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IZVJEŠTAJ O RADU DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“  
u pedagoškoj godini 2011. / 2012. 

 
UVOD: 

Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin (dalje: Vrtić) je jedina predškolska ustanova na 
području Grada Pazina i Općina koje ga okružuju: Cerovlja, Gračišća, Karojbe, 
Lupoglava,  Motovuna, Sv. Petra u Šumi i Tinjana. Sastoji se od matičnog vrtića 
(dalje: MV) u Pazinu u kojem su organizirane dvije jasličke i jedanaest vrtićkih 
skupina te od sedam područnih vrtića (dalje: PV). U svakoj od nabrojenih Općina 
nalazi se po jedan PV, s po jednom odgojnom skupinom djece u dobi od tri do sedam 
godina. U svim skupinama provodi se cjelodnevni redoviti program rada (od 6,30 do 
15,30 odnosno 16,30 sati u MV Pazin ), osim u Karojbi  gdje Vrtić radi  poludnevno, 
od 7,00 do 13,30 sati. 

Osnivač i vlasnik Vrtića je Grad Pazin, a u financiranju Vrtića osim Grada 
sudjeluju i Općine u kojima se nalaze PV. Roditelji čija djeca polaze Vrtić sudjeluju u 
podmirivanju ukupnih troškova Vrtića s oko 25 %. 
  
USTROJSTVO: 

U izvještajnom razdoblju Vrtić je polazilo ukupno 488 djece u redovnim 
poludnevnim i cjelodnevnim programima. Poludnevni program (6,5-satni) polazilo je 
ukupno 27 djece u Područnom vrtiću u Karojbi a cjelodnevni (9 i 10-satni) polazilo je 
ukupno 461 dijete. Program Predškole nije se provodio, već su sva djeca koja su bila 
školski obveznici tijekom godine uključena u redoviti program Vrtića. 

U odnosu na prethodnu pedagošku godinu ukupan broj djece uključene u Vrtić 
bio je nešto veći ( 2010./ 2011. bilo je upisano ukupno 474 djece), s tim da je broj 
djece u MV već nekoliko godina gotovo jednak  (taj broj odgojnih skupina- njih 13, 
ustalio se od 2008.god.), dok se broj upisane djece i potrebnih odgajatelja u 
pojedinim područnim vrtićima svake godine mijenja odnosno ukupno povećava.  

Ističemo slijedeće bitne značajke u ustrojstvu rada ustanove u pedagoškoj godini 
2010./2011.:  

 u dvije jasličke skupine u MV u Pazinu upisano je ukupno 31 dijete (15 + 16) u 
drugoj i trećoj godini života ( što je sukladno propisanim standardima ); 

 ostalih jedanaest skupina djece u MV bile su mješovitog uzrasta djece – u dobi od 
2,5 do 6,5 ( 7 ) godina; u skupine je raspoređeno od 20 do 24 djece, od toga je u 
5 skupina bilo uključeno po jedno dijete s teškoćama u razvoju; 

 u MV („gornja“ zgrada) je tijekom cijele pedagoške godine organiziran rad do 
16,30 sati za 40-ak djece (u dvije „dežurne“ skupine), čime se s jedne strane 
zadovoljilo potrebe roditelja čije je radno vrijeme bilo do 16 sati, a s druge strane 
pozitivno se utjecalo na povezivanje djece i odgajatelja iz različitih odgojnih 
skupina. Vidljiva je tendencija da svake godine sve više roditelja ima potrebu za 
radom vrtića iza 15,30 sati, čemu se i mi kao ustanova prilagođavamo; 
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 u redoviti cjelodnevni program 5 odgojnih skupina MV bilo je uključeno petero 
djece s teškoćama u razvoju; u PV u Sv. Petru u Šumi dvoje te u PV u Lupoglavu,  
Gračišću  i Pazinskim Novakima po jedno dijete s teškoćama u razvoju; s njima je 
individualno radila logopedinja u vrijeme kad je bila zaposlena u ovoj ustanovi; 

 osim s djecom s teškoćama u razvoju, stručni tim Vrtića (psihologinja, 
logopedinja, medicinska sestra) radio je s još tridesetoro djece s ostalim 
razvojnim teškoćama i/ili posebnim potrebama (poremećaji govorno-glasovne 
komunikacije, poremećaji ponašanja,  alergije); 

 u 6 područnih vrtića broj djece u jednoj skupini bio je iznad propisanog normativa 
(tj. iznad 24) i to: u Sv. Petru u Šumi – 35, u Lupoglavu 34, u Tinjanu – 36, u 
Motovunu – 25, u Gračišću – 25 te u Karojbi – 27; za kvalitetno ostvarivanje 
programa u pojedinim PV osigurano je zapošljavanje još jedne (treće) 
odgajateljice na puno radno vrijeme (Sv. Petar u Šumi, Tinjan, Lupoglav); u PV u 
Karojbi u rad je bila uključena odgajateljica pripravnica volonterka, čime je 
postignut pozitivan utjecaj na ukupno funkcioniranje tog PV;  

 zbog provođenja pripravničkog staža u rad su uključene dvije odgajateljice – 
pripravnice volonterke, što nam je olakšalo funkcioniranje ustanove tijekom 
perioda bolovanja pojedinih odgajateljica; 

 krajem pedagoške godine, bio je povećan broj ispisa djece – uglavnom su razlozi 
financijske prirode i/ili nemogućnosti dovođenja djeteta u vrtić. 

