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Predmet: Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u pedagoškoj godini  
              2013./2014. godini (Skraćena verzija),  
             - dostavlja se.  

 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. -pročišćeni 
tekst) i članka 34. stavka 1. Statuta Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 17/09., 4/13. i 
23/14.) Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u pedagoškoj godini 2013./2014. godini 
(Skraćena verzija) upućujem  Gradskom vijeću na daljnje postupanje. 

Na sjednici Gradskog vijeća Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u pedagoškoj godini 
2013./2014. obrazlagat će i eventualna dodatna objašnjenja davati Vesna Rusijan Ljuština, prof., 
ravnateljica, a prema potrebi i Nevija Srdoč, pročelnica Upravnog odjela za samoupravu, upravu i 
društvene djelatnosti.  
 
 
 
             Gradonačelnik 
            Grada   Pazina 
                     Renato Krulčić,v.r. 
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IZVJEŠTAJ O RADU U PEDAGOŠKOJ GODINI 2013. / 2014. 
(skraćena verzija) 

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. Od ove godine u područnom vrtiću u Tinjanu imamo 2 odgojne skupine, 
poludnevnu i cjelodnevnu s ukupno 41 djetetom. U svim skupinama provodi se cjelodnevni redoviti program rada (od 
6,30 do 15,30 odnosno 16,30 sati u MV Pazin), osim u poludnevnoj skupini u Tinjanu i 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 Pazina sudjeluju i Općine u kojima 
se nalaze područni vrtići. Roditelji čija djeca polaze Vrtić sudjeluju u podmirivanju ukupnih troškova Vrtića s oko 30 
%.  

USTROJSTVO: 
U izvještajnom razdoblju Vrtić je polazilo ukupno 476 djece ( stanje 31.03.2014.) u redovnim poludnevnim i 

cjelodnevnim programima. Poludnevni program (6,5-satni) polazilo je ukupno 46 djece u Područnim vrtićima u Karojbi 
i Tinjanu, a cjelodnevni (9 i 10-satni) polazilo je ukupno 430 djece (Tablica br.1). Program predškole nije se provodio, 
već su sva djeca koja su bila školski obveznici tijekom godine uključena u redoviti cjelodnevni program Vrtića. 

Ističemo sljedeće bitne značajke u ustrojstvu rada ustanove u pedagoškoj godini 2013./2014:  

 u dvije jasličke skupine u MV u Pazinu upisano je ukupno 30 djece (15 ( s jednim djetetom s teškoćom u razvoju) + 
15) u drugoj i trećoj godini života; 

 u ostalih jedanaest vrtićkih skupina MV u Pazinu (mješovitog uzrasta – u dobi od 2,5 do 6,5(7) godina) bilo je 
ukupno 240 djece; u pojedinu skupinu je raspoređeno od 20 do 23 djece; 

 u 6 skupina MV bilo je uključeno po jedno dijete s teškoćama u razvoju; 
 u MV je tijekom cijele pedagoške godine organiziran rad do 16,30 sati za 40-ak djece (u dvije „dežurne“ skupine 

„gornjeg vrtića“ i u jednoj „donjeg vrtića“); 
 osim u  matičnom vrtiću i u redovitim programima područnih vrtića bila su uključena djeca s teškoćama u razvoju i 

to u PV: u Sv. Petru u Šumi, Lupoglavu,  Gračišću, Karojbi  i Pazinskim Novakima;  
 osim odgajatelja s djecom s TUR je ove pedagoške godine individualno radila  psihologinja; 
 osim s djecom s TUR, stručni tim Vrtića (psihologinja, pedagoginja, medicinska sestra) radio je individualno s još 

dvadesetoro djece s ostalim razvojnim teškoćama i/ili posebnim potrebama (poremećaji govorno-glasovne 
komunikacije, poremećaji ponašanja,  epilepsija, alergije); 

 u 4 područna vrtića broj djece u jednoj skupini bio je iznad propisanog normativa (tj. iznad 24) i to: u Pazinskim 
Novakima – 29, u Sv. Petru u Šumi – 37, u Lupoglavu 30, te u Karojbi – 30; za kvalitetno ostvarivanje programa  
osigurano je zapošljavanje još jedne (treće) odgajateljice na puno radno vrijeme, čime se postiglo da se u dijelu 
dana dio  djece odvajao u posebne prostore, te se s tim dijelom djece odvojeno provodio redoviti program. 
  

Broj i raspored djece po vrtićima i skupinama (stanje: 31.03.2014): Tablica br.1 
9(10) satni program 6,5 satni program  

V R T I Ć Br.djece Br.skupina Br.djece Br.skupina 
MV PAZIN 
Družbe sv.Ćirila i Metoda  
Prolaz O.Keršovanija   
Jaslice 

 
65 
175 
30 

 
3 
8 
2 

  

PV Motovun 17 1   
PV Karojba   31 1 
PV Tinjan 25 1 15 1 
PV Lupoglav 33 1 (2)   
PV Sv.Petar u Šumi 37 1 (2)   
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PV Gračišće 22 1   
PV Pazinski Novaki 29 1   
UKUPNO 430 19 (21 ) 46 2 
SVEUKUPNO:   480 DJECE 
 
