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Ova pedagoška godina onemogućila nas je u provođenju brojnih projekata, nastupa na  

manifestacijama, stali smo s nekim zanimljivim i korisnim edukacijama ili putem Zoom-a ih 

pohađali.  

Ugroza zdravlja je svima nama donijela strah, neizvjesnost, puno pitanja. Međutim, iz kriznih 

situacija možemo puno naučiti što smo nastojali prenijeti i djeci. Nastojali smo da krizno 

razdoblje prebrode što bezbolnije, naučili smo nove vještine i djeci ponudili nove oblike rada, a 

roditeljima nove oblike suradnje. 

U planu je nastaviti započete projekte, edukacije, suradnje, sudjelovati na našim uobičajenim 

manifestacijama u novoj pedagoškoj godini s još većim entuzijazmom 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



I. UVOD 

Pedagošku godinu 2020. započeli smo planirajući niz aktivnosti koje su imale za cilj 

promovirati važnost promišljenog i sustavnog rada s djecom rane i predškolske dobi, 

raznovrsnost programa i pristupa u radu s djecom te doprinijeti razvoju predškolskog 

odgoja u našoj Općini i šire. Uporište za ove aktivnosti nalazili smo u potrebi za daljnjim 

podizanjem kvalitete rada s djecom u našem vrtiću. 

Do ožujka 2020. sve aktivnosti odvijale su se po postavljenom planu i programu rada vrtića, 

a od 16. ožujka 2020. temeljem odluka i preporuka HZJZ  znatno je smanjen broj polaznika 

redovnog programa predškolskog odgoja, da bi od 23. ožujka 2020. godine djeca prestala 

dolaziti u vrtić, te se organiziralo samo dežurstvo. 

Zadaća koja je nepredviđeno dobila apsolutni prioritet postala je zdravstvena preventiva i 

održavanje primjerenih higijensko – zdravstvenih uvjeta usmjerenih na zdravstvenu zaštitu 

djece i radnika u cilju sprječavanja širenja pandemije virusa COVID -19. 

Vrtić je za  djecu bio zatvoren u periodu od 01.travnja  do 15. travnja 2020. godine, 

(djelatnici su  od 01.travnja do 03. svibnja 2020.koristili godišnji odmor) . Djeca su počela 

ponovno pohađati redovni program predškolskoga odgoja tek od dana 16. travnja 2020. 

godine, i to samo 1 dijete, da bi se tijekom svibnja broj djece povećao na 42. Vrtić su u tom 

razdoblju pohađala samo djeca onih roditelja koja su oba zaposlena i nemaju drugu 

mogućnost smještaja. Rad se organizirao uz poštivanje „Uputa za sprječavanje i suzbijanje 

epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te 

osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i 

predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu” Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo. 

Dana 07.svibnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o načinu 

izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju 

redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj: 

55/2020), a Hrvatski zavod za javno zdravstvo je dana 20. svibnja 2020. godine propisao 

“Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano uz rad predškolskih 

ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda, te posebne razredne odjele i rad s djecom 

s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi”, da bi Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

dana 25.svibnja 2020. godine donijelo “Preporuke za rad s djecom rane i predškolske dobi 

u dječjem vrtiću  

II. USTROJSTVO I ORGANIZACIJA RADA 
 

Redoviti PRIMARNI program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provodi se za djecu od 

jedne godine do polaska u osnovnu školu. 

Nudimo cjelodnevne (10-satne) programe , te poludnevne (4 i 5,5-satne) programe za djecu s 

teškoćama u razvoju u integraciji. Programi se provode  u  matičnom objektu  u 7 odgojnih skupina. Skupine 

dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u jasličke skupine (djeca od 1. do 3. godine) i vrtićke skupine 

(djeca od 3. do 7. godine). 

 

 Kraći programi  koji se provode u vrtiću u sklopu projekta”Igraonica sreće”: 



-Kraći program Predškole 

-Kraći program engleske radionice 

-Kraći program sportske radionice 

-Kraći program dramske radionice 

-Kraći program glazbene radionice 

-Kraći program eko radionice"Mali čuvari prirode" 

 

Svi navedeni programi verificirani su od strane MZOŠ-a. 