 
Broj i raspored djece po vrtićima i skupinama (stanje: 30. travnja 2012.): Tablica 
br.1 

9(10) satni program 6,5 satni program  
V R T I Ć Br.djece Br.skupina Br.djece Br.skupin

a 
MV PAZIN 
Družbe sv. Ćirila i Metoda  
Prolaz O. Keršovanija   
Jaslice 

 
68 

187 
31 

 
3 
8 
2 

  

PV Motovun 25 1   
PV Karojba   27 1 
PV Tinjan 36 1 (2)   
PV Lupoglav 34 1 (2)   
PV Sv.Petar u Šumi 35 1 (2)   
PV Gračišće 25 1   
PV Pazinski Novaki 20 1   
UKUPNO 461 20 (23 ) 27 1 
SVEUKUPNO:   488 DJECE 
 
U Matičnom vrtiću u Pazinu kao i u svim Područnim vrtićima ustanovu su polazila 
uglavnom djeca s područja gdje se Vrtić nalazi. U MV u Pazinu  osim djece s 
područja Grada Pazina, Vrtić su polazila i djeca iz područja Općine Gračišće (6), 
Pićan (1),i Lupoglav (1). U PV u Lupoglavu osim djece iz područja Općine Lupoglav 
taj su vrtić polazila i djeca iz Općine Cerovlje (4), Grada Buzeta (6) i Grada Opatije 
(1). U PV Gračišće bilo je i 2 djece iz Općine Pićan. U Motovunu i Karojbi je Vrtić 
pohađalo i po jedno dijete iz područja Grada Pazina, a vrtić u Sv. Petru u Šumi 
pohađalo je jedno dijete iz Općine Pićan i dvoje djece iz Grada Pazina.  

U pedagoškoj 2011./2012. godini na realizaciji programa rada sudjelovalo je:  
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42 odgajateljice, medicinska sestra, psihologinja, logopedinja na pola radnog 
vremena (dio godine), ravnateljica, tajnica, računovotkinja, materijalna knjigovotkinja, 
domar-ložač, domar-ekonom, 5 djelatnica u kuhinji (od kojih jedna na 0,8 radnog 
vremena), 6 kuharica-spremačica u PV (od kojih su dvije  zaposlene na pola radnog 
vremena), 2 pralje na pola radnog vremena, 13 spremačica (od kojih je 7 zaposleno 
na pola radnog vremena, a jedna djelatnica na 0,75 radnog vremena)  - sveukupno: 
77 djelatnika, odnosno 70,55 djelatnika  prema radnom vremenu, te dvije 
odgajateljice - pripravnice po Ugovoru o volonterskom radu. 
 
Broj i raspored djelatnika po vrtićima:   Tablica br.2 

VRTIĆ odgajatelji stručni sur. uprava teh.osoblje
MV PAZIN     
- Prolaz O.Keršovanija 20 1+1+0,5 1+3 11 
- Družbe sv.Ćirila i Metoda 6   1,75 
PV MOTOVUN 2   1,5 
PV KAROJBA 1   0,5 
PV TINJAN 3   0,8 +0,5 
PV SV.PETAR U ŠUMI 3   1+0,5 
PV LUPOGLAV 3   1,5 
PV GRAČIŠĆE 2    0,5+0,5 
PV PAZINSKI NOVAKI 2   1,5 
UKUPNO 42 2,5 4 22,05 
************************************************************************************************ 

Matični vrtić u Pazinu i svi Područni vrtići osim PV u Karojbi započeli su s 
radom 1. rujna 2011. PV u Karojbi započeo je s radom kad i škola, odnosno 5. rujna 
2011. Svi su područni vrtići radili i za vrijeme zimskih i proljetnih školskih praznika, 
ukoliko broj djece u pojedinom vrtiću nije bio manji od 10.  

Vrtić je radio 5 dana u tjednu – od ponedjeljka do petka. Svi vrtići u kojima se 
provodio cjelodnevni program započinjali su s radom u 6,30 sati i završavali u 15,30, 
osim u Pazinu gdje se za manji broj djece ( 35 – 40 ) organizirao rad do 16,30 sati. U  
Karojbi PV je započinjao s radom u 7,00 sati i završavao u 13,30  sati.  

Pedagoška godina 2011./ 2012. trajala je od 1. rujna 2011. do 31. kolovoza 
2012. U MV u Pazinu te u svim područnim vrtićima cjelodnevni program 
predškolskog odgoja  i naobrazbe za svu upisanu djecu trajao je do 29. lipnja 
2012.god.  

Tijekom srpnja i kolovoza rad u MV je bio organiziran u 5 skupina u srpnju (tri 
mješovite vrtićke i dvije jasličke), odnosno u dvije skupine tijekom kolovoza (jedna 
mješovita vrtićka i jedna jaslička). Broj djece koji dolaze u Vrtić tijekom ljetnih mjeseci 
približno je isti kao i prošle godine - broj prijavljene djece za srpanj bio je 90, a za 
kolovoz ukupno 50. Po prvi put je Vrtić radio tijekom cijelog ljeta, tj. nije se zatvarao 
prva dva tjedna u kolovozu kako je to ranijih godina bio slučaj. Iako je broj djece koji 
je polazio Vrtić početkom kolovoza manji nego broj prijavljenih za dolazak (prijavljeno 
30, a dolazilo 15-20 djece), mislimo da je opravdano ponuditi roditeljima mogućnost 
da tijekom cijele kalendarske godine mogu zbrinuti dijete. 
 Nova okolnost u ustanovi je da dio roditelja traži rad PV tijekom ljetnih mjeseci, 
a ne samo do kraja lipnja. Ove godine to su tražili u PV u Motovunu te u PV u 
Tinjanu. U PV u Motovunu zahtjev je riješen tako da je Općina u suradnji s DND 
Motovun organizirala rad u prvoj polovici srpnja u prostoru Vrtića s odgajateljima koji i 
inače rade u tom vrtiću, dok za Vrtić u Tinjanu nismo našli adekvatno rješenje, pa je 
roditeljima ponuđen boravak u MV tijekom srpnja i kolovoza, kao i ranijih godina. Za 
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pretpostaviti je da će se takvi zahtjevi roditelja pojavljivati i sljedećih godina u još 
većem obimu pa je potrebno pravovremeno osmisliti moguća rješenja. 
 
MATERIJALNI UVJETI : 

A ) Poboljšanja materijalnih uvjeta rada u našoj ustanovi tijekom izvještajnog 
razdoblja bila su slijedeća: 

 
1.)od rujna do lipnja ( u vrijeme redovitog rada vrtića ): 
„Donji“ vrtić: 

• sanacija prozora i farbanje – skupine Tintilinići i Mići Meštri, kuhinja; 
• zamjena sobne rasvjete – skupine Tintilinići; 
• popravak odvoda u sanitarijama  na 1. katu; 
• čišćenje, dezinfekcija i deratizacija tavana; 
• popravak i farbanje zidova na ulaznom hodniku. 

