pedagoškom standardu
predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/2010) te ostalim zakonskim i podzakonskim
aktima vezanima za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.
Cilj odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću „Trogir“ usmjeren je prema osiguranju
dobrobiti za dijete – osobnu, emocionalnu i tjelesnu dobrobit, obrazovnu i socijalnu dobrobit
što je u skladu s Nacionalnim kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.
Osiguravanje dobrobiti za dijete podrazumijeva usmjerenost planiranja odgojno-obrazovnog
procesa na dijete i njegovu dobrobit. Razumijevanje dobrobiti i njezinih dimenzija proizlazi iz
znanja i očekivanja odgojitelja te njihovog shvaćanja djeteta, djetinjstva, socijalizacije, odgoja
i obrazovanja, što znači da je psihološki, pedagoški i didaktički utemeljeno.
U Dječjem vrtiću „Trogir“ tijekom 2020/2021. ostvarivali su se sljedeći programi:

Redoviti programi
Redoviti programi su cjeloviti razvojni programi odgoja i naobrazbe djece u dobi od godinu
dana do polaska u školu koji su namijenjeni djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i
potreba roditelja u različitome trajanju:
- cjelodnevni u trajanju od 10 sati dnevno – jaslični (1 – 3 godine) – 3 odgojne skupine
- cjelodnevni u trajanju od 10 sati dnevno – vrtićni (3 – 7 godina) – 10 odgojnih skupina
- poludnevni u trajanju od 5 sati dnevno – poslijepodne – 5 odgojnih skupina
- poludnevni u trajanju od 6 sati dnevno – ujutro – 4 odgojnih skupina
Prikaz sadrži programe nakon odjeljivanja PO Pčelica u Okrugu Gornjem u zasebnu
ustanovu pod nazivom Kadujica te otvaranja novog područnog objekta PO Leptirić u Planom
u sklopu ustanove DV Trogir. Ovim izmjenama promijenila se mreža objekata i programa DV
Trogir u siječnju 2021. Također, promijenio se i broj djece te struktura odgojnih skupina
obzirom da je dio djece prešao u novoosnovani vrtić Kadujica, u najvećem broju iz
podružnice Sunce. Dio djece iz postojećih programa, s prebivalištem na adresi Plano,
premješten je u novootvoreni objekt Leptirić, Plano.
Prije početka nove pedagoške godine odgojitelji su obavijestili roditelje i dogovorile vrijeme
dolaska novoupisane djece zbog potrebe poštivanja epidemioloških mjera. Djeca su dolazila
svakih pola sata što se pokazalo dobrom praksom. Roditelji su se pojedinačno zadržavali u
hodnicima vrtića najviše desetak minuta. S obzirom na epidemiološku situaciju odgojiteljice
komuniciraju s roditeljima porukama putem e maila, mobilnih telefona (različite grupe),
telefonski te putem individualnih sastanaka u vanjskim prostorima objekata uz poštivanje
važećih epidemioloških mjera. Prema potrebi roditelji, odgojitelji i članovi stručnog tima su
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dogovarali primjerene pedagoške postupke i razmjenjivali iskustva i zapažanja o djetetovim
potrebama u periodu prilagodbe. Prema procjeni težine prilagodbe odgojitelji navode da je
ukupno 13 djece u vrtićkim skupinama imalo težu prilagodbu, dok je u jasličkim skupinama
taj broj iznosio 7.

Prikazana je procjena težine prilagodbe koju su izradili odgojitelji:
CJELODNEVNI I POLUDNEVNI VRTIČKI PROGRAMI
PROCJENA
TEŽINE
LEPTIRIĆ MASLINA MASLAČAK
PRILAGODBE
LAKA
8
21
13
SREDNJA
10
4
3
TEŽA
3
3
0

MORE

RIBOLA

VRABAC

SUNCE

UKUPNO

20
0
1

19
4
2

13
1
1

11
2
3

105
24
13

CJELODNEVNI I POLUDNEVNI JASLIČKI PROGRAMI
PROCJENA
TEŽINE
LEPTIRIĆ
MASLINA
MORE
PRILAGODBE
LAKA
10
0
5
SREDNJA
4
0
6
TEŽA
1
1
5

UKUPNO
15
10
7

Tijekom pedagoške godine praćena je realizacija odgojno-obrazovnih projekata, motivacija i
sudjelovanje djece u aktivnostima, ritam dana u različitim vrstama redovnog programa s
obzirom na raspored obroka i dnevnog odmora u dogovorenom vremenu, boravak djece van
dnevne sobe i vrtićkog prostora, usvajanje kulturno-higijenskih navika pri hranjenju, kvaliteta
odnosa na relaciji roditelj – odgojitelj, analizirala se obavezna pedagoška dokumentacija
(orijentacijski planovi rada, dnevnici rada, zapisnici o održanim roditeljskim sastancima,
matične knjige djece, imenici djece, evidencije o dolascima djece).
Provedba projekata bila je otežana zbog epidemiološke situacije, u smislu ograničenja
mogućnosti suradnje s lokalnom zajednicom, roditeljima i odgojiteljima tako da je ove
pedagoške godine fokus bio na tematskom planiranju te manjim projektima kraćeg trajanja.
U skladu s tim provodilo se i obilježavanje vjerskih i državnih blagdana kao i svih značajnijih
lokalnih zbivanja tokom pedagoške godine, a koja su u duhu kulture i tradicije ovog
podneblja.
Zbog situacije s pandemijom virusa Covid 19 nisu se organizirali posjeti djece kazalištima,
školama ili sportskim ustanovama te je suradnja s vanjskim institucijama svedena na
komunikaciju na daljinu. Također, nisu se organizirali izleti s djecom i/ ili roditeljima.
Tijekom srpnja i lipnja organiziran je rad u dva objekta, “Ribola” i “Maslačak”, na način – 2
jasličke skupine u PO “Ribola”, 2 vrtićke skupine u PO “Maslačak”.