UKUPAN BROJ DJECE KOJI JE OBUHVAĆEN NAŠIM PROGRAMOM : 

                      PRIMARNI PROGRAM              164  djece 

                       PROGRAM PREDŠKOLE           43  djece 

                                    UKUPNO                        207  djece 

 

UKUPAN BROJ DJELATNIKA U NAŠOJ USTANOVI 

                    ODGOJNO-OBRAZOVNI                    15 

                    OSTALI                                                   5 

                    UKUPNO                                               20 

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA ODGOJNIH SKUPINA PRIMARNOG PROGRAMA 

 

Odgojna  skupina Popunjenost vrsta boravka Broj odgojitelja 

  

Stručna 

sprema 

1. Mlađa jaslička  odg.skupina 16 djece cjelodnevni 

boravak 

   2 odgojitelja 

      

  VŠS 

2. Starija jaslička  odg.skupina 21 dijete cjelodnevni 

boravak 

   2 odgojitelja 

      

  VŠS 

3.Mlađa odg.  skupina I. 22 djece cjelodnevni 

boravak 

  2 odgojitelja 

      

  VŠS 

4.Mlađa  odg.skupina II. 25 djece  cjelodnevni 

boravak 

  2 odgojitelja   VŠS 

 

5. Srednja odg.skupina I. 26 djece cjelodnevni 

boravak 

 2 odgojitelja   VŠS   

 

6.Srednja  odg. skupina II. 26 djece cjelodnevni 

boravak 

   2 odgojitelja    VŠS 

7.Starija odg.skupina 28 djece  cjelodnevni 

boravak 

  2 odgojitelja   VŠS   

 

7odgojnih skupina 

 

164 djece 

cjelodnevni 

boravak 

 

 

14 odgojitelja 

 

   VŠS 

 

Broj djece po skupinama  je od 20 do 30 % veći od onog koji je  propisan Državnim pedagoškim 

standardom.  



U izvještajnom razdoblju  (mjesec siječanj)u vrtić je upisano 164 djece na listi čekanja za upis ostalo 

je 8 djece. 

U mjesecu lipnju zbog ispisa djece školskih obveznika  manji je postotak prisutne djece . 

Roditeljima je dana mogućnost da zbog nastale situacije izazvane virusom COVID 19 nisu u obvezi 

koristiti godišnji odmor kao i ispisati djecu školske obveznike. 

  Prisutnost djece u 7. i 8. mjesecu 2020. godine kretala se od 90 % (početkom srpnja) do75% 

( početkom kolovoza) od ukupnog broja upisane djece. Evidentno je najmanji broj prisutne djece u  mjesecu 

kolovozu i to u prva dva tjedna. 

 

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

         za pedagošku godinu 2020./21.god.iznosi 1.569,25 kuna mjesečno po djetetu. 

 

Za svaku narednu godinu, (sukladno parametrima za izračun ekonomske cijene)visinu ekonomske 

 cijene utvrđuje Općinski načelnik na prijedlog Upravnog vijeća dječjeg vrtića. 

 Visina roditeljskih uplata u sudjelovanju plaćanja iznosi 470,00 kuna po djetetu mjesečno. 

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

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

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

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

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

roditelja korisnika usluga. 

        Za djecu iz drugih općina (ukupno 4 djece) koja  pohađaju našu Ustanovu participacija općine iz 

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

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

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

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

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

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

 

Općinski načelnik donio je 07.05.2020. ODLUKU o oslobađanju obveze plaćanja usluge Dječjeg 

vrtića ,,Potočnica" a za vrijeme trajanja epidemije uzrokovan COVID-I9 virusom 

L Oslobađaju se roditelji-korisnici usluga Dječjeg vrtića ,,Potočnica"  sudjelovanja u cijeni programa 

Vrtića za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze uzrokovane COVID-I9 virusom, a sve kao mjera 

pomoći građanima zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom, počevši od 19. ožujka 2020. 

godine do okončanja mjere, dana 11. svibnja 2020. godine. 

 2. Za mjesec ožujak 2020. godine, roditelji-korisnici biti će u obvezi platiti 50% iznosa cijene programa 

koji koriste. Roditelji-korisnici koji su račun za uslugu korištenja vrtića za mjesec ožujak 2020. godine 

platili u cijelosti, preplaćeni dio ukupnog mjesečnog  iznosa umanjiti će im se u prvom obračunskom 

razdoblju u kojem Vrtić bude počeo s redovitim radom. 