U Matičnom vrtiću u Pazinu kao i u svim Područnim vrtićima ustanovu su polazila uglavnom djeca sa područja gdje se 
vrtić nalazi. U MV u Pazinu osim djece s područja Grada Pazina Vrtić su polazila i djeca iz područja Općine Gračišće 
(5), Općine Cerovlje (1) i Općine Pićan (1). U PV u Lupoglavu osim djece iz područja Općine Lupoglav taj su vrtić 
polazila i djeca iz Grada Buzeta (4), iz Općine Cerovlje (2) i Grada Opatije (1). U Motovunu je vrtić pohađalo jedno 
dijete iz područja Grada Pazina, a vrtić u Sv. Petru u Šumi pohađalo je dvoje djece iz Grada Pazina. U PV u Pazinskim 
Novakima imali smo jedno dijete iz područja Općine Lupoglav. 
 

U pedagoškoj 2013./2014. godini na realizaciji programa rada sudjelovalo je  
( Tablica br. 2 ):  

• 44 odgajateljice,  
• ravnateljica, medicinska sestra, psihologinja, pedagoginja, tajnica, računovotkinja, materijalna knjigovotkinja,  
• domar-ložač, domar-ekonom, 5 djelatnica u kuhinji (od kojih jedna na 0,8 radnog vremena), 6 kuharica-

spremačica u područnim vrtićima (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 71,55 djelatnika prema radnom vremenu, te 3 odgajateljice i 1 
ekonomistica - pripravnice po Ugovoru o  volonterskom radu -stručnom osposobljavanju za rad. 

 
Broj i raspored djelatnika po vrtićima:   Tablica br.2 
VRTIĆ odgajatelji stručni sur. uprava teh.osoblje 
MV PAZIN     
- Prolaz O.Keršovanija 20 1+1+1 1+3 11 
- Družbe sv.Ćirila i Metoda 6   1,75 
PV MOTOVUN 2   1,5 
PV KAROJBA 2   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   1,5 
UKUPNO 44 3 4 21,55 (27 

osoba) 
 

Matični vrtić u Pazinu i svi Područni vrtići započeli su s radom 2. rujna 2013. I kontinuirano radili do 31. 
Kolovoza 2014. Svi su područni vrtići radili  za vrijeme zimskih i proljetnih školskih praznika, dok su tijekom srpnja i 
kolovoza svi područni vrtići bili zatvoreni, osim PV Motovun, koji je radio do 15. srpnja. Djeca iz područnih vrtića 
kojima je trebao rad preko ljeta, dolazila su u vrtić u Pazin, gdje smo radili bez prekida ( osim vikendima, praznicima i 
blagdanima).  

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.   PV Karojba i PV Tinjan ( 1 skupina ) su započinjali s radom u 7,00 sati i završavali u 13,30  sati.  

U matičnom vrtiću u Pazinu te u svim područnim vrtićima cjelodnevni program predškolskog odgoja  i 
naobrazbe za svu upisanu djecu trajao je do 27. lipnja 2014.god. Tijekom srpnja i kolovoza rad u MV je bio organiziran 
u 6 skupina u srpnju (četiri mješovite vrtićke i dvije jasličke), odnosno u dvije skupine tijekom kolovoza (jedna 
mješovita vrtićka i jedna mješovita vrtićko-jaslička). Broj djece koji dolaze u vrtić tijekom ljetnih mjeseci se iz godine u 
godinu povećava (ove godine u srpnju vrtić je polazilo od 73 do 90 djece,a u kolovozu od 36 do 47 djece).  

MATERIJALNI UVJETI : 
A ) U tekuće održavanje, nabavku opreme i sitnog inventara tijekom izvještajnog razdoblja uloženo je ukupno 

272.322  kn. Navodimo popis većih radova na tekućem i investicijskom održavanju:  
Matični vrtić Pazin: 
1.)„Donji“ vrtić: 
- zamijenjen je dio vodovodnih instalacija, ugrađen je umivaonik sa slavinom i wc školjka za djecu mlađeg uzrasta; 
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- obojan je dio unutarnjih zidova; postavljen je laminat u sobi dnevnog boravka skupine „Mići meštri“, postavljen 
je linoleum u hodnicima; 
- popravljen je krov; 
2. „Gornji“ vrtić: 
- zamijenjena je dotrajala vanjska drvenarija na južnoj stijeni zgrade novom, aluminijskom ( vrijednost radova: 
190.000kn); 
-  uređena je i ofarbana fasada na istočnoj strani zgrade 8 u suradnji s roditeljima skupine „Iskrice“); 
- ofarbana je ograda oko vrtića; 
-  nabavljen klima uređaj u skupini Prstići i  skupini Pačići; 
- nabavljena su dva nova računala, igračke u vrijednosti od oko 30 000kn, stručna literatura i literatura za djecu ( 
slikovnice, dječje enciklopedije, radne liste…),suđe, dječji krevetići, posteljina, namještaj za dječje kutiće-centre 
aktivnosti,  namještaj za dječje sobe, tepisi,telefoni,fotoaparati,cd-playeri, printer, kolica za čišćenje,razni alati i 
kućanski aparati.. 