Posebni programi
U dječjem vrtiću Trogir provodili su se posebni programi:
Posebni dramsko-scenski integrirani program
Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi
Program rada s djecom s teškoćama u razvoju
Program javnih potreba - Program predškole
Kraći posebni športskiprogram „Ciciban“ (u sklopu EU projekta)

14

Godišnje izvješće o odgojno –obrazovnom radu
Posebni dramsko-scenski integrirani program
Program se provodi u sklopu cjelodnevnog 10-satnog programa PO „Vrabac“ te ima
suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Voditeljice programa su odgojiteljice Ivana
Lučin i Anita Čarija.
Cilj Programa je razvoj kreativnosti kroz sva razvojna područja koristeći kvalitetno odabrane
sadržaje iz područja govornog izražavanja, lutkarske, likovne, glazbene i scenske umjetnosti.
Pravilnim i pravodobnim planiranjem i ostvarivanjem odgojno obrazovnog rada odgojiteljice
su nastojale poticati cjeloviti razvoj djeteta koristeći dramsko scensku igru. Odgojiteljice u
radu koriste različite oblike dokumentiranja odgojno obrazovnog rada – razvojne mape,
individualne i zajedničke uratke djece, različite vrste praćenja postignuća i sposobnosti djece,
anegdotske bilješke, foto i video zapise te zajedničke refleksije i samorefleksije odgojitelja u
vrtiću. Tijekom godine izvele su 8 igrokaza s djecom unutar skupine te snimke i fotografije
poslale roditeljima putem e maila. Komunikacija s roditeljima održavala se individualno te
putem različitih sredstava komunikacije. Tijekom godine održan je jedan online sastanak s
roditeljima.
Posebni program katoličkoga vjerskog odgoja
Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi, koji je odobren od
Hrvatske biskupske konferencije i reverificiran u srpnju 2015. od Ministarstva prosvjete i
športa RH, ostvaruje se u PO „Vrabac“ u trajanju od 6 sati u jutarnjem terminu. Voditeljica
programa je odgojiteljica Anita Alić.
Cilj Programa katoličkoga vjerskog odgoja - u skladu s ciljevima cjelovitog odgoja djeteta
rane i predškolske dobi njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta. Vodeći se dječjim
doživljajem svijeta kao cjeline, vjerski odgoj je integriran u redovni plan i program kroz sva
područja odgojno obrazovnog rada i doprinosi djetetovom kvalitetnom cjelovitom rastu i
razvoju. Odgojiteljica u radu koristi različite oblike dokumentiranja odgojno obrazovnog rada
– razvojne mape, individualne i zajedničke uratke djece, različite vrste praćenja postignuća i
sposobnosti djece, anegdotske bilješke, foto i video zapise te zajedničke refleksije i
samorefleksije odgojitelja u vrtiću. Komunikacija s roditeljima održavala se individualno te
putem različitih sredstava komunikacije. Tijekom godine održan je jedan online sastanak s
roditeljima.
Program rada s djecom s teškoćama u razvoju
U ovoj pedagoškoj godini organizirana je nova odgojna skupina s posebnim programom za
djecu s teškoćama u razvoju u novootvorenom PO „Leptirić“, Cesta Plano 70, Trogir.
Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, trajanje programa je 5
sati u jutarnjem terminu. Područni objekt, time i posebna skupina započinje s radom 18.
siječnja. U odgojnoj skupini zaposlena je jedna odgojiteljica na puno radno vrijeme, Danijela
Ćurić Vladić te u nedostatku stručnog kadra Vanja Hrabar Coce kao nestručna zamjena za
edukacijskog rehabilitatora.
Otvaranjem područnog objekta u siječnju, uz suglasnost roditelja iz postojećih redovitih
programa premješteno je 4 djece u skupinu posebnog programa za djecu s teškoćama u
razvoju, svi s Nalazom i mišljenjem jedinstvenog tijela vještačenja. Od ukupnog broja djece
dvoje je u godini pred polazak u školu, ali će prema mišljenju vanjskih stručnjaka i roditelja
odgoditi polazak u prvi razred osnovne škole te nastavljaju pohađanje vrtića i iduće
pedagoške godine.
Obzirom na početak odgojno obrazovnog rada u novim uvjetima djeca su imala određeni
period prilagodbe koji je prema procjeni odgojiteljica bio teži za dvoje djece. Uz gotovo
svakodnevnu superviziju stručnog suradnika logopeda te po potrebi i ostalih članova
stručnog tima odgojiteljice su uspješno realizirale ciljeve svog odgojno obrazovnog rada koje
su postavile u suradnji s roditeljima uvažavajući dječje razvojne potrebe. Odgojitelji su
uvedeni u primjenu vizualne podrške, organizaciju rada putem vizualnih rasporeda, primjenu
PECSpredkoraka u svakodnevnoj komunikaciji, bihevioralnim i razvojnim metodama rada te
praćenju i vrednovanju napretka djece. Izrađen je Individualizirani odgojno obrazovni rad za