 3. Za mjesec travanj 2020. godine, roditelji-korisnici neće biti u obvezi plaćanja cijene programa budući 

nisu koristili uslugu Vrtića 

4. Za mjesec svibanj 2020. godine, roditelji-korisnici koji će koristiti uslugu Vrtića biti će u obvezi platiti 

50o% iznosa cijene programa koji koriste. Roditelji-korisnici koji neće koristiti uslugu Vrtića u mjesecu 

svibnju 2020. godine neće biti u obvezi plaćanja cijene programa budući nisu koristili uslugu Vrtića. 

 

PROJEKTI USMJERENI NA SREDSTAVA IZ EU 

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

stopostotnom iznosu od 801.786,61 kn iz Europskog socijalnog fonda. 

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

osigurala potrebne kapacitete za uspješnu i kvalitetnu provedbu projektnih aktivnosti . 



Projekt je sa provedbom počeo u mjesecu siječnju 2019.a završava 19.05.2021.Projektom  se u 

produljenom  radnom vremenu vrtića od 16:00 h do 18:00 h  provodi 5 kraćih  radionica(dramska, 

eko ,glazbena ,sportska, engleska)  koje su  besplatne za djecu   korisnika usluga dječjeg vrtića 

"Potočnica". 

 

2.Sudjelovanjem u projektu „ZELENO SRCE PODRAVINE“(organizirano dvanaest radionica sa 

djecom starije odgojne skupine)koji se provodio kroz Program izobrazno-informativnih aktivnosti o 

održivom gospodarenju otpadom ,a sufinanciralo se sredstvima EU kroz fond Konkurentnost i kohezija 

2014.-2020.,Vrtiću je donirana informatička oprema (interaktivna pametna ploča i prijenosno 

računalo). 

 

3.Putem Javnog poziva za sufinanciranje korištenja OIE u javnim ustanovama kojeg je raspisao Fond za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dječji vrtić “Potočnica” je ostvario pravo na dodjelu sredstava 

pomoći za projekt “ZA ZELENIJI VRTIĆ”. Ukupna vrijednost Projekta je 231.250 kuna, dok je 

odobreni iznos sufinanciranja od strane Fonda 87.500 kuna. 

Putem Projekta postavljen je sustav fotonaponskih pretvarača – modula za proizvodnju električne 

energije za vlastite potrebe na adresi Trg kralja Tomislava 12/1, Pitomača. Postavljena je sunčana 

elektrana sa 25 panela jačine 290 W što osigurava proizvodnju električne energije od 7,25 kW. Ukupna 

površina krova koju zahvaćaju paneli iznosi 50 m2. Kako Dječji vrtić “Potočnica” ima status EKO 

vrtića te posjeduje certifikat i Zelenu zastavu, uvođenjem OIE potvrđuje svoj status te ga upotpunjuje. 

 

Materijalni uvjeti u odgojnim skupinama prostorno zadovoljavaju potrebe djece. 

Nadopuna didaktičkim i potrošnim materijalom radila se tijekom pedagoške godine prema Planu 

nabave za didaktički, potrošni materijal i opremu, a sukladno financijskim mogućnostima. 

     U svakodnevnom radu odgojno-obrazovni djelatnici ulažu napore da vlastitim radom,kreativnošću 

obogaćuju  i nadopunjavaju materijalnu sredinu kako bi boravak djece u vrtiću bio kvalitetniji i sadržajniji. 

 

Tijekom ovog razdoblja  u sve odgojne skupine, a u skladu sa planiranim sredstvima, nabavili smo   

kvalitetnu didaktičku opremu koristeći njenu različitost za moguće kombiniranje i korištenje u više  odgojnih 

skupina. 

 

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

           Kvalitetno zadovoljavanje osnovnih potreba djeteta i razvoj brige za sebe temelji se na 

cjelovitom shvaćanju procesa njege što zahtjeva visoku razinu prilagodljivosti konkretnim mogućnostima, 

različitim potrebama, sposobnostima i interesima svakog pojedinog djeteta 

         Sigurnosno-zaštitnim i preventivnim programom regulirani su protokoli i mjere 

postupanja kod rizičnih situacija, zdravstvena zaštita i zaštita djeteta kod zlostavljanja i 

zanemarivanja. 