 
PV Motovun: uređeno dvorište, zamjenjena električna instalacija; 
PV Sv. Petar u Šumi: nabavljen garderobni ormar za kuharicu; 
PV Gračišće: nabavljena perilica rublja; 
PV Tinjan: nabavljena oprema za skupinu poludnevnog boravka;postavljene gipsane ploče radi izolacije zidova u sobi 
poludnevnog boravka, oličeni zidovi, poslatvljen laminat; 
PV Karojba: nabavljeni novi garderobni ormari i ormari za didaktiku; postavljene gipsane ploče na strop hodnika i 
sanitarija. 
PV Lupoglav:nabavljena nova ledenica; uređeni zidovi kuhinje. 
 

B) U ovoj izvještajnoj godini izgrađen je novi vrtić u Karojbi, u kojem će se na viskoj razini kvalitete,sukladno 
novom pedagoškom standardu, provoditi poludnevni i cjelodnevni rani i predškolski odgoj sa 40 djece. Površina objekta 
je 340 m2, a u tu je investiciju uloženo oko 3 miliona kuna ( građevni radovi + oprema). 

Izvršena je i rekonstrukcija i dogradnja vrtića u Pazinskim Novakima, gdje su sukladno pedagoškim standardima 
osigurani uvjeti za poludnevni i cjelodnevni boravak  do 40 djece, u dvije odgojne skupine. Površina objekta je 270 m2. 
Ukupna vrijednost te investicije je 1,5 miliona kuna. 

Vezano uz projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade matičnog vrtića u Pazinu, u ul. Prolaz Otokara Keršovanija1, 
izrađena je studija izvodljivosti i izvršena je prijava projekta na EU Fonda za regionalni razvoj.  

U naredno razdoblje prenose se planovi vezani uz izgradnju novog vrtića u Tinjanu i Motovunu, a započinje se sa 
pripremom dokumentacije za izgradnju novog vrtića u Gračišću. 

 
C) Cijene roditeljskih uplata  (vidljive u Tablici br.3) povećavale su se od 1.rujna 2013. za 5%  i iznose: 
Cijene po vrtićima od 1.rujna 2013.: Tablica br. 3 

VRTIĆ  Cijene:  

MV PAZIN  622  
MV PAZIN jaslice   650  
PV SV.PETAR  
U ŠUMI 

 610 
 

 

PV KAROJBA- 6h  350  
PV GRAČIŠĆE  610  
PV LUPOGLAV  587  
PV MOTOVUN  587  
PV PAZINSKI N.  587  
PV TINJAN  610  
  

D) Plaće i druga prava radnika Vrtića, sukladno Sporazumu o financiranju Vrtića i Kolektivnom ugovoru, 
isplaćivane su redovito i u ugovorenim iznosima, izuzev regresa za godišnji odmor i božićnice, koji su isplaćen u 
smanjenom iznosu (ukupno 750kn po radniku).   

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. 

Osim odgajateljica, cijeli je stručni tim pratio razvoj sve djece polaznika naše ustanove, tokom cijele 
pedagoške godine, kako one u centralnom objektu, tako i u svim područnim vrtićima. Prilikom upisa u vrtić posebno 
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smo ove godine provjeravali procijepljenost djece što je uvjet za upis u vrtić, a zbog sve prisutnijeg trenda odbijanja 
cijepljenja od strane roditelja. 
 Konstantno se radilo na podizanju kvalitete prehrane. U tome nam puno pomažu djelatnici ZZJZ svojim 
prijedlozima jelovnika i redovnom analizom naših jelovnika. Ove godine je Zavod izdao knjigu najboljih jelovnika u 
koju su uvršteni jelovnici i iz našeg vrtića.  Za djecu koja iz zdravstvenih razloga ne mogu konzumirati svu hranu, te za 
djecu sa drukčijim navikama (npr. vegetarijanci) organizirana je posebna priprema obroka. 
 Dnevni odmor se organizira za svu djecu koja za to imaju potrebu. Veći dio djece u gornjoj zgradi spava u 
prostoru dvorane (četrdesetak djece). To se pokazalo kao dobro rješenje. Jedini problem je nemogućnost zamračivanja 
pa neka djeca teško zaspu. U dvije sobe dnevnog boravka spava oko 30 djece. To nije najbolje rješenje , ali dok se ne 
realizira planirano proširenje vrtića, to je jedino rješenje. 
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. 
 Medicinska sestra je sistematski pregledala i antropometrijski obradila oko 80% djece 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. Iako 
su nam svi ti vanjski suradnici uvijek bili spremni pomoći svojim savjetom, ove godine smo posebno osjetili nedostatak 
osobnih asistenata.  
 Tokom cijele godine su organizirani različiti jednodnevni izleti i posjete pri čemu je uz odgajatelje u pratnji bio 
uvijek netko iz stručnog tima. 
 Uvjeti rada u područnim vrtićima su jako različiti. Tako smo npr. u PV Karojba još uvijek radili u 
poludnevnom programu sa velikim brojem djece (31) u relativno malom prostoru i uz korištenje školske kuhinje. U PV 
Tinjan se organizirao poludnevni program u drugom prostoru (CMOK) kako bi se rasteretilo postojeći prostor vrtića. 
No, taj prostor nažalost nije adekvatan zbog neprimjerenog sanitarnog čvora i dislociranosti kuhinje. U ostalim 
područnim vrtićima uvjeti su zadovoljavajući. 
 