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svako dijete, redovito su procjenjivane jake strane te područja koja je potrebno poticati kod
svakog djeteta. Uz propisanu dokumentaciju odgojiteljice su koristile različite oblike
dokumentiranja odgojno obrazovnog rada: razvojne mape, individualne i zajedničke uratke
djece te različite vrste praćenja postignuća djece – anegdotske bilješke, foto i video zapise.
Od otvaranja posebne skupine održani su individualni sastanci odgojitelja i članova stručnog
tima sa svim roditeljima uz prezentaciju IOOP-a te savjetovanja roditelja u odgojnim
postupcima. Također, putem Zoom aplikacije održana su 2 zajednička roditeljska sastanka
na temu: Prilagodba na vrtić i planiranje odgojno obrazovnog rada te Realizacija odgojno
obrazovnog rada u vrtiću. Odgojiteljice su izrazito zadovoljne suradnjom s roditeljima.
Odgojiteljice su se redovito stručno usavršavale iz svog područja rada te su uz superviziju
logopedice J. Veljače uspješno realizirale postavljene odgojno obrazovne ciljeve.
Rad s djecom s teškoćama u razvoju
Prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i
90/2010) djecom s teškoćama u razvoju smatraju se djeca s teškoćama vida, djeca s
teškoćama sluha, s poremećajima govorno glasovne komunikacije, djeca s promjenama u
osobnosti uvjetovanim organskim činiocima ili psihozom, djeca s poremećajima u ponašanju,
djeca s motoričkim oštećenjima, djeca sniženih intelektualnih sposobnosti, djeca s autizmom,
djeca s višestrukim teškoćama, djeca sa zdravstvenim teškoćama i neurološkim oštećenjima
(dijabetes, astma, bolesti srca, alergije, epilepsije i sl.) i djeca s emocionalnim teškoćama.
U našoj Ustanovi integrirana su djeca s posebnim potrebama s ciljem njihovog cjelovitog
razvoja te integracije u širu društvenu zajednicu. Ove pedagoške godine došlo je do
promjena u strukturi stručnog tima. U veljači i ožujku 2021. došlo je do promjene stručnog
suradnika pedagoga i logopeda što je zahtijevalo vrijeme za upoznavanje djece s
teškoćama u razvoju i njihovih roditelja. Ovo izvješće sadrži integrirane podatke obaju
stručnih timova:
- Svi članovi stručnog tima zajedno sa zdravstvenim voditeljem zajedno su analizirali
zdravstvenu dokumentaciju djeteta u cilju što boljeg upoznavanja sa teškoćama djeteta.
- Stručni tim ustanove i zdravstveni voditelj pozvali su roditelje na inicijalni razgovor zajedno
s djetetom gdje se uspostavlja kontakt s roditeljima u svrhu upoznavanja o dosadašnjim
iskustvima djeteta s odvajanjem od roditelja, dosadašnjim iskustvima interakcije djeteta s
vršnjacima, njegovoj samostalnosti. Prikupljeni su podaci o djetetovu razvoju na temelju
interakcije s djetetom, opažanja ponašanja, razgovora s roditeljima i specijalističkih nalaza.
- Nakon obavljenog inicijalnog razgovora s roditeljima stručni tim je organizirao sastanak s
odgojiteljima u cilju prijenosa informacija o djetetu i edukacije odgojitelja o specifičnoj vrsti
teškoće u razvoju koju dijete ima – pristup djetetu, očekivanja, metode rada i sl.
- Stručni tim ustanove u suradnji s odgojiteljeljima u čijoj se skupini nalazi dijete s teškoćama
su dogovorili način uključivanja djeteta s teškoćama u skupinu – postupna prilagodba (duljina
boravka, vrijeme boravka, je li potreban dodatni odgojitelj).
- Organizirao se sastanak s roditeljima u cilju predstavljanja Plana i programa praćenja
djeteta i cilju upoznavanja roditelja s postupnom prilagodbom djeteta. Roditelji su savjetovani
ukoliko je bila potrebna dodatna dijagnostička obrada djeteta ili terapija.
- Za svako dijete s teškoćama u razvoju koje ima Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje
stručni tim je izradio Individualizirani odgojno obrazovni plan za svako dijete s kojim se
upoznaje odgojitelj i po kojem odgojitelj radi s tim djetetom.
- Članovi stručnog tima, posebno psiholog i logoped uključuju djecu u individualne tretmane.
Ukupno je u Dječji vrtić Trogir upisano 8 djece s Nalazom i mišljenjem jedinstvenog tijela
vještačenja te 17 djece koja imaju različitu dokumentaciju iz vanjskih ustanova (nalaze i
mišljenja liječnika specijalista, stručnjaka psihologa, logopeda, edukacijskih rehabilitatora i
sl.). Osim novoupisane djece s razvojnim teškoćama (postojeća zdravstvena dokumentacija)
i djeca koja su tokom pedagoške godine uočena od strane odgojitelja i stručne službe kao
djeca s teškoćama, ukoliko je za to postojala potreba.uključena su u individualne tretmane
kod članova stručnog tima Ustanove.
Suradnja s roditeljima djece s posebnim potrebama je ostvarena kroz različite oblike te je
prikazana u poglavlju Suradnja s roditeljima.
16