       Plan postupanja i donošenja preventivnih planova 
Stvaranje primjerenog i sigurnog okruženja preduvjet je razvoja osjećaja sigurnosti i kod djece i kod 

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

 

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

situacije te primjereno reagirali i pridržavali se protokola postupanja 

Svi zaposlenici  pridržavali su se  dogovorenih sigurnosnih preventivnih mjera i pravila rada za vrijeme 

izvanredne organizacija rada vrtića  pandemije virusa  COVID-19 

-o svim informacijama , smjernicama  i uputstvima o radu vrtića za vrijeme trajanja virusa Covid -19  

roditelji su bili obavješteni putem web stranice vrtića ,viber grupa odgojnih skupina i obavijestima na 

oglasnim pločama vrtića. 



-sukladno smjernicama Vlade Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i 

Ministarstva znanosti i obrazovanja vezanim za obustavu održavanja nastave u školama i na fakultetima, 

a isti režim vrijedi i za vrtiće zbog virusa (COVID-19) Općina Pitomača i Dječji vrtić Potočnica 

Pitomača donosi preporuku roditeljima da od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine i naredna dva tjedna 

djecu ne vode u vrtić. 

Za one roditelje koji nisu imali mogućnost osigurati čuvanje djece, omogućilo se primanje djece u 

vrtić. 

✔ donesene su Preventivne mjere (Covid-19)za odgojitelje i roditelje kod primopredaje djece pri 

ulasku u vrtić 

✔ donesena je obavijest za roditelje o provedbi zaštitnih mjera(Covid19) 

✔ održana su ukupno tri radna sastanka(20.03.,03.05.,15.05.2020.) svih djelatnika vrtića na 

temu ”Naputak o organizaciji rada ,preventivne mjere i postupci u vrijeme trajanja pandemije 

Covid-19“. 

✔ gotovo sve smjernice i preporuke  Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske  za rad sa djecom 

rane i predškolske dobi i dalje su na snazi : 

✔  čišćenje i dezinfekcija prostora bez oboljelih od COVID19 

✔ nošenje zaštitnih maska kod prijema i odlaska djece iz vrtića u zatvorenom prostoru( obvezno 

za sve djelatnike) 

✔ mjera dezinfekcije ruku i mjerenja tjelesne temperature djelatnika (Evidencijska knjiga) 

 
Postupci i preventivne mjere Covid-19 revidirane su u Preventivnom planu i programu Dječjeg 

vrtića”Potočnica”(26.03.2020.) 

 

        Mjere zdravstvene zaštite  

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

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

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

iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja . 

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

priloženom dokumentacijom(kopija knjižice cijepljenja). 

U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Virovitica redovito su provođeni zdravstveni pregledi 

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

određenih uzročnika zaraznih bolesti u odgojnim skupinama. 
U mjesecima koji slijede sve higijenske mjere i mjere zdravstvene zaštite pod pojačanim su 

nadzorom svih zaposlenih djelatnika vrtića. 

 

Prehrana u vrtiću 

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

odabira najpovoljnijeg dobavljača. 

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

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

prostorija i HACCAP planu.Kontrola i analiza jelovnika od strane Zavoda za javno zdravstvo Virovitica 

bila je redovita, sukladno zakonskoj regulativi. Ispitivanje mikrobiološke čistoće briseva, bakteriološke 

ispravnosti uzorka gotove hrane, kalorijske vrijednosti i protektivnog sastava obroka hrane u potpunosti 

udovoljava. 

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

Virovitica redovito(31.01.2020.,23.07.2020.,19.10.2020. )Pretraženi uzorci bili su sukladni kriterijima 

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

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



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

sanitarnih uvjeta u objektu. 
 

      Higijensko-zdravstveni uvjeti  

 

Slijedom uputa HZJZ-a poduzeli smo niz mjera od organizacije rada u manjim skupinama bez 

preklapanja odgojitelja, pojačali smo higijenske mjere na zatvorenim i otvorenim prostorima, uveli 

obaveznu dezinfekciju ruku i prostora, nošenje zaštitnih maski, poštivanja mjera distance, mjerenje i 

bilježenje tjelesne temperature te praćenje pojave simptoma kod djelatnika, djece i osoba koje dovode 

djecu. U tekućoj pedagoškoj godini nastavili smo s nabavom papirnatih ručnika, sapuna i wc papira 

koristeći zatvorene dozatore kao i nabava četkica i paste za zube. Tijekom pedagoške godine voditeljica 

HAACP tima redovito je pratila mjere provođenje HACCP načela te ukazivala na eventualne propuste 

istih. 