RAD PSIHOLOGA:  

Psihologinja je tijekom pedagoške 2013./2014. godine neposredno radila s djecom, roditeljima i odgajateljima. 
U okviru svojih radnih zadaća redovito je surađivala s ravnateljicom, pedagoginjom, zdravstvenom voditeljicom u 
vrtiću kao i sa srodnim stručnjacima iz drugih ustanova. 

Tijekom godine psihologinja je redovito individualno radila s 11-ero djece s teškoćama u razvoju ili izraženim 
poremećajima u ponašanju. Redovito je kontaktirala s roditeljima te djece i surađivala s matičnim odgajateljima u 
skupinama u kojima su djeca s TUR bila upisana kako bi zajednički osigurali uvjete za što bolju inkluziju. Osim s 
djecom s teškoćama u razvoju, psihologinja je povremeno individualno radila i/ili testirala djecu koja su iskazivala neke 
oblike odstupanja u razvoju ili određene poremećaje ponašanja. Na traženje CZSS pratila je ponašanje određene djece u 
skupini, psihološki ih testirala, prikupljala dodatne informacije od odgajatelja te pisala mišljenja za potrebe postupaka 
pri CZSS.  

Organizirala je i vodila roditeljske sastanke s temom «Spremnost djece za školu» za 9 odgojnih skupina u MV 
u Pazinu te za 3 područna vrtića (u Karojbi, u Tinjanu te u Pazinskim Novakima). Prema potrebi (na sugestiju matičnih 
odgajatelja ili na traženje roditelja) individualno je razgovarala s roditeljima sa ciljem podrške i savjetovanja u području 
odgoja i poticanja razvoja djece. Prilikom upisa djece u vrtić, zajedno s medicinskom sestrom i pedagoginjom, 
individualno je razgovarala s roditeljima i djecom te je kao predsjednica Povjerenstva za upise predlagala Upravnom 
vijeću Vrtića sadržaj Odluke o upisu (broj upisane djece i raspored djece po grupama). Zajedno s ostatkom stručnog 
tima vodila je sastanke za roditelje novoupisane djece na kojima je upoznavala roditelje s značajkama perioda 
prilagodbe djece na vrtić i jaslice. 

U suradnji s pedagoginjom obavljala je i poslove vezane uz planiranje, valorizaciju i usavršavanje odgojno-
obrazovnog rada, radila je unaprjeđivanju evidencije i obračuna sati rada odgajatelja te je organizirala rad u ustanovi u 
periodima godine s manjim brojem djece (zimski i proljetni praznici, ljetni rad). Odgajateljima je pomagala u 
svakodnevnom radu vezano uz poremećaje u ponašanju koje su iskazivala pojedina djeca u njihovoj skupini. S timom 
„Rastimo zajedno“ (u kojem su osim psihologinje ravnateljica Vesna Rusijan te odgajateljica Mirjana Gulja) provela je 
istoimeni ciklus radionica za 10 odgajateljica. Sudjelovala je u vođenju stručnih radnih grupa za odgajatelje. Surađivala 
je s ravnateljicom i pedagoginjom u izboru stručne literature, nabavci novih didaktičkih sredstava te u poslovima 
praćenja rada odgajatelja.   

Psihologinja je surađivala sa školskom psihologinjom u ispitivanju spremnosti djece za školu i prilikom 
prijenosa informacija o procjeni razvojnog statusa djece školskih obveznika koju su izvršile odgajateljice. Surađivala je 
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s ostalim predškolskim psiholozima u županiji i redovito se s njima sastajala na sastancima sekcija predškolskih 
psihologa Društva psihologa Istre, a u suradnji s njima provela je i istraživanje o stavovima i navikama odgajatelja u 
radu. Kontinuirano se stručno usavršavala na edukacijama unutar ustanove te seminarima i radionicama u organizaciji 
vanjskih ustanova i institucija. 
 
RAD  PEDAGOGA: 
 