Godišnje izvješće o odgojno –obrazovnom radu
Program javnih potreba - Program predškole
Program javnih potreba – Program predškole namijenjen je djeci koja nisu obuhvaćena
redovitim programom ranog i predškolskog odgoja i naobrazbe. U pedagoškoj godini
2020/21. organiziran je rad jedne odgojne skupine programa predškole u PO „Maslačak“.
Program je realiziran u razdoblju od 01. 10. 2020. do 30. 5. 2021. godine. Ukupno je upisano
23 djece u dobi pred polazak u školu. U skupinu je integrirano 1 dijete sa TUR te je za njega
osnivač – Grad Trogir financirao dodatnog odgojitelja u odgojnoj skupini, odgojiteljicu
Nevenu Lučin zaposlenu na pola radnog vremena.
Cilj programa predškole je svakom djetetu u godini dana prije polaska u školu osigurati
optimalne uvjete za unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i
zadovoljavanje interesa koji ću mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja
u školskom okruženju. Odgojiteljica, voditeljica programa, poticala je aktivnosti i sadržaje koji
su djeci zanimljivi s obzirom na njihovu dob, interes, aktualne potrebe i sveukupne
potencijale djeteta. Što se tiče suradnje s roditeljima, održala je sa svim roditeljima
individualne sastanke te ih savjetovala u odgojnim postupcima te individualizaciji određenih
sadržaja. Od 23 djece roditelji 2 djece su najavili odgodu polaska u prvi razred osnovne škole
te će u idućoj godini ponovno pohađati Program predškole. Voditeljica programa predškole
bila je odgojiteljica Melinda Lakoš, zaposlena na pola radnog vremena.
Posebni športski program „Ciciban“
U svim vrtićkim odgojnim skupinama ove se pedagoške godine realizirao program sportske
igraonice od strane Udruge za sport i rekreaciju djece i mladeži „Ciciban“ u Splitu, dva puta
tjedno po skupini u trajanju 40 minuta – 70 sati godišnje. Program ima suglasnost Agencije
za odgoj i obrazovanje od 22. rujna 2009. Športski program sadržavao je procjenu početnog
i završnog stanja te provedbu kraćeg sportskog programa. Obzirom na mjere HZJZ planirana
se predavanja i edukacija roditelja kroz radionice i roditeljske sastanke nisu održali već su se
informacije prenosile individualno putem različitih sredstava komunikacije kako je navedeno
u poglavlju Suradnja s roditeljima.
4. travnja 2021. završava se s provođenjem kraćeg sportskog programa obzirom da je isti bio
financiran od strane EU projekta Dječji vrtić Trogir – partner obitelji.

ODGOJITELJI PRIPRAVNICI
Tijekom pedagoške godine odgojiteljica pripravnica Ana Stipanović završila je pripravnički
staž započet u prethodnoj pedagoškoj godini. Stažiranje je obavljeno prema Planu i
programu stažiranja odgojitelja pripravnika u dječjem vrtiću, pripravnica je obavila 3
samostalne djelatnosti te je Povjerenstvo (ravnatelj, stručni suradnik pedagog i odgojitelj
mentor) izradilo Izvješće. Pripravnica je uspješno položila stručni ispit u siječnju 2021.

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE STUDENATA
Tijekom pedagoške godine organizirala se provedba stručno metodičke prakse za 3
studentice predškolskog odgoja. Prema odrednicama studija pripravnice su sudjelovale u
odgojno obrazovnom radu te vodile dnevnik rada koji na uvid imao mentor i stručni suradnik
pedagog u vrtiću. Posebna se pažnja posvetila ostvarivanju specifičnih ciljeva – upoznavanja
studentica sa pedagoškom dokumentacijom, planiranjem, provedbom i vrednovanjem
odgojno obrazovnog rada. Na osnovu Dnevnika rada izradile su prikaz prakse koji će
prezentirati na fakultetu ili putem prezentacije ili putem seminarskog rada. Za potrebu
praktičnog osposobljavanja studenata imenovane su mentorima odgojiteljice s višegodišnjim
iskustvom u radu:
Maja Sunara – Žana Belas, PO „Maslačak“
Andrea Viljac – Vjekica Bilić, PO „Maslina“
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Petra Lučin – Andrijana Rožić, PO „Ribola“

5. EU PROJEKT – DJEČJI VRTIĆ „TROGIR“ – PARTNER OBITELJI
(04. 09. 2018. – 04. 04. 2021.)
Projekt DJEČJI VRTIĆ TROGIR – PARTNER OBITELJI ( UP.02.2.2.08.0024 ), financiran iz
Europskog socijalnog fonda, provodi se u Dječjem vrtiću „Trogir“ od 04. 09. 2018., od dana
potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između DV-a „Trogir“ s jedne strane i
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje u Zagrebu s druge strane, nastavio se i u ovoj pedagoškoj godini zaključno s
4. travnja 2021.