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

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

Obavljena usluga DDD izvršena  05.03.2020.i 29.09.2020.god. 

 

V. ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD     
 

KRAĆI PROGRAM PREDŠKOLE 

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA KRAĆEG PROGRAMA PREDŠKOLE 

   

Odgojne skupine Godište 

 

Br djece 

 

1.Pitomača „A”(djeca polaznici iz Grabrovnice-2 djece;V.Črešnjevice-5 

djece:Turnašica-2 djece i Kladara-2 djece) 

 

2014./15. 

 

    11 

 

2.Pitomača”B”(djeca polaznici iz Starog Gradca—4;Sedlarice-

3;Otrovanaca-1 i Pitomače-1) 

 

2014./15. 

 

    9 

 

3.Pitomača"C"(djeca iz  Pitomače) 2014./15. 

 

   12 

 

4.Pitomača“D“(djeca iz Starogradačkog Marofa-1 i Pitomače) 2014./15. 

 

   11 

UKUPNO     43 

 

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

 do 15. rujna  2020. godine. 

 Program Predškole započeo je  01.10.2020. god. 

Rad u programu Predškole organiziran je prema smjernicama ,naputcima i preporukama HZJZ-a. 

Program Predškole vodi ravnateljica Marija Jakelić. 

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

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

uvjeti. 

 Vrijeme održavanja programa Predškole (ovisno o kupini) je svaki radni dan od 12.30.-15.30. 

         

 Planirani  fond sati  zbog pandemije virusa COVID-19, je ukupno  150.sati programa Predškole. 



 

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

(Klasa: 601-02/12-03/00339   Ur.broj:533-21-13-0009  dana:18.02.2013.god.) 

 

ORGANIZACIJSKA SHEMA  KRAĆIH PROGRAMA  DJEČJEG VRTIĆA 

 

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

Suglasnost za provedbu redovitog odgojno obrazovnog programa u produljenom 

boravku djece u dječjem vrtiću odobrilo je MZOS-a. 

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

koje provode 

  Radionice se provode prema naputcima o organizaciji rada ,preventivnim mjerama i 

postupcima HZJZ-a u vrijeme trajanja pandemije Covid-19 .. 

 

RASPORED RADIONICA 

ENGLESKA RADIONICA „A” i „B” 2x TJEDNO 

DRAMSKA RADIONICA”A” 2x TJEDNO 

EKO RADINICA 2x TJEDNO 

GLAZBENA RADIONICA „A” 2x TJEDNO 

SPORTSKA RADIONICA „A”  2x TJEDNO 

Svi navedeni programi verificirani su od strane MZOŠ-a. 

 

VREMENIK PROVEDENIH AKTIVNOSTI 

SIJEČANJ 
 -12.01-.suradnja sa Pitomim radiom-tjedno snimanje za dječju emisiju "Teen-time"s aktualnim      

           temama 

-17.01.-dolazak  svećenika kapelana u vrtić -blagoslovio djecu i prostore vrtića,druženje sa kapelanom 

26.01.-boravak roditelja u mlađoj skupini -zanimanje medicinska sestra 

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

-07.07.-Predsjednik udruge Bagrem Dražen Jakupec i načelnik općine Željko Grgačić , uručili su vrijednu 

donaciju meda djeci vrtića. 

10.02.-srednja odgojna skupina posjetila trgovački centar KTC 

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

Maškara. 

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

‘Fašenki v Pitomači’. 

-19.02.-23.02-boravak  pripravnice odgojiteljice u srednjoj odgojnoj skupini 

25.02.-Uz igrokaz dramske odgojne skupine “Neobična pljačka fašničkog vlaka “i program starije 

skupine , uz pjesme, veselje i čašćenje fritulama i krafnama stigle su MAŠKARE i u naš vrtić… 

--roditeljski sastanci po odgojnim skupinama 

OŽUJAK 
-06.03.posjeta mlađe skupine automehaničarskoj radionici.  

-10.03.-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je Odluku kojom je Dječjem vrtiću 

Potočnica odobrio sredstva pomoći za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, 

odnosno fotonaponskih pretvarača i provođenje stručnog nadzora. 