Pedagoginja je tokom pedagoške 2013/2014 godine sudjelovala u neposrednom radu s djecom, odgajateljima, 
roditeljima, ravnateljicom, stručnim suradnicama i društvenim čimbenicima. Rad u novoj pedagoškoj godini započela je 
polaganjem stručnog ispita, kojeg je uspješno položila 12.09.2013. Pomagala je odgojiteljima da prepoznaju djetetove 
potrebe, kreiraju prostorni, materijalni i socijalni kontekst, obogate svoj rad, vode pedagošku dokumentaciju, stručno se 
usavršavaju, dokumentiraju odgojno-obrazovni proces, kontinuirano unaprjeđuju suradnju s roditeljima te im je pružala 
pomoć u provođenju raznih projekata. U vrtiću je pedagoške 2013/2014 bilo upisano 16-ero djece s teškoćama u 
razvoju i ostalim razvojnim smetnjama. U suradnji s psihologinjom, odgajateljicama i med. sestrom pratila je njihovu 
inkluziju te individualno radila s jednim djetetom. Posebnu je pažnju posvećivala odgajateljicama-pripravnicama 
(Sanda Mogorović, Manuela Milohanić i Renata Šestan), pratila i dokumentirala njihove ogledne aktivnosti, vodila 
refleksivne razgovore te pomagala u pripremanju stručnog ispita. Također je brinula o organizaciji i provedbi stručne 
prakse studenata predškolskog odgoja. U suradnji s psihologinjom obavljala je poslove vezane uz planiranje, 
valorizaciju i usavršavanje odgojno-obrazovnog rada te je radila na unapređivanju evidencije i obračuna sati rada 
odgajatelja. Sudjelovala je u radu i organizaciji odgajateljskih vijeća i internih stručnih aktiva na koje smo ove godine 
izrazito ponosni jer su bile vrlo kvalitetne i redovite. Prilikom upisa djece u vrtić, zajedno s medicinskom sestrom i 
psihologinjom, vodila je inicijalne intervjue s roditeljima i djecom te formirala vrtićke skupine. Provodila je ciklus od 
11 radionica za roditelje „Rastimo zajedno“ (u suradnji s odgajateljicama Patriciom Putinjom i Renatom Demark) te 
brojna predavanja za roditelje s temama: „Učenje djece u vrtiću“ u PV Karojba, „Regulacija i samoregulacija dječjeg 
ponašanja“ u PV Tinjan - Iglice i Cmokovci, „Priprema djece za školu“ u PV Lupoglav, Sv. Petar u Šumi, Gračišće te 
za skupine Prstići i Hihotići. U suradnji s ostalim članovima stručnog tima organizirala je sastanke za roditelje 
novoupisane djece iz jaslica i vrtića te im pritom govorila o organizaciji prostora, materijala, aktivnosti i socijalne 
okoline u jaslicama i u vrtiću. Sudjelovala je u svim vrtićkim manifestacijama te pomagala u njihovoj organizaciji, a 
posebno se angažirala oko prvi put održane izložbe fotografija odgajatelja i suradnika pod nazivom „Djeca istražuju“, u 
sklopu manifestacije Dan vrtića. Radila je na izradi vrtićkog ljetopisa i izradi web stranice koja je započela s radom u 
siječnju 2014 i od tada ju kontinuirano nadopunjuje, grafički uređuje, objavljuje tekstove, fotografije, video materijale, 
dokumente, opće podatke i razne obavijesti. Bila je pomoć i podrška odgajateljima u provođenju raznih projekata 
(posebno ističemo: Sretan i zdrav rođendan, Znanost u vrtiću – Istraživanje boja, Foto i video dokumentacija kao 
pomoć u komunikaciji između odgajatelja, djeteta i roditelja i Mala sprta baštine) te je zajedno s njima pripremala 
stručne radove i prezentacije te izlagala na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Brinula je o predstavljanju 
ustanove studentima (Učiteljskog i Filozofskog fakulteta), roditeljima i široj javnosti putem medija. Kontinuirano se 
stručno usavršavala i aktivno sudjelovala u stručnim aktivima predškolskih pedagoga Istarske županije. 
 
ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD: 
 
 U pedagoškoj 2013./2014. godini u Vrtiću se provodio cjelodnevni (9 i 10 satni) i poludnevni (6,5 satni) 
program, sukladno Godišnjem planu i programu rada Vrtića za ovu pedagošku godinu. 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, a roditelji su djecu samostalno uključivali u navedene 
programe u organizaciji privatne škole učenja stranih jezika “Lingua plus”, Zajednice Talijana Pazin, Društva „Naša 
djeca“ Pazin,  Pučkog otvorenog učilišta Grada Pazina, Karate kluba Sensei i Udruge „Sport 4+“, najčešće od 15 sati 
nadalje. Dio navedenih programa odvijao se u prostorima Vrtića.  
 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 (Narodne novine 63/2008.) te je bio 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, kroz knjigu pedagoške dokumentacije odgojne skupine. 
 Realizirane su ili su djelomično realizirane sljedeće bitne zadaće:  
 

1. praćenje i unapređivanje kvalitete odgojno-obrazovne prakse u mješovitim dobnim skupinama djece 
matičnog i svih područnih vrtića;   

2. senzibilizacija svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa na djecu s teškoćama u razvoju, inkluzija i 
kontinuirani individualni i grupni rad s djecom s teškoćama u razvoju i ostalim razvojnim smetnjama, njih 
ukupno 16 
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3. otvorenost, komunikacija i suradnja – među jasličkim skupinama, između jasličkih i vrtićkih skupina, 
između vrtićkih skupina, između pojedinih vrtića (područnih i matičnog), - ostvarivano kroz posjete, 
zajedničke izlete, zajedničke aktivnosti, i suradnju na dnevnoj bazi skupina koje dijele isti prostor. 

4. korištenje unutarnjih i vanjskih prostora vrtića na način najpogodniji dječjim potrebama i ciljevima 
odgojno-obrazovnog procesa, s ciljem što bolje iskorištenosti prostora.  

5. stvaranje poticajnog, kreativnog i ugodnog okružja i ugođaja, obogaćivanje prostora centrima aktivnosti i 
materijalima. 