Cilj projekta bio je osigurati produljeni boravak za 40 djece te poslijepodnevni boravak za 60
djece s područja grada Trogira čime se njihovim obiteljima omogućila prilika za osobni razvoj
i rad. Cilj je također bio i zapošljavanje te educiranje stručnih radnika za što kvalitetnije
pružanje usluga institucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja.
Po završetku provedbe projekta s pravom i sigurnošću možemo reći kako su ovi projektni
ciljevi ispunjeni.
Pored gore navedenih ciljeva, projektom je planirano i osiguravanje sportskog programa za
svu djecu, nabava parno-konvekcijske peći i pripadajuće opreme za centralnu kuhinju DV-a
„Trogir“, nabava osnovnog namještaja-opreme (opremljen novootvoreni područni odjel
„More“) kao i nabava vrijedne i kvalitetne didaktike (većim dijelom u područnom odjelu
„More“, manjim dijelom u područnim odjelima „Vrabac“ i „Ribola“ ) te nabava potrošnog
materijala za sve područne objekte uključujući i posljednji otvoreni područni objekt „Leptirić“
koji je po otvaranju opremljen upravo iz projektnih sredstava i to za razdoblje od godinu
dana.
Treba naglasiti činjenicu da su i ovi projektni ciljevi postignuti i što je jednako bitno, da je sva
spomenuta oprema nabavljana kroz projekt, nabavljena bez poteškoća, uz trošak prihvaćen
u cijelosti (osim troška potrošnog materijala za koji smo imali financijsku korekciju od 5%
zbog nepravilnosti prilikom postupka vođenja javne nabave).
Najveći izazov s kojim se Korisnik bespovratnih sredstava susreo dogodio se u vrijeme
zatvaranja svih predškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj zbog epidemije bolesti Covid-19
uzrokovane SARS-CoV-2 virusom. Zbog spomenute nepredviđene situacije bili smo prisiljeni
izmijeniti prirodu pojedinih projektnih aktivnosti:
- pet odgajatelja angažiranih na projektu u sklopu produljenog i poslijepodnevnog
programa odrađivalo je svoje dužnosti koristeći se alternativnim modelima provedbe
aktivnosti odnosno digitalnim tehnologijama, budući da priroda aktivnosti to i dopušta

-

privremeno je obustavljeno održavanje sportskog programa u svim odgojnim
skupinama
od tri ciklusa edukacija koje smo obuhvatili projektom, jedan je ostvaren u cijelosti
dok su dva ciklusa ostala nedovršena jer smo zbog izvanredne situacije bili prisiljeni
otkazati/odgoditi nekoliko posljednjih susreta/radionica

Projekt „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji“ je promijenio i strukturu zaposlenih na način da
smo njime uveli radno mjesto logopeda te zapošljavali istog na određeno radno vrijeme. Rad
logopeda se pokazao neophodnim, stvorio je uvjete za uključivanje djece s govornim
poteškoćama u redovne programe provodeći s njima individualne terapijske tretmane pa je
po završetku Projekta zbog svega navedenog Vrtić stručnom suradniku – logopedu
omogućio stalan radni odnos i ugovor o radu na neodređeno vrijeme te na taj način osigurao
da ove teško dostupne usluge u lokalnoj zajednici budu dostupne svakom potrebitom djetetu.
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Nadalje, sudjelovanje u različitim projektnim aktivnostima (osobito sudjelovanje na
edukacijama) doprinijelo je i stjecanju osjećaja vlasništva nad Projektom te je motiviralo
zaposlenike da iniciraju nove projekte sličnog tipa i da sudjeluju u njihovim budućim
provedbama. Nastavno na tu činjenicu moramo istaknuti kako nam je Osnivač, Grad
Trogir, pružio operativnu pomoć pri identifikaciji novih ciljanih poziva za bespovratna
sredstva kao i pomoć pri izradi prijave te očekujemo barem jedan followup projekt kroz
godinu dana od završetka ovog Projekta. Upravo kroz taj novi Projekt planiramo osigurati
daljnje financiranje usluga produljenog boravka, odnosno produljenog programa.
Što se tiče ukupnog iskorištenog iznosa, treba reći kako je od ugovorenih 3.713.794,21 kn
projektom iskorišteno gotovo 90% sredstava.

6. STRUČNO USAVRŠAVANJE RADNIKA
STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA
U odnosu na epidemiološku situaciju stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika se
pretežno odvijalo putem različitih online platformi ovisno o organizatoru. Odgojiteljima je
pružena podrška od strane stručnog suradnika pedagoga u smislu pravovremenog
informiranja te prijavljivanja na online edukacije.

Stručni skupovi u organizaciji i pod pokroviteljstvom Agencije za odgoj i obrazovanje:

TEMA

MJESTO

Stručno usavršavanje i profesionalna podrška

online

Uloga pedagoga u procesu vrednovanja u
ustanovama za rani i predškolski odgoj i online
obrazovanje
Projekti iz područja nacionalnog programa odgoja i
obrazovanja za ljudska prava i demokratsko online
građanstvo
Priče, bajke, legende slikovnice

online

Kako prepoznati i razumjeti dijete s teškoćama u
online
učenju
Dimenzije medijske pismenosti u kontekstu ranog i
online
predškolskog kurikuluma
Posvojeno dijete u vrtićkom i školskom okruženju

online

Procesi usklađivanja i održivi razvoj iz perspektive
Split
Marije Montessori

VRIJEME
15. - 16.
2021.

3.

25. 3. 2021.

7. 4. 2021.
28. - 29.4.
2021.
28. 4. 2021.
5.- 6. 5. 2021.
27. - 28.
2021.
27. - 29 5.
2021.

5.