-19.03.-Sukladno smjernicama Vlade Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i 

Ministarstva znanosti i obrazovanja vezanim za obustavu održavanja nastave u školama i na 

fakultetima, a isti režim vrijedi i za vrtiće zbog koronavirusa (COVID-19) Općina Pitomača i Dječji 

vrtić Potočnica Pitomača donose preporuku roditeljima da od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine i 

naredna dva tjedna djecu ne vode u vrtić.Za one roditelje koji ne mogu osigurati čuvanje djece, 

omogućit će se primanje djece u vrtić.   

-26.03.Objavljene na web stranici vrtića,viber grupama skupina 

PREVENTIVNE MJERE (COVID-19) ZA ODGOJITELJE I RODITELJE KOD PRIMOPREDAJE 

DJECE PRI ULASKU U VRTIĆ 

 

TRAVANJ 
  
SVI DJELATNICI KORISTE GODIŠNJI ODMOR, organizirano dežurstvo za djecu čiji roditelji nisu 

mogle naći zamjenski smještaj za djecu.  

 

SVIBANJ 

-05.05.-Dječji vrtić Potočnica sukladno preporukama Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH i planu       
    ublažavanja mjera uvedenih zbog suzbijanja pandemije koronavirusa ponovno kreće s redovitim 

radom   
   U svrhu što bolje organizacije prihvata djece, organizacije odgojnih skupina te smanjenja rizika od 

zaraze za djecu, roditelje i zaposlenike vrtića ,proslijeđene su   upute roditeljima 

25.05.-od ponedjeljka, organizira se uobičajeni način rad vrtića, uz pridržavanje epidemioloških mjera. 

LIPANJ 

 
-25.06.- .-završna svečanost za roditelje -oproštaj predškolaca od vrtića  -svečanost se održala na 

vanjskom igralištu uz pridržavanje epidemioloških mjera 

 

RUJAN 

 -10.09..povodom hrvatskog olimpijskog dana u dječjem vrtiću  organizirano je niz aktivnosti kojima su 

najmlađi   prigodno i poučno obilježili ovaj dan. -INTERNO PO SKUPINAMA 
-21.09- mali vrtićari spremno su se odazvali i uključili se u akciju Zelena čistka – Jedan dan za 

okoliš,Zelena čistka-World cleanup Day 
 

LISTOPAD 
-16.10.. JESENSKA SVEČANOST 

        „Jesenskom svečanosti“ u Dječjem vrtiću Potočnica tradicionalno je obilježeno slavlje prirode. 

Završni je to događaj kojim smo obilježili jesensko razdoblje.   -INTERNO PO SKUPINAMA                                                                  

-22.10.-26.10.-organizirani su Dani kruha i Tjedan zdrave hrane-INTERNO PO SKUPINAMA 

-31.10.-paljenje svijeće poginulim braniteljima 

STUDENI 

- 06.11..Međunarodni Dan štednje-INTERNO PO SKUPINAMA 

PROSINAC 
-06.12.-Sveti Nikola-INTERNO PO SKUPINAMA 

 

 

  SURADNJA S RODITELJIMA  



Za vrijeme trajanja  pandemije virusa Covid-19   planirana suradnja sa roditeljima  i svim društvenim 

čimbenicima  praćena   je uputama HZJZ-a. 

Od proglašenja epidemije bolesti COVID-19 suradnja s roditeljima odvijala se preko mrežne stanice 

vrtića gdje su se redovito objavljivale nove informacije, te putem mobilnih telefonskih aplikacija. 

Svakodnevne individualne konzultacije odvijale su se prema potrebama roditelja. Isto tako su roditelji 

vrlo osviješteni o potrebi provođenja mjera za zaštitu i sprječavanje od širenja bolesti COVID-19, te 

otvoreni za suradnju. 