„Gornji“ vrtić: 
• sanacija sanitarija uz tri odgojne skupine ( zapadno krilo) 
• sanacija zidova i farbanje hodnika u zapadnom krilu ; 
• farbanje zidova u jasličkoj skupini Pačići; 
• postavljanje keramičkih pločica i farbanje kuhinje; 
• montiranje instalacije za dovod tople vode do perilice suđa; 
• montaža novih oluka na sjevernoj strani zgrade jaslica; 
• popravak i farbanje garderobnih ormarića triju odgojnih skupina; 
• popravak i farbanje namještaja ( kancelarijskih stolova i ormara) 
• sanacija i farbanje prozora u uredima u prizemlju; 
• sanacija i farbanje zidova hodnika u prizemlju, ulaznih trijemova i pranje fasade na 

ulazu u jaslice; 
• farbanje radijatora; 
• sanacija gromobrana; 
• sanacija i farbanje dijela ograde: 
• farbanje radionice majstora; 
• popravak i farbanje sprava i klupa u dvorištu; 
• postavljanje pješčanika u dvorištu pored skupina Prstići i Hihotići – u suradnji s 

roditeljima; 
• nanošenje sloja zemlje oko sprava u dvorištu vrtića, zatravnjivanje i sadnja 

lješnjaka. 
 

PV Motovun: 
• zamjena rasvjetnih tijela 
• zamjena dotrajale TA-peći novim radijatorom na struju; 
• nabavka mašine za pranje suđa; 
• nabavka nove sprave za dvorište: 
• nabavka novih garderobnih ormarića. 

 
PV SV. Petar u Šumi: 

• popravak oštećenja na fasadi; 
• nabavka perilice rublja ; 
• zamjena rasvjetnih tijela u kuhinji. 
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PV Gračišće: 
• brušenje i farbanje parketa u sobi dnevnog boravka djece; 
• nabavka  didaktike vrijedne oko 10 000kn ( donacija ). 

PV Tinjan: 
• zamjena rasvjetnih tijela 
• uređenje dvorišta, farbanje i oslikavanje zidova u dvorištu – u suradnji s roditeljima 

djece polaznika vrtića i predstavnicima Općine Tinjan. 
PV Karojba: 

• zamjena rasvjetnih tijela 
• uređenje dvorišta, u suradnji s Općinom Karojba; 
• nabavka novih garderobnih ormarića. 

PV Lupoglav: 
• farbanje sprave u dvorištu; 
• nabavka novih stolica za djecu. 

PV Pazinski Novaki: 
• sanacija i farbanje vanjske drvenarije ( prozora ). 

 
Tijekom izvještajnog razdoblja iz  uplata roditelja nabavljena je oprema i sitni 

inventar za dječje skupine svih vrtića u ukupnoj vrijednosti od oko 170.000 kn. Riječ 
je o nabavci novog transportnog vozila, zamjeni dotrajalog namještaja, zamjeni 
potrošenih aparata (garderobnih ormarića, stolova, stolica, polica, perilice suđa, 
usisavača, cd- playera, dvd- playera , fotoaparata, tepiha...) te nabavci novog suđa i 
posteljine. 

B ) U ovoj izvještajnoj godini nisu osigurana proračunska sredstva za investicijsko 
održavanje odnosno investicijsko ulaganje, pa nisu započete planirane aktivnosti na 
dogradnji i rekonstrukciji „gornjeg“  MV u Pazinu, kao ni planirana izgradnja vrtića u 
Karojbi, Tinjanu, odnosno rekonstrukcija i dogradnja vrtića u Motovunu i Pazinskim 
Novakima. Ti se planovi prenose u naredno razdoblje.  

C ) Cijene roditeljskih uplata povećavale su se od 1.rujna 2011. za 50 kn 
mjesečno u svim dijelovima Vrtića, osim u PV Karojba gdje je uslijedilo  mjesečno 
povećanje za 30 kn. Uvedeno je i plaćanje vrtića tijekom srpnja i kolovoza za onu 
djecu koja Vrtić tada ne polaze i to u iznosu od 30% mjesečne cijene. 

 
VRTIĆ  Cijene: 

MV PAZIN  563 
MV PAZIN jaslice   600 
PV SV.PETAR  
U ŠUMI 

 552 
 

PV KAROJBA- 6h  333 
PV GRAČIŠĆE  552 
PV LUPOGLAV  530 
PV MOTOVUN  530 
PV PAZINSKI 
NOVAKI 

 530 

PV TINJAN  552 
 

D ) Plaće i druga prava radnika Vrtića, sukladno Sporazumu o financiranju 
djelatnosti Vrtića i Kolektivnom ugovoru, isplaćivane su redovito i u ugovorenim 
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iznosima.  Do povećanja plaća za 2% došlo je u siječnju 2012., čime je anulirano 
smanjenje plaća do kojeg je došlo tijekom 2011. godine. 
 
NJEGA, SKRB ZA TJELESNI RAST DJECE I BRIGA ZA NJIHOVO 
ZDRAVLJE: 
 Na području  skrbi za tjelesni rast i razvoj te brige za dječje zdravlje, plan je 
većim djelom realiziran. 
Sa strane cijelog stručnog tima sva su djeca praćena tokom cijele pedagoške godine. 
Kako ona u centralnom objektu, tako i u svim područnim odjeljenjima. 
 Konstantno se radi na podizanju kvalitete prehrane. U tome nam puno 
pomažu djelatnici ZZJZ svojim prijedlozima jelovnika i redovnom analizom naših 
jelovnika. Do prekida te suradnje došlo je u  Sv. Petru i u  Lupoglavu zbog 
financijskih poteškoća. No, to se nije odrazilo na kvalitetu prehrane u tim vrtićima jer 
su uvedeni  zajednički jelovnici za sve vrtiće. Izuzetak je PV Karojba gdje nemamo 
vlastitu kuhinju i PV Tinjan gdje naša kuharica kuha u školskoj kuhinji, pa se mora 
prilagođavati njihovim jelovnicima. Za djecu koja iz zdravstvenih razloga ne mogu 
konzumirati svu hranu, te za djecu sa drukčijim navikama (npr. vegetarijanci) 
organizirana je posebna priprema obroka. 