6. optimalna organizacija rada, koja uključuje fleksibilan, odgovoran i suradnički pristup radu, prilagođen 
potrebama rada s djecom i roditeljima, 

7. istraživanje likovnog izražavanja i stvaralaštva djece, te potenciranja tjelesnog, glazbenog, dramskog i 
plesnog odgoja, a poseban smo naglasak ove godine stavili na znanstvena istraživanja u vrtiću 

8. učenje djece kroz projekte (najveći projekti: Sretan i zdrav rodjendan, Mala sporta baštine i Može li biti 
drugačije?! Kako to istražuju djeca 2) 

9. istraživanje funkcije i korištenje pedagoški neoblikovanog, prirodnog i otpadnog materijala u igri i učenju 
djece, kojeg su nabavljali samostalno, djeca u raznim posjetama, odgajateljice i roditelji. 

10. planiranje i provođenje sadržaja i načina rada koji garantiraju siguran boravak djece u Vrtiću 
11. rad na unapređenju procesa dokumentiranja u funkciji praćenja rasta i razvoja djece kroz kvalitetnije 

vođenje knjige pedagoške dokumentacije i Leuvenskih skala te vođenja individualnih informacija s 
roditeljima 

12. posjete i izleti s ciljem upoznavanja životnog okruženja istraživanjem i  kulturnim osvješćivanjem i 
promicanjem humanističkih vrijednosti, a ne konzumerističkih. 

 
Pedagošku godinu 2013./2014. obilježile su slijedeće teme i projekti: 
 
• „Sretan i zdrav rođendan“ kojeg su odgajateljice skupine Hihotići predstavljale na međunarodnom stručnom 

skupu „Dujo Runje“ u Subotici te na odgajateljskom vijeću. Projekt se bavi proslavama dječjih rođendana u 
skupini uz uvažavanje dječjih želja i interesa te izradom i konzumacijom zdrave hrane i prakticiranjem zdravog 
načina življenja. Hihotići su u ovom projektu već niz godina samo su ga sada, u suradnji s pedagoginjom 
uobličili. Uz to, Hihotići su proučavali „Moje čudesno tijelo“ i „Satove“ te bili inspirirani znanošću. 
 

• „Može li drugačije?! Kako to istražuju djeca 2“ je projekt u koji su se uključile skoro sve naše skupine, a 
posebno skupina Zujalice koje su u sklopu projekta u skupinu pozvale vanjskog suradnika, profesoricu fizike 
Sonju Peroš, te podržavale i poticale dječji interes za istraživanje zakona fizike i sudjelovale u refleksivnim 
praktikumima sa stručnjacima iz područja predškolskog odgoja s Učiteljskog fakulteta u Rijeci te s kolegicama 
iz drugih istarskih vrtića (Umag, Medulin, Novigrad, Rovinj). Projekt su predstavile i na Županijskom 
stručnom vijeću učitelja fizike, krajem kolovoza u Pazinu te ga planiraju predstaviti na stručnom skupu s 
ostalim sudionicima projekta u mjesecu studenom. Na odgajateljskom vijeću predstavljale su svoj humanitarni 
projekt „Lucijino more“, a uz sve to razvijale su i projekt „Bilo jednom jedno drvo, livada, šuma…“. 
 

• Mala sprta baštine je projekt kojeg je skupina Frndalići provodila cijele pedagoške godine u suradnji s 
Folklornim društvom Pazin i s mladim muzičarem Goranom Farkašem koji je kontinuirano nekoliko mjeseci 
boravio, upoznavao djecu s narodnom glazbom, plesom te tradicionalnim instrumentima Istre. U sklopu 
projekta, svim su plesom, pjesmom i izložbom sudjelovali su na manifestaciji „Supci pod mavricun“ u 
Grimaldi i na TradInEtno festivalu u Pazinu. 
 

• Većina skupina dječjeg vrtića se uključila u projekt Gradske knjižnice Pazin „Zimske priče“ i „Čitaj mi – 
poznati Pazinjani čitaju priče“ u sklopu čega su u nekoliko navrata posjetili knjižnicu i sudjelovali u izložbi 
Zimska bajka.  
 

• Iskrice i Zujalice su sudjelovale u cjelogodišnjem projektu „Svijetlo i sjena“ kojeg je vodila magistrica 
likovne kulture Gea Vlaketić. Uz to Iskrice su tokom godine proučavali dvorce i dvorjane, a Zujalice su s 
Etnografskim muzejem Istre proučavale tradiciju starih igara i igranja kroz projekt „Igrajmo se staro“.  
 

• „Video i foto dokumentacija kao komunikacija između odgajatelja, roditelja i djece“, projekt kojeg su 
Sandra Vlahov i Doris Velan predstavile na regionalnoj smotri projekata iz područja Nacionalnog programa 
odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo Vlade Republike Hrvatske za područje 
predškolskog odgoja. Projekt je predstavljen i odgajateljima na radnim grupama te će ga predstavljati na 6. 
Hrvatskom susretu kvalitetnih škola u Rapcu u rujnu 2014. Projekt se bavi unapređenjem individualnih 
informacija s roditeljima i jačanjem partnerstva s roditeljima kroz uključivanje odgajatelja, stručnih suradnika, 
roditelja i djece uz korištenje video i foto dokumentacije. 
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• Obje Tinjanske skupine kroz brojne su se projektne aktivnosti bavile životinjama (simboličke igre veterinara, 
skupljanje hrane za životinje, doniranje hrane i posjet azilu za napuštene pse i mačke…). Iglice su proučavale 
svoje tijelo, knjige i umjetnički izraz, dinosaure i vulkane. Cmokovci su osmislili predstavu Gospođica Neću te 
su svakodnevno u dvorani vježbali prema programu Ranka Rajovića. 