Stručni skupovi u organizaciji drugih ustanova, stručnjaka:

TEMA

ORGANIZATOR/

MJESTO

VRIJEME
19
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Utjecaj vitamina D na zdravlje i utjecaj
pandemije na razinu stresa kod
zdravstvenih djelatnika
Tešaj trajnog stručnog usavršavanja
društva dječjih vrtića
Utjecaj video igara na razvoj djece
Od otoka tuge do planine ljutnje –
dječje emocije
Zdravstveni djelatnici u borbi s Covid 19

PREDAVAČ
Hrvatska
udruga online
medicinskih sestara
Hrvatska
udruga online
medicinskih sestara
Europskidom Zagreb
online
CentarMadrugada
online

Hrvatska
udruga online
medicinskih sestara
Nadzirano četkanje zubi u vrtićima i HZJZ
online
školama
Obrazovna diferencijacija i rad s Centar
za
poticanje online
darovitim učenicima
darovitosti, Rijeka
Što kada mobitel postane dječja igračka Europski dom Zagreb / online
D. Šimunović
Implementacija HACCP sustava
NZJZ
Split
Odgoj u duhu nenasilne komunikacije Udruga
Abeceda online
prema
modelu
Marshalla
B. roditeljstva u Zagrebu / I.
Rosenberga
Pelajić
Od poticajnog okruženja do školske Klub trudnica i roditelja online
klupe
Split
Komunikacija – zašto je tolikovažna?
Klubtrudnicairoditelja
online
Split
Tjelesna aktivnosti zdravlje – savjeti za NZJZ
online
prehranu i zdravlje u vrtiću
Strategija u razvojuuspješnedjece
Ministarstvo
rada, online
mirovinskoga
sustava,
obitelji i socijalne politike
Suradnja i disciplina
Klub trudnica i roditelja online
Split
Prevencija pretilosti kod djece
Klub trudnica i roditelja online
Split
Childhood Potential Online Conference Montessoriparenting.org online
Childhoodpotential.com
Dramatizacija bajke u radu s djecom
Klub trudnica i roditelja online
Split / S. Novković
Destruktivni odgojni stilovi i prevencija
Klubtrudnicairoditelja
online
Split
Sretan roditelj, dobar roditelj
Udruga Kreativni rad, online
Zagreb
Povučeno dijete
Klub trudnica i roditelja online
Split / N. Pleić
Slikovnica od najranije dobi
GK Rijeka
online
Digitalna pismenost od vrtića
Roditelji u akciji – Roda
online
NUMICON - čvrsti matematički temelji
D. Kodozerc
online
Growth Midset Strategies
13th
Pan
European online
Conference On Digital
Education
Dječjiji mozak objašnjen roditeljima
KoHo pedagogija
online
Je li važno da su roditelji dobro da bi bili Europski dom Zagreb / online
dobri roditelji
D. Kosanović
STEMati od malih nogu
KoHo pedagogija
online
Specifičnost komunikacije s djecom s Klub trudnica i roditelja online

30.10. 2020.

25. 11. 2020.
10. 2. 2021.
18. 2. 2021.
18.2.2021.
24. 2 2021.
22. 3. 2012.
30. 3. 2021.
30. 3. 2021.
1. 4. 2021.

1. 4. 2021.
2. 4. 2021.
6. 4. 2021.
6. 4. 2021.

9. 4. 2021.
12. 4. 2021.
12. - 18. 4.
2021.
14. 4. 2021.
5. 5. 2021.
16. 4. 2021.
20. 4. 2021.
21. 4. 2021.
21. 4. 2021.
22. 4. 2021.
22 .4. 2021.
22. 4. 2021.

23. 4. 2021.
26. 4. 2021.
26. 4. 2021.
28. 4. 2021.
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PSA
Nagrade i pohvale u odgoju
Sretanroditelj, dobar roditelj

Split / T. Mravak
Edulist
Udruga za kreativni i
socijalni rad / D. Đurak
Kako
graditi
samopouzdanje
i Kakadu – Centar za
samopoštovanje kod djeteta
logopediju, psihoterapiju
i savjetovanje
Selective Mutism H.E.L.P. Home SMHelp Organization
Educational Learning Program Online
Summit
Ekrani i djeca predškolske dobi
DKMK – Društvo za
komunikaciju i medijsku
kulturu
Nepoželjna ponašanja
Udruga
socijalno
marginaliziranih MAGNI,
Osijek
Prevencija pretilosti kod djece
Klub trudnica i roditelja
Split / Ž. Karin
Stres kod djece
Klub trudnica i roditelja
Split / N. Pejić
Didaktička moć legića
KoHo pedagogija / M.
Jerčić
Prostorno
materijalna
organizacija Udruga
socijalno
inkluzivnog predškolskog odgoja
marginaliziranih MAGNI,
Osijek
Važno je kako se osjećaš s obje strane Medijska pismenost.hr
ekrana
Bogatstvo i izazovi emocija u Bračno
i
obiteljsko
obiteljskom životu
savjetovalište
/
Z.
Vargović
Procjenjivanje predvještina čitanja i Naklada Slap, Zagreb
pisanja kod školskih obveznika –
PredČiP
Rani i predškolski odgoj i održivi razvoj OMEP Croatia
– primjeri dobre prakse
Uloga pedagoških djelatnika prije, Europski dom Zagreb / L.
tokom i nakon razvoda braka roditelja
Đurčević
Temeljni postupci oživljavanja
Hrvatska
komora
medicinskih sestara
Higijena ruku
Hrvatska
komora
medicinskih sestara
Procjena obitelji
Hrvatska
komora
medicinskih sestara

online
online

6. 5. 2021.
12. 5. 2021.

online

12. 5. 2021.

online

13. - 17. 5.
2021.

online

18. 5. 2021.

online

22. 5. 2021.

online

24. 5. 2021.

online

26. 5. 2021.

online

27. 5. 2021.

online

5. 6. 2021.

online

10. 6. 2021.

online

10. 6. 2021.

online

14. 6. 2021.

online

16. 6. 2021.

online

17. 6. 2021.

online

30. 6. 2021.

online

30. 6. 2021.

online

30. 6. 2021.