Ove pedagoške godine uveli smo 4. obrok za svu djecu, čime smo udovoljili 
zahtjevima ZZJZ.  
 Dnevni odmor se organizira za svu djecu koja za to imaju potrebu. Veći dio 
djece u gornjoj zgradi spava u prostoru dvorane. To se pokazalo kao dobro rješenje. 
Jedini problem je nemogućnost zamračivanja pa neka djeca teško zaspu. 
U donjoj zgradi su prostorne mogućnosti takve da svaka grupa ima svoju spavaonicu, 
a i u svim PV je dnevni odmor kvalitetno riješen. 
 S djecom se svakodnevno provode tjelesne aktivnosti ili u dvorani ili na 
vanjskim površinama. Povremeno se uključivala i medicinska sestra sa ciljanim 
vježbama za korekciju i održavanje pravilne funkcije lokomotornog sustava. 
 Oko 80% djece je sistematski pregledano i antropometrijski obrađeno. Dio 
pregleda (5-godišnjake) je obavila dr. Pentek s kojom godinama ostvarujemo 
kvalitetnu suradnju. Preostali, veći dio, je obavila medicinska sestra. Cilj je bio rano 
otkrivanje poteškoća u rastu i razvoju te motiviranje roditelja za poduzimanje daljnjih 
potrebnih mjera. 
 Na području skrbi za djecu važno mjesto zauzima zdravstveni odgoj djece, 
roditelja i odgajatelja. S djecom se obrađivalo teme vezane uz pravilne prehrambene 
navike, održavanje osobne higijene i higijene prostora te učenje ponašanja kojima se 
čuva tjelesno i mentalno zdravlje. 

Po pozivu odgajatelja medicinska sestra je sudjelovala na roditeljskim 
sastancima sa zdravstvenim temama. Najčešće se obrađivala tema akutnih infekcija 
te ukazivalo na pretjeranu i često nepotrebnu upotrebu antibiotika. 
 Timski rad je posebno dolazio do izražaja u radu s djecom s posebnim 
potrebama. Zato smo surađivali s defektolozima, pedagozima, socijalnim radnicima i 
drugim stručnjacima ovisno o potrebi djece  i njihovih obitelji. 
 Tokom cijele godine su organizirani različiti jednodnevni izleti i posjete, odlasci 
na more i snijeg. 
 U MV započeli smo s uvođenjem HACCP sustava. Iako se zasad provodi 
samo u MV, svi su zaposlenici naše ustanove pohađali seminar i osposobljeni su za 
provođenje sustava.  
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RAD PSIHOLOGA:  
Psihologinja je neposredno radila s odgajateljima, djecom i roditeljima. 

Odgajateljima je pomagala u svakodnevnom radu vezano uz poremećaje u 
ponašanju koje su iskazivala pojedina djeca u njihovoj skupini. Pratila je, vodila i 
nadzirala odgajateljice pripravnice (Katarinu Bartolić, Lorenu Matković) te 
pedagoginju pripravnicu (Doris Velan) radi ostvarivanja sadržaja iz Programa 
pripravničkog staža te pripreme za pristupanje stručnom ispitu. Uključivala se u timski 
rad s djecom s teškoćama u razvoju.  

Organizirala je i vodila roditeljske sastanke s temom «Spremnost djece za 
školu» u svim odgojnim skupinama u kojima su upisana djeca školski obveznici. 
Prema potrebi je individualno razgovarala s roditeljima sa ciljem podrške i 
savjetovanja u području odgoja djece.  

Prilikom upisa djece u Vrtić, zajedno s medicinskom sestrom i pedagoginjom 
pripravnicom, individualno je razgovarala s roditeljima i djecom i sudjelovala u 
formiranju novih odgojnih skupina. Obavljala je i poslove vezane uz planiranje, 
valorizaciju i usavršavanje odgojno-obrazovnog rada. Surađivala je s ravnateljicom u 
izboru stručne literature, nabavci novih didaktičkih sredstava te u poslovima praćenja 
rada odgajatelja.  
 Surađivala je sa školskom psihologinjom u ispitivanju spremnosti djece za 
školu i prilikom prijenosa informacija o procjeni razvojnog statusa djece školskih 
obveznika koju su izvršile odgajateljice. Na godišnjoj konferenciji psihologa u Osijeku 
prezentirale su zajedničko istraživanje koje su provele s bivšim učenicima osnovne 
škole. Surađivala je s ostalim predškolskim psiholozima u regiji i redovito se s njima 
sastajala na sekcijama predškolskih psihologa PGŽ i IŽ. Redovito se stručno 
usavršavala na edukacijama unutar ustanove i onima u organizaciji AZOO. 
 Po prvi put ove godine u našem je Vrtiću roditeljima ponuđen program 
„Rastimo zajedno“ – sklop radionica za roditelje djece jasličkog uzrasta razvijen u 
suradnji Unicef-a i AZOO. Provodile su ga psihologinja Gordana Trošt-Lanča, 
odgajateljica Mirjana Gulja i ravnateljica Vesna Rusijan Ljuština, a prošlo ga je 11 
roditelja. 
 
RAD LOGOPEDA:  

U izvještajnom razdoblju je umjesto defektologinje na rodiljnom i roditeljskom 
dopustu zaposlena logopedinja na pola radnog vremena u razdoblju od 1. rujna 
2011. do 1. travnja 2012. S obzirom da su to stručnjaci istog profila, logopedinja je 
uspješno preuzela poslove defektologa, što je obuhvaćalo sljedeće oblike rada: 
individualni rad s djetetom, rad s djetetom u odgojnoj skupini, sustavno praćenje 
djeteta, pomoć odgajateljima te suradnja s roditeljima.  