 
• Mravići su se cijelu godinu bavili ekološkim temama, Planetom zemljom i Vodom pa su i u maškarama bili 

„Mali ekolozi“. Uz to su proučavali i promet. Leptirići su pokazivali poseban interes za mobitele, Listići za 
prirodu i zastave, a Cvjetiće je ove godine „zavela“ glazba pa su proučavali brojne glazbene instrumente.  
 

• Na jesen smo u „donjem“ vrtiću posadili jedno stablo cedra pa su se Mići meštri nastavili baviti drvećem, a uz 
to su proučavali i ptice te glazbene instrumente. Cijeli donji vrtić je ostvario lijepu suradnju s Domom 
Motovun s nekoliko uzajamnih posjeta, zajedničkih nastupa, radionica i druženja. 
 

• U Karojbi su posebno proučavali Svemir i Vodu, kroz brojne aktivnosti, a Tikvići iz Lupoglava su proučavali 
Leptire te Sloveniju i harmoniku. 

 
Tokom pedagoške godine 2013/2014 sve skupine dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin tradicionalno su se bavile nekim 
temama kao npr. u rujnu i listopadu dolaskom jeseni, kestenijadama, temama vezanima uz dječji tjedan (npr. prava 
djece), u prosincu Božićnim i novogodišnjim temama, u veljači u sklopu Dana meda bavile su se pčelama, medom i sl., 
maškarama, u svibnju sportom i u lipnju ljetnim, morskim temama. Bavile su se i brojnim uobičajenim i manje 
uobičajenim temama od kojih su neke prerasle u projekte. 
 
Kvaliteta odgojno-obrazovnog rada je u nekim skupinama bila na vrlo visokoj razini, a u većini skupina je bila dobra i 
zadovoljavajuća. 
Smatramo da se treba intenzivirati rad na projektima i istraživačko-spoznajnim aktivnostima, kao i na odgojnim 
područjima: glazbi, plesu i dramskom odgoju te naglasak staviti na zavičajnu nastavu. 
 

U ovom izvještajnom razdoblju sudjelovali smo i u nekoliko manifestacija, od kojih najuspješnijim smatramo:  
• Dječju maskiranu povorku i maskenbale u vrtiću te Dječji karneval u Cerovlju; 
• Izložbu dječjih radova povodom Dana meda; 
• Dječji olimpijski festival, 08.05.2014. i sudjelovanje na županijskom olimpijskom festivalu u Kanfanaru. 
• Dan vrtića, 30.05.2014., na gradskom trgu, parku, ulicama te u dvorištu „donjeg“ vrtića u kojem su 

sudjelovali svi područni i matični vrtić, kroz radionice, vožnju vlakićem, izložbu likovnih radova i izložbu 
fotografija. 

• Sudjelovanje u obiteljskoj utrci „Fameja“ (skupina Zujalice); 
• Sudjelovanje djece iz područnih vrtića na priredbama i drugim manifestacijama povodom Dana Općine, 

dočeka Djeda Mraza, Maškara…   
 

Sva su ta događanja brižljivo dokumentirana (fotografirana i snimana). U suradnji sa TV Istrom snimljeni su 
dokumentarni filmovi o Maskenbalu, Dječjoj olimpijadi i Danu vrtića koje smo prezentirali na odgajateljskom vijeću te 
će uvijek biti dostupni na našoj web stranici. 

 
Kao i ranijih godina, postignute rezultate rada prezentirali smo na raznim stručnim skupovima i stručnim susretima 

(regionalna smotra projekata iz Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, 
međunarodni stručni skup predškolskih djelatnika „Dujo Runje“, Susret kvalitetne škole Kvaš, Županijsko stručno 
vijeće učitelja fizike,…). O našim se aktivnostima pisalo u “Glasu Istre”,  objavljivale su se vijesti i različiti drugi 
prilozi na Radio Istri, a redovito nas je u aktivnostima pratila i TV Istra. 
 
INKLUZIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAZVOJNIM SMETNJAMA 
 
Ove godine u vrtiću smo imali inkluziju 16 djece s teškoćama u razvoju i/ili razvojnim smetnjama u skupinama, što je 5 
više nego prošle godine.   
Većina je djece bila svakodnevno i redovno uključena u život i rad svoje skupine (4-5 dana tjedno), a uvjete za redoviti 
boravak nismo uspjeli ostvariti kod 3 djece s težim teškoćama. Za tu bi djecu, bio nužan asistent koji bi s njima boravio 
u vrtiću. Odgajatelji su zadovoljavali potrebe te poticali rast i razvoj djece s posebnim potrebama, ali im je falila jača 
podrška stručne službe (psihologica je redovito radila s njima, a povremeno su se uključivale i pedagoginja i med. 
sestra), posebice stručnjaka edukacijsko rehabilitacijskog profila koji je bio na porodiljnom dopustu. 
 