Stručno usavršavanje unutar ustanove:
TEMA
Partnerstvo s obitelji

PREDAVAČ/
VODITELJ
PUO Korak
korak

po

MJESTO

VRIJEME

DV Trogir

12. 9. 2020.

psih. Nada Žanko

DV Trogir

Program pripreme odgajatelja za rad s
psih. Nada Žanko
roditeljima

DV Trogir

Program odgoja za nenasilje

22. - 24. 10.
2021.
29. - 31. 10.
2020.
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STRUČNO USAVRŠAVANJE RAVNATELJA I ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA (TAJNIKA)
TEMA

PREDAVAČ/
VODITELJ

Ravnatelj – poslovodni i stručni
voditelj dječjeg vrtića
Vršitelj dužnosti ravnatelja – uvjeti i
ovlasti
Zamjenik ravnatelja – uvjeti i ovlasti
Zasnivanje radnog odnosa u dječjem
dr. sc. Jurica Botić
vrtiću
Nepravilnosti koje se događaju u
tijeku i nakon natječajnog postupka
Nadzor nad provedbom Zakona o
predškolskom odogju i obrazovanju i
propisa donesenih na temelju njega
Rad upravnog vijeća i nepravilnosti u
radu
Državni pedagoški standard
Opći akti
Zasnivanje radnog odnosa i sve
nepravilnosti
u
vezi
sklapanja
dr. sc. Jurica Botić
ugovornog odnosa
Prestanak
Ugovornog
odnosa,
Otkazivanje ugovora o radu
Udaljavanje
s
radnog
mjesta
(Privremeno udaljavanje radnika s
posla)

MJESTO

VRIJEME

online

15. - 16. 2.
2021.

online

19. 4. - 21. 4.
2021.
23. 4. - 24. 4.
2021.