Osim toga je radila i s djecom s većim i manjim logopedskim teškoćama, koji 
često nisu u tretmanu radi prekapacitiranosti logopeda u OB Pula. Izdvojeno je 53 
djece koja su imala potrebu za nekom vrstom logopedskog tretmana, što je više od 
10% ukupnog broja upisane djece, a realna brojka je i veća, s obzirom da 
logopedinja zbog individualnog rada s djecom s teškoćama te nepunog radnog 
vremena nije uspjela ni obraditi svu upisanu djecu. To sve ukazuje na potrebu bolje 
pokrivenosti središnje Istre sa stručnjacima tog profila.  

U izvještajnoj godini vrtić je pohađalo osmero djece s teškoćama u razvoju 
koja su prošla postupak Prvostupanjskog tijela vještačenja pri Centru za socijalnu 
skrb. Od toga je petero djece polazilo MV u Pazinu, a po jedno dijete područna 
odjeljenja u Gračišću, Pazinskim Novakima i Lupoglavu. Za tu je djecu napisan 
individualni program rada kojeg se redovito provodilo. 
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  Osim spomenute djece logopedinja je kroz opservaciju i boravak u ostalim 
skupinama i u suradnji s odgajateljicama identificirala ostalu djecu kojima je potrebna 
pomoć te je nastavila raditi s onom djecom koju je već identificirala prošle godine, pa 
je tako osim s vještačenom djecom radila s još devetero djece s prepoznatim 
odstupanjima u razvoju (troje djece iz PV Tinjan, troje djece iz PV Sv. Petar u Šumi te 
troje djece iz matičnog vrtića u Pazinu). 

S odgajateljicama je ostvarila dobru suradnju, a posebno s onima koje su u 
svojim skupinama imale djecu s teškoćama. Uvažavajući i njihovo mišljenje  izradila 
je program rada za spomenutu djecu i dogovarala način rada s njima. U PV u 
Gračišću te u PV u Tinjanu održala je roditeljske sastanke na temu „Govorno-
glasovne teškoće“. 

Često je surađivala i sa stručnjacima Doma za CP Pula jer su naši polaznici s 
TUR kod njih u tretmanu, zatim sa  djelatnicima CZSS Pazin, defektologinjom i 
psihologinjom Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin te s ostalim stručnjacima i 
ustanovama po potrebi. 

Odlaskom logopedinje na drugo radno mjesto, s djecom s teškoćama u 
razvoju su do kraja pedagoške godine nastavili raditi matični odgajatelji po 
postojećem individualnom programu rada. 
 
ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD: 
 U pedagoškoj 2011./2012. godini u Vrtiću se provodio cjelodnevni ( 9 i 10 
satni) i poludnevni ( 6,5 satni ) program, sukladno Godišnjem planu i programu rada 
Vrtića. Programi učenja (tečajevi) talijanskog i engleskog jezika, baleta i ritmike te 
sportske igraonice nisu se održavali unutar radnog vremena Vrtića, već se za iste  
programe u Vrtiću izvršila animacija među djecom u petoj i šestoj godini života, a 
roditelji su djecu samostalno uključivali u navedene programe u organizaciji privatne 
škole učenja stranih jezika “Lingva plus”, Pučkog otvorenog učilišta Pazin i udruge 
„Sport 4+“, najčešće od 14,30 odnosno 15 sati nadalje. Dio navedenih programa 
odvijao se u prostorima Vrtića, uz naknadu. 
 U svim odgojnim skupinama odgojno-obrazovni rad temeljio se na  
Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik 
Ministarstva prosvjete i kulture RH, br. 7/8 od 10. lipnja 1991.g.) i Državnom 
pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“63/2008. 
i 90/10.) i bio je prilagođen razvojnim potrebama djece, te materijalnim, socijalnim, 
kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji i djece polaznika našeg Vrtića. 
 U planiranju i provođenju svoga rada, osim Godišnjeg plana rada ustanove, 
odgajatelji su se koristili tromjesečnim i tjednim planovima i valorizacijama rada, te su 
dnevno planirali sadržaje i materijale ponuđene djeci, te bilježili zapažanja o njihovim 
reakcijama, kako bi svakodnevno pratili u kolikom intenzitetu i na koji način potiču 
razvoj svakog pojedinog djeteta. 
 Realizirane su slijedeće bitne zadaće:  
1. praćenje i unapređivanje kvalitete odgojno-obrazovne prakse u mješovitim 

dobnim skupinama djece matičnog i svih područnih vrtića;   
2. inkluzija djece s teškoćama u razvoju, njih ukupno 8, te kontinuirani rad s djecom  

s ostalim razvojnim smetnjama, 
3. komunikacija i suradnja među skupinama – jasličkim i vrtićkim, 
4. optimalno korištenje prostora vrtića u stvaranju poticajnog, kreativnog i ugodnog 

okruženja i ozračja u vrtiću (ustrajanje u pedagoškom konceptu nazvanom “Vrtić - 
dječja kuća - vrtić u skladu s dječjom prirodom”), 
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5. razvijanje suradnje među djecom i djelatnicima ( npr. prilikom učenja slobodnog 
kretanja djece kroz objekte pazinskog MV, čime se utjecalo na razvoj njihovog 
snalaženja u prostoru općenito, što ujedno potiče razvoj dječjeg samopouzdanja); 

6. razvijanje fleksibilne organizacije dnevnog rasporeda rada odgajatelja, koji je u 
funkciji promjenljivih situacija u radu s djecom i njihovim obiteljima; 

7. nastavak istraživanja likovnog izražavanja i stvaralaštva djece, te poticanje 
tjelesnog, glazbenog, dramskog i plesnog odgoja; 

8. rad na pedagoškim ( istraživačkim,  spoznajnim, komunikacijskim ... ) projektima; 
9. istraživanje funkcije pedagoški neoblikovanog, prirodnog i otpadnog materijala u 

igri i učenju djece; 
10. razvijanje igara, igrački i “učila” zajedno s djecom, roditeljima i drugim 

suradnicima; 
11. rad na kvalitetnijoj primjeni obrazaca pedagoške dokumentacije, s ciljem 

unapređivanja procesa odgoja djece; 
12. posjete i izleti s ciljem upoznavanja životnog okruženja. 