 

VI. EDUKACIJA I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA 

 
Stručno usavršavanje radnika namijenjeno je prvenstveno poboljšanju rada, dopunjavanju znanja i 

razvoja stručne kompetentnosti. Ono je važno za unapređenje odgojno – obrazovnog procesa te 

stvaranje kvalitetnog i jedinstvenog kurikuluma ustanove. 

  izvan dječjeg vrtića 

      –prema planu Agencije za odgoj i obrazovanje, Županijskih stručnih vijeća, Ministarstva    

         prosvjete i športa, te drugih vanjskih nositelja 

 

b)stručno usavršavanje na razini Dječjeg vrtića -Odgojiteljska vijeća 

 

DATUM 

 

    TEME                          ODGOJITELJ 

 

07.02.2020. „Fašenki v Pitomači”organizacija interna 

-u suradnji sa TZ Općine 

-”Kako koristiti pametnu ploču” 

 

Marija Jakelić- PPT prezentacija 

13.03.2020. Naputak o radu Vrtića 

za vrijeme trajanja  izvanrednih mjera Covid-

19 

Marija Jakelić- PPT prezentacija 

05.05.2020. Organizacija rada u vrtiću 

Protokoli -Covid -19 

-Kod dolaska djelatnika na radno mjesto 

-Organizacija radnog vremena i rada s djecom 

-Organizacija prostora 

preporuke i uputstva 

Marija Jakelić- PPT prezentacija 

10.03.2020.-uz EU dan logopedije- održano predavanje na temu 
                    ”Predvještine čitanja i pisanja u obiteljskom okruženju” 
                      -DV”Maslačak”Đurđevac 

26.02.2020.-uz Dan edukacijskih rehabilitatora - održano predavanje na temu: 
           „Govorno-motoričke igre, pjesmice i brojalice kao oblik poticanja ranog jezično-govornog         

              razvoja”                  
             „Čarolija komunikacije – razvojno poticanje komunikacije u roditeljskom domu „ 
                 -COOR VIROVITICA 

03.09.2020.-Vrtić se uključuje u projekt „-Centar stabilne podrške“Međimurske      

                udruge za ranu intervenciju u   djetinjstvu -MURID 

              -  svrha projekta je educiranje  o ranoj integraciji djece u redovni predškolski 

sustav                

                   kroz online  radionice i edukacije za odgojitelje-ukupno 10 online radionice 



26.05.2020. Naputak o organizaciji rada 

Upute HZJZ 

Obveze djelatnika vrtića-upute za rad 

Marija Jakelić- PPT prezentacija 

28.08.2020. Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije 

Covid 19 vezano za predškolske ustanove 

Marija Jakelić- PPT prezentacija 

26.10.2020. Obveze odgojitelja -Covid  

Revidirani preventivni plan-Covid 19 

Marija Jakelić- PPT prezentacija 

 
      VII. OPERATIVNI PLANOVI I PROGRAMI RADA 

 

    Plan i program rada Upravnog vijeća   

    

Članovi Upravnog vijeća su: 

1.Branka Filipović –predsjednica Upravnog vijeća 

2.Svetlana Bastalić 

3.Jelena Bedeković 

4.Ana Šimić Kaša–predstavnik roditelja korisnika usluga 

5.Vesna Gregurek-predstavnik Odgojiteljskog vijeća 

 

 Upravno vijeće donosilo je tijekom pedagoške godine  pravovremene odluke u skladu sa zakonskim 

propisima za pravilno funkcioniranje ustanove. 

 

 

Sukladno  situaciji vezano za pandemiju covid-19 uvedene su epidemiološke mjere i postupanja prema 

preporukama epidemiologa kako bismo zaštitili zdravlje djece i radnika vrtića.  

Roditelje se kontinuirano informira o protokolima kod dovođenja i odvođenja djece iz vrtića, o 

njihovim obavezama kako bismo zajedno prevenirali mogućnosti širenja zaraze. 

 Dječji vrtić “Potočnica”  radi sukladno preporukama i mjerama vezano za pandemiju Covid-19 od 

strane HZJZ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- P R I J E D L O G - 
 
Na temelju članka 42. Statuta Općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 

1/21) i Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“, Općinsko vijeće na 31. 
sjednici, održanoj ________2021. godine, donijelo je 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 

1. Usvaja se Izvješće o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje 
od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine. 

 
2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka i nalazi se u prilogu. 

 
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenim novinama“ Općine Pitomača. 

 
 
KLASA: 021-02/21-01/06 
URBROJ: 2189/16-21-2 
Pitomača, ________ 2021. 
 

 
OPĆINA PITOMAČA 
OPĆINSKO VIJEĆE 

 
 
           PREDSJEDNIK: 
     Rikard Bakan, mag.oec. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