7. SURADNJA VRTIĆA

Suradnja s roditeljima
Prije početka nove pedagoške godine odgojitelji su obavijestili roditelje i dogovorile vrijeme
dolaska novoupisane djece zbog potrebe poštivanja epidemioloških mjera. Djeca su dolazila
svakih pola sata što se pokazalo dobrom praksom. Roditelji su se zadržavali maksimalno
desetak minuta u hodniku vrtića. Po završetku adaptacijskog perioda ustanovio se
redovanritam dolazaka i odlazaka djece te kraćeg preuzimanja djeteta bez ulazaka roditelja u
prostore vrtića.
S obzirom na epidemiološku situaciju odgojiteljice komuniciraju s roditeljima porukama
putem e maila, mobilnih telefona (različite grupe), telefonski te putem individualnih sastanaka
u vanjskim prostorima objekata uz poštivanje važećih epidemioloških mjera.
Odgojitelji su organizirali zajedničke roditeljske sastanke putem različitih online aplikacija –
Google Meet, Zoom i sl. Ukupno je održano 30 online roditeljskih sastanaka:
PO „Leptirić“ - 5
PO „Maslačak“ - 8
PO „Maslina“ - 6
PO „More“ - 4
PO „Ribola“ - 4
PO „Sunce“ - 2
PO „Vrabac“ - 3
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Roditeljski sastanci najčešće su uključivali osvrt na adaptaciju, prikaz odgojno obrazovnog
rada, prezentacije projekata, te različite teme poput:
Utjecaj medija na razvoj djece,
Priprema djeteta za školu,
Psihološki aspekti (ne)jedenja djece predškolske dobi,
Razvoj fine motorike kod djece,
Samostalnost i samopouzdanje,
Poticanje ranog jezično govornog razvoja,
Razvojne mape,
Igra djece u vrtiću,
Komunikacija.
Na većini sastanaka (20) sudjelovala je zdravstvena voditeljica informirajući roditelje o
prehrani u dječjem vrtiću, prilagodbama na trenutnu epidemiološku situaciju te informacije
vezane za bolesno dijete u vrtiću.
Zbog potreba reorganizacije mreže programa unutar ustanove 22. ožujka 2021. održan je
roditeljski sastanak ravnatelja, stručnog tima, odgojitelja i roditelja skupine 6-satnog boravka
u PO „Maslina“ s ciljem ostvarivanja suradnje s roditeljima vezano za prijelaz djece unutar
objekta.
Ukupno je održano 30 individualnih sastanaka različitih članova stručnog tima, odgojitelja i
roditelja s ciljem savjetovanja roditelja vezano za odgojne postupke, specifičnosti boravka
djeteta u skupini te određene posebne potrebe djeteta (podaci od veljače 2021.).
Prije upisa provedena je procedura prijelaza djece iz objekata/programa u koje su trenutno
upisana u željene objekte/programe za pedagošku godinu 2021/2022. Nakon obavještavanja
te zaprimanja pisanih zahtjeva te obrade podataka stručna suradnica pedagogica
kontaktirala je telefonski sve roditelje (41) te ih pojedinačno obavijestila o mogućnostima i
rezultatima prijelaza. Prema potrebi roditelja održavani su individualni sastanci, formalni i
neformalni kraći susreti, vezano za različite informacije, odgojne postupke i sl.
Specifičnost ove godine je način upisa djece u dječje vrtiće (e-upisi) prilikom čega je
roditeljima bila potrebna izuzetna podrška članova stručnog tima koji su provodili e-upise te
su bili dostupni roditeljima za sve upite tijekom upisnog i žalbenog roka.
Tijekom lipnja roditelji su obaviješteni o ljetnoj organizaciji odgojno obrazovnog rada tijekom
srpnja i kolovoza. Nakon anketiranja potreba roditelja organiziran je rad u dva objekta, PO
„Ribola“ i PO „Maslačak2, na način – 2 jasličke skupine u PO „Ribola2, 2 vrtićke skupine u
PO „Maslačak“.
Suradnja s roditeljima djece s posebnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju)
Vrlo je važno s roditeljima djece s teškoćama graditi iskrenu, otvorenu, stručnu i toplu
komunikaciju kako bi se ostvarilo međusobno povjerenje roditelja djeteta s posebnim
potrebama u ustanovu predškolskog odgoja. Samo kvalitetnom međusobnom komunikacijom
i iskrenim odnosom možemo postići zajednički cilj a to je poticanje djeteta u svim aspektima
njegovog razvoja i postizanju osobne, emocionalne, tjelesne, socijalne i obrazovne dobrobiti.
Suradnja s roditeljima je ostvarena kroz:
•
individualne razgovore (savjetovanja);
•
savjetodavno – tretmanske razgovore;
•
procjene djetetovih sposobnosti;
•
inicijalne razgovore na upisima;
Komunikacija s roditeljima je održavana putem maila, telefona te web stranice Vrtića.
Tijekom upisa u svibnju ukupno je održano 13 inicijalnih sastanaka s roditeljima uz prisustvo
djeteta kako bi stručni tim prikupio potrebnu dokumentaciju, informacije od strane roditelja te
stekao dojam o funkcioniranju djeteta. Na sastancima predložen je optimalan oblik
uključivanja djeteta u skupinu, potrebne prilagodbe te su za sve sastanke izrađeni zapisnici
ovjereni i potpisom roditelja.
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Suradnja s lokalnom zajednicom
Temeljem analize realizacije odgojno-obrazovnih programa u protekloj pedagoškoj godini
možemo zaključiti:
U DV „Trogir“, Zakon o predškolskom odgoju, Koncepcija predškolskog odgoja i
obrazovanja, Programsko usmjerenje i Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i
obrazovanje su dokumenti na kojima se bazira cjelokupan odgojno-obrazovni rad. U svim se
vrtićima u potpunosti primjenjuju osnovne postavke ovih dokumenata, počevši od otvorenosti
vrtića prema okruženju pa sve do maksimalnog uvažavanja dječjeg interesa, sklonosti i
sposobnosti, tj. usmjerenost na dijete umjesto na sadržaje. Pedagoški oblikovana,
osmišljena i poticajna okolina te odgojitelj koji se permanentno usavršava je naš cilj.
Nastojimo da vrtić bude u funkciji obiteljskog odgoja i da suradnja s roditeljima bude stalan
oblik rada. Roditelji su u proteklom vremenu učestvovali u planiranju, pripremi za rad i samoj
realizaciji aktivnosti s djecom. Naš zadatak je da nastojimo i dalje što više roditelja uvesti u
odgojno-obrazovni rad vrtića, ovisno o njihovim sklonostima i zanimanju.
Suradnja vrtića i otvorenost prema okruženju (radnoj sredini, osnovnim školama, drugim
institucijama) je vrlo uspješna.Tako nastojimo da vrtić bude što aktivniji član lokalne
zajednice.
Sve odgojne skupine su u protekloj pedagoškoj godini realizirale su teme i projekte prema
interesu djece a u cilju ostvarivanja osobne, emocionalne i tjelesne dobrobiti, obrazovne
dobrobiti i socijalne dobrobiti djeteta.
Ostvarivanje svih planiranih zadaća ovisi i o materijalnim mogućnostima. Ustanova planski,
racionalno i namjenski troši sredstva za nabavu potrebne didaktike i potrošnog
materijala.Sve veće investicijske troškove odobrava Upravno vijeće Ustanove.
RAD UPRAVNOG VIJEĆA
Tijekom pedagoške godine 2020/2021. održano je četrnaest sjednica Upravnog vijeća na
kojima se raspravljalo o svim važnim pitanjima vezanim za rad i poslovanje ove predškolske
ustanove, sukladno Zakonu o radu, Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, Statutu,
Pravilniku o radu, drugim aktima kao i o zaključcima Grada Trogira.
U drugom dijelu pedagoške godine započela je revizija koju provodi Osnivač – Grad Trogir, a
koja je u tijeku.

8. FINANCIRANJE
Dječji vrtić “Trogir” financirao se iz proračuna Grada Trogira i iz proračuna Općine Okrug do
31. 12. 2020. – od 1. 1. 2021. Općina Okrug je prestala s financiranjem rada Dječjeg vrtića
„Trogir, iz Ministarstva znanosti i obrazovanja te iz prihoda po posebnih propisima (uplata
roditelja).
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NAPOMENA: Godišnje izvješće o odgojno-obrazovnom radu Dječjeg vrtića „Trogir“ za
radnu 2020/2021. raspravljeno je i prihvaćeno na Odgojiteljskom vijeću dana 27.
8.2021. te na Upravnom vijeću dana 28. 8. 2021.

Ravnatelj:
Lovorka Buotić, v.r.
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