 
Kvaliteta realizacije navedenih zadaća nije bila ravnomjerna u svim odgojnim 

skupinama, već je, kao i drugim vrtićima, ona ovisna o nizu faktora, od kojih je ipak 
najvažniji: znanje, vještine, kreativnost, profesionalnost, osobnost, kompetencija 
odgajatelja. Imali smo izvanrednih postignuća, pogotovo u skupinama gdje su u 
realizaciju pojedinih projekata bili uključeni vanjski suradnici i roditelji djece polaznika 
te skupine; u pojedinim se skupinama postizalo izvanredno likovno izražavanje i 
spoznavanje svijeta kroz kreativno korištenje pedagoški neoblikovanog prirodnog i 
otpadnog materijala; bilo je skupina koje su se kvalitetno bavile tjelesnim razvojem 
djece, skupina u kojima se intenzivno radilo s djecom koja će u rujnu krenuti u 
osnovnu školu, pojedine skupine su prednjačile u suradnji s roditeljima, koji su postali 
sudionici mnogih sadržaja rada s djecom ( npr. maskenbala za djecu i roditelje u 
dvorani „gornjeg“ vrtića ) itd.  

Međutim, i dalje ima skupina u kojima je u procesu odgajanja djece dnevni 
raspored (u uzimanju obroka, odlasku na dnevni odmor i sl.) odnosno briga o 
primarnim potrebama djece središnji sadržaj rada, dok se manje od očekivanog 
posvećuje učenju različitih sadržaja i sticanju različitih životnih iskustava, pa se i dalje 
doima da se djecu u vrtiću samo “čuva”, a ne svestrano potiče na razvoj potencijala, 
svakog djeteta ponaosob i skupine kao dinamične grupe. Slijedi da i dalje moramo 
nastojati da odgajatelji osvijeste razinu svojih postignuća u radu i motivirati ih da je 
kontinuirano povećavaju, na dobrobit djece i njihovih obitelji. To je moguće postići 
permanentnim stručnim usavršavanjem. 

U ovom izvještajnom razdoblju sudjelovali smo i u nekoliko manifestacija, od kojih 
najuspješnijim smatramo:  

• izložbu dječjih radova u Spomen domu povodom Svjetskog dana učitelja; 
• biciklijadu i druge aktivnosti povodom Dječjeg tjedna; 
• Dječju maskiranu povorku i maskenbal; 
• Izložbu dječjih radova povodom Dana meda; 
• Dječji olimpijski festival, na kojem su sudjelovala sva djeca i djelatnici naše 

ustanove, te niz naših suradnika: roditelja, predstavnika sportskih klubova, 
predstavnika Grada i Općina, drugih javnih institucija i pojedinaca. ; 

• Sudjelovanje u obiteljskoj utrci «Fameja»; 
• Sudjelovanje na MIK-u (PV Gračišće) 
• Sudjelovanje djece iz PV na priredbama i drugim manifestacijama 

povodom Dana Općine  ( Tinjan, Lupoglav, Gračišće, Pazinski Novaki ). 
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Sva su ta događanja brižljivo dokumentirana (fotografirana i snimana). 
Kao i ranijih godina, postignute rezultate rada prezentirali smo na raznim stručnim 

skupovima i stručnim susretima. O našim se aktivnostima pisalo u “Glasu Istre”,  
objavljivale su se vijesti i različiti drugi prilozi na Radio Puli, Radio Istri, Radio Pazinu, 
a redovito nas je u aktivnostima pratila i TV Istra. 

 
 
SIGURNOSNO ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAMI: 

U ovom smo izvještajnom razdoblju i dalje radili na protokolima postupanja u 
rizičnim situacijama u vrtiću te u ostalim situacijama koje zahtijevaju razrađen plan 
djelovanja – sve u sklopu sigurnosno zaštitnih i preventivnih programa.  

Ciljevi sigurnosno zaštitnih i preventivnih programa u vrtiću su zaštita 
sigurnosti i zdravlja djece, poticanje samozaštitnog odgovornog ponašanja i svjesnog 
izbjegavanja rizika, osnaživanje djeteta za sigurno ponašanje te afirmacija 
potencijala djeteta i izgrađivanje osobe koja poštuje ljudska prava i humane 
vrijednosti. Voditeljica programa u Vrtiću je psihologinja Gordana Trošt-Lanča. 

 
NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGAJATELJA I 
STRUČNIH SURADNIKA: 
 
 Odgajateljice, medicinska sestra, psihologinja, logopedinja i ravnateljica bile 
su se dužne stručno obrazovati i kontinuirano usavršavati na nekoliko razina: 

• individualno – čitajući stručnu literaturu, knjige, časopise, dnevni tisak, prateći 
druge medije  koji se bave temama vezanim uz predškolsku djelatnost;  

• kolektivno: 
a. na odgajateljskim vijećima (održano ih je 5); 
b. na sastancima stručnih radnih grupa - održavani su ovisno o potrebi, radi 

dogovora o tekućim zajedničkim aktivnostima; održavale su se po objektima; 
jednu radnu grupu su činile odgajateljice triju odgojnih skupina  u MV; takvih je 
radnih grupa bilo 4, a sastajale su se 2 do 3 puta u toku godine; zasebnu radnu 
grupu činile su odgojiteljice područnih vrtića, a one su  održale 2 sastanka;  

c. na psihološko-pedagoškim i ostalim radionicama unutar naše ustanove (Pokret i 
ples - voditeljica Desanka Virant; Tijelo i stres – voditeljica Irena Bezić; 
Emocionalno zlostavljanje djece – voditeljica Ivanka Jop iz CZSS; Suvremeni 
pristup ranom učenju matematike – DV Gajnice; Inkluzija djece s posebnim 
potrebama – voditeljice Miliana Udovičić i Sara Lakošeljac; Uvod u HACCP – 
ZZJZ Pula;  