PRAĆENJE I DOKUMENTIRANJE DJECE 
 
Sve skupine prate dobrobit i uključenost djece u vrtić kroz Leuvensku skalu koju ispunjavaju tromjesečno (u rujnu, 
prosincu, ožujku i lipnju) te svakodnevno bilježe zapažanja o djeci u knjizi pedagoške dokumentacije. Individualne 
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dosjee za svu djecu vode Iskrice i Listići, a ostali vode bilješke u posebne bilježnice (interna bilježnica bilježenja i 
praćenja) koje im pomažu u vođenju individualnih informacija. Područni odjeli u Tinjanu i P.Novakima vode razvojne 
mape djece, redovito fotografiraju i snimaju aktivnosti s djecom te vode razne skale za praćenje rasta i razvoja djece. 
Većina skupina bilježi događaje i aktivnosti fotoaparatom koje na kraju pedagoške godine poklone djeci, a ovogodišnja 
novost je što su fotografije pokazivali i na roditeljskim sastancima što je potencijal za unapređenje kvalitete 
komunikacije između roditelja i odgajatelja jer čini naš rad roditeljima jasnijim, a time razvijamo temelje kvalitetne 
komunikacije. 
 
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 našem vrtiću je psihologinja Gordana Trošt-Lanča. 
 
NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGAJATELJA I STRUČNIH SURADNIKA: 
 
 Odgajateljice, medicinska sestra, psihologinja, pedagoginja 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 6); 
b. na sastancima stručnih radnih grupa: 
 

- Održane su ukupno 22 radne grupe, od toga njih 7 radi pripreme Godišnjeg plana rada ustanove, dogovora oko 
obračuna sati,  dogovora i priprema manifestacijama (Olimpijada, Dan vrtića) te 15 stručnih radnih grupa (7 za matični 
vrtić i 8 za područne vrtiće) s različitim temama (npr. tromjesečno planiranje, Leuvenske skale, vođenje pedagoške 
dokumentacije, dokumentiranje odgojno obrazovnog procesa, individualne informacije s roditeljima, priprema djece za 
školu, navike i rutine u vrtiću…) i razmjenom iskustava. Održavale su se u sobama odgojnih skupina, svaki put u drugoj 
sobi s predstavljanjem sobe, materijala i aktivnosti skupine. Odgajatelji su bili podijeljeni na matične i područne vrtiće i 
na svakoj je radnoj grupi prisustvovao jedan odgajatelj iz skupine.  

 
c. kroz interne  edukacije: 

 
r.br 

 
Naziv stručnog skupa/edukacije 

 
Voditelj/i 

Broj 
odgajatel
ja i 
st.sur. 

 
Datum 

1. Rastimo zajedno za odgojitelje Vesna Rusijan, Gordana 
Trošt Lanča i Mirjana 
Gulja 

10 7 susreta 
tokom studenog 
i prosinca 

2. Profesionalna etika i etički kodeks 
odgajatelja 

Danijela Blanuša Trošelj 47 12.11.2013. 

3. Komunikacija s roditeljima djece s 
teškoćama 

Jasenka Pregrad  10. i 11.12.2013. 
03. i 04.02.2014. 
10. i 11.03.2014. 

4. Uvod u fotografiju - kompozicija Doris Velan 27 
6 

22. i 23. 01. 
2014. 
16. i 23.04.2014. 

5. Početno čitanje i pisanje – Montessori 
pribor 

Ingrid Baxa 15 19.02.2014. 
20.03.2014 
 

6. Senzorna integracija Iva Fornažar 
Eva Ivetac 

19 
16 
18 

09.04.2014. 
16.04.2014. 
23.04.2014. 

 
Odgajatelji navode veliku vrijednost edukacija koja idu od odgajatelja ka odgajateljima te sadrže mnogo konkretnih 
primjera. 
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d. kroz edukcije organizirane od strane Agencije za odgoj i obrazovanje i drugih vanjskih organizacija: 

 
 Naziv stručnog skupa/edukacije Datum Mjesto Polaznici 
1 
 

Stažiranje i polaganje stručnog ispita – 
opći dio 

 
21.10.2013. 

 
Rijeka  

Manuela Milohanić 
Sanda Mogorović 
Renata Šestan 

2 
 

Dijete s poremećajem pažnje u vrtiću – 
uloga i postupci odgajatelja 

 
24.10.2013. 

 
Rovinj 

Gordana Žufić 
Ingrid Baxa 
Mikela Jakus Dopuđ 
Petra Matković 

3 Istraživanje i mijenjanje kulture vrtića 
– izazov za odgajatelje, stručne 
suradnike i ravnatelje 

 
08.11.2013. 

 
Pula 

Mirjana Guštin 
Jelena Majcan 

4  
Zdravstveni odgoj – živjeti zdravo u 
vrtiću 

 
10.12.2013. 

 
Buzet 

Marija Dagostin 
Branka Foško 
Lorena Opašić 
Alberta Daus 

5  
Nova paradigma odgajanja djece: 
postpermisivni odgoj 
 

 
29.11.2013. 

 
Pula