d. na nizu stručnih skupova definiranih katalogom stručnih skupova Agencije za 
odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske za izvještajnu pedagošku godinu 
(Program uvođenja u samostalan rad i polaganje stručnog ispita 
odgajatelja pripravnika – Lorena Matković, Katarina Bartolić, Marija Ćus, sanda 
Bartolić; Razvijanje profesionalnih kompetencija odgajatelja u suvremenom 
dječjem vrtiću – Tereza Runko Stojšić, Irena Debeljuh Baf; Dokumentiranje 
odgojno obrazovnog procesa – Katarina Obrovac, Irena Debeljuh Baf, Doris 
Velan, Sandra Vlahov, Vesna Rusijan Ljuština; Komunikacijske vještine – 
Marina Pernić, Nora Bertoša) 
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e. na stručnim skupovima i predavanjima o organizaciji drugih ustanova (Obiteljski 
kutić- Waldorfski DV „Mala vila“ – Mirjana Guštin, Dragica Brozan, Nives Ružić; 
Slučajni spasilac – spašavanje na vodi – u organizaciji Crvenog križa Pazin – 
Marija Ćus, Dragica Dermit, Gordana Žufić, Marija Dagostin, Renata Demark; 
Kreativnost kao razvojna kategorija – u organizaciji otvorenog učilišta Korak 
po korak – Dragica Brozan, Kristina Čule; Inkluzija djece s teškoćama u 
razvoju u redoviti odgojno-obrazovni program – u organizaciji otvorenog 
učilišta Korak po korak – Miliana Udovičić, Sara Lakošeljac; Senzorna 
integracija – DV Gajnice – Iva Fornažar, Eva Ivetac). 

 
Osobito potrebnim i kvalitetnim smatramo redovito organiziranje sastanaka 

radnih grupa te ćemo taj oblik stručnog rada i dalje usavršavati. Takvom 
međusobnom razmjenom informacija i dogovaranjem o načinu rada  pozitivno 
utječemo na kvalitetu odgojno-obrazovnog procesa u ustanovi, a zbog veličine 
ustanove i brojnosti članova odgajateljskog vijeća nije moguće postići jednaku 
kvalitetu rada na odgajateljskom vijeću. Također, odgajateljice smatraju korisnim 
održavanje psiholoških radionica koje pomažu odgajateljima u razvijanju njihovih  
komunikacijskih vještina, neophodnih u obavljanju svakodnevnog odgojno-
obrazovnog rada.  
 Dio rada naše ustanove na kojem je nužno ustrajati i poboljšavati ga je rad sa 
studentima predškolskog odgoja i odgajateljima - pripravnicima. Otvorenost našeg 
Vrtića prema budućim odgajateljima koji kod nas obavljaju obveznu studentsku 
praksu s jedne strane senzibilizira te mlade ljude za pravilno razumijevanje teorije s 
kojom se susreću tijekom studija, a s druge strane dovodi naše odgajatelje-mentore u 
situaciju ponavljanja, utvrđivanja i provjeravanja i svojih i studentovih pedagoških 
znanja i vještina. Sve je vidljivija potreba za zapošljavanjem pedagoga radi pravilnog 
vođenja i koordinacije rada sa studentima, pripravnicima i njihovim mentorima.  
 
SURADNJA S RODITELJIMA: 
 Znajući da, osim djece, njihovi roditelji moraju biti zadovoljni odgojno-
obrazovnim radom našeg Vrtića trudili smo se komunikaciju s njima ostvariti na više 
načina: 

- kroz svakodnevno susretanje prilikom dovođenja ili odvođenja djece i 
razmjenu podataka o djetetu, 

- na zajedničkim susretima (sastancima) sa svim roditeljima skupine na kojima  
smo nastojali razviti dvosmjernu komunikaciju, atmosferu povjerenja, 
razmjenu mišljenja, ideja i prijedloga, 

- kroz redovite ( najmanje dva puta godišnje za svako dijete ) susrete s 
roditeljima pojedinog djeteta (“informacije”) radi zajedničke procjene razvojnih 
postignuća djeteta, 

- kroz zajedničke izlete  i aktivnosti ( u Pazinsku jamu, na ranč s konjima i 
drugim životinjama, u vinograd, šumu, pčelinjak, na snijeg, u maškare, u 
kazalište, na seoska domaćinstva, u špilju Feštinsko kraljevstvo...) 

- kroz zajedničko obilježavanja tradicionalnih običaja i blagdana u Vrtiću ( Dan 
mama, Dan tata, Dani kruha i plodova jeseni, Božić, Uskrs...) 

- kroz posjete roditeljima na njihovim radnim mjestima i u njihovim domovima, 
- kroz nabavku i pribavljanje potrošnog materijala (prirodnog, neoblikovanog, 

otpadnog) za skupine, 
Smatramo potrebnim nastaviti s jačanjem partnerstva s roditeljima u odgoju djece 

i s traženjem vrednovanja od strane roditelja svega što se u vrtiću radi. Svjesni smo 
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da na komunikaciji odgajatelja i svih djelatnika Vrtića s roditeljima još treba raditi, 
kako bi ona bila učinkovitija, na dobrobit djeteta. 
 
SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA:  
 I u ovoj pedagoškoj godini kontinuirano smo surađivali s gradskim i općinskim 
strukturama vlasti, s pazinskom Osnovnom školom Vladimira Nazora, s Domom 
zdravlja, Crvenim križem, Gimnazijom i strukovnom školom Jurja Dobrile, s 
Klasičnom gimnazijom, s Etnografskim muzejom Istre, s Muzejom Grada Pazina, s 
Likovnom galerijom, s pazinskom Glazbenom školom, Gradskom knjižnicom  i 
Pučkim otvorenim učilištem, s Društvom “Naša djeca”,  s Društvom tjelesnih invalida, 
s pčelarskom udrugom „Lipa“, Zajednicom sportskih udruga Grada Pazina, Auto-
klubom Pazin, Policijskom postajom, Vatrogasnom postajom, Dnevnim centrom za 
brigu o starima, zatim Riječkim kazalištem lutaka, Istarskim narodnim kazalištem u 
Puli, s kazališnim i drugim grupama i pojedincima koji su Vrtiću nudili kazališne, 
glazbene, likovne i druge programe, kao i s mnogim gospodarskim subjektima, 
udrugama, inicijativnim pojedincima te predstavnicima sredstava javnog 
priopćavanja. 

U smislu prevencije poteškoća u razvoju djece ističemo našu suradnju s 
pedijatricom dr. Pentek, te stručnim djelatnicima u Centru za socijalnu skrb. 
Razmjenjujemo informacije te dogovaramo sadržaje i načine suradnje  s obiteljima u 
kojima postoje rizični uvjeti za zdravlje i razvoj djece. 
 Nastavili smo i stručnu suradnju s djelatnicima drugih vrtića naše Županije, ali i 
Primorsko-goranske, Ličko-senjske Županije i Grada Zagreba. Započeli smo i 
suradnju s beogradskim (Srbija), barskim  (Crna Gora) i subotičkim  vrtićima te 
zajednički razvijamo projekt „ Krugovi prijateljstva“ u sklopu kojeg smo ove godine, od 
13. do 17. kolovoza, bili domaćini međunarodnog stručnog skupa „Zajednice koje uče 
– iskustva iz odgojno-obrazovne prakse vrtića različitih zemalja“ s ciljem razmjene 
stručnog iskustva predškolskih djelatnika u regiji. Osobito nam je zadovoljstvo što 
smo uspostavili suradnju i s vrtićima iz Slovenije (Sežana, Litija) i Austrije 
(Auersbach), koji također prilagođavaju rad u njihovim ustanovama potrebama 
suvremenog društva i suvremene obitelji. Na tom su stručnom skupu naše 
odgajateljice Sandra Vlahov, Mirjana Gulja, Marija Ćus, Patricija Putinja i Iva 
Fornažar izložile svoje stručne radove, za koje su dobile visoke ocjene od sudionika 
skupa. 

Nastavljamo suradnju s Agencijom za odgoj i obrazovanje RH, naročito sa 
Višim stručnim savjetnicima Davorkom Guštin i Ingom Seme Stojnović, te s Visokim 
učiteljskim školama odnosno Odjelima za obrazovanje učitelja i odgojitelja  u 
Zagrebu, Rijeci i Puli, kao i s Filozofskim fakultetom u Zagrebu – Odsjeci za 
pedagogiju i psihologiju, te Edukacijsko -  rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu . 
  
ZAKLJUČCI, S PREPORUKAMA ZA PLANIRANJE 
NAREDNE PEDAGOŠKE GODINE: 
 

1. U izvještajnom razdoblju cjelokupno funkcioniranje ustanove proteklo je 
stabilno. 

Broj djece koja su polazila našu ustanovu bio je velik, sve grupe su popunjene, 
sukladno propisanim standardima, a djeca koja su školski obveznici sva su 
obuhvaćena institucionaliziranim predškolskim odgojem. Uspjeli smo gotovo u 
potpunosti udovoljiti prijavama za upis u Vrtić. U pojedine odgojne skupine u kojima 
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broj djece prolazi 24, sukladno pedagoškom standardu, zaposlili smo trećeg 
odgajatelja, na pola ili na puno radno vrijeme.  

2.  U stalnom je porastu broj djece s teškoćama u razvoju i komunikacijskim 
teškoćama, kako s područja Grada tako i Općina, koji se prijavljuju za upis u 
redovite predškolske programe. Smatramo potrebnim svakom takvom djetetu 
osigurati redoviti program predškolskog odgoja u kombinaciji s različitim 
posebnim programima (koji su individualizirani i prilagođeni realnim 
mogućnostima obitelji i društva). Zapošljavanjem defektologa u našem Vrtiću 
na puno radno vrijeme možemo udovoljiti većini takvih potreba. No, kako je 
defektologinja na rodiljnom i roditeljskom dopustu, ove smo godine 
zapošljavanjem logopeda na pola radnog vremena samo djelomično uspjeli 
udovoljiti stvarnim potrebama. Evidentan je nedostatak određene vrste 
stručnjaka (defektolog-rehabilitator, pedopsihijatar, logoped, fizioterapeut) na 
našem području; otežano je korištenje navedenih profila stručnjaka u Puli, 
Rijeci li Zagrebu,  pa se ni mogući bolji rezultati ne postižu.  

3. Ove se godine provodila edukacija za roditelje djece jasličkog uzrasta 
„Rastimo zajedno“,pod vodstvom djelatnica našeg Vrtića: psihologinje 
Gordane Trošt Lanča, odgajateljice Mirjane Gulja i ravnateljice/psihologinje 
Vesne Rusijan Ljuština, čime je postignuta značajan napredak u komunikaciji 
između roditelja i stručnih radnika Vrtića, a povećana je i kompetencija 
roditelja. Edukacija je trajala 22 sata (11 susreta po 2 sata), a osmišljena je od 
ureda Unicefa u Hrvatskoj i organizirana uz preporuku Agencije za odgoj i 
obrazovanje RH. Smatramo korisnim i potrebnim nastaviti s provođenjem iste 
edukacije za novu grupu roditelja čija su djeca polaznici jaslica. 

4. Redovito financiranje djelatnosti Vrtića iz gradskog proračuna  i roditeljskih 
uplata je osigurano. Pojedine općine nisu redovite u podmirivanju obveza koje 
slijede iz Sporazuma o financiranju, što dovodi do destabilizacije 
funkcioniranja ustanove. Potrebno je pronaći učinkovite načine da se zaustavi 
neredovitost ispunjavanja obveza Općina prema Gradu Pazinu i Vrtiću. 

5. Otežavajuća okolnost je nedostatak financijskih sredstava za investicijsko 
održavanje i nabavku opreme. 

6. Nedostatak financijskih sredstava u proračunima JLS onemogućava realizaciju 
planova  na području investicijskih ulaganja kao što su izgradnja i/ili dogradnja 
novih prostornih kapaciteta za potrebe kako matičnog, tako i područnih vrtića, 
što utječe negativno na ukupnu kvalitetu rada u ovoj djelatnosti. 

                                                                                  
 
 

    Ravnateljica: 
      Vesna Rusijan Ljuština, prof. 
 
 
 
Klasa: 601-01/12-01/34  
Urbroj: 2163/01-09-01-2012-1 
Pazin, 31. kolovoza 2012. 
 
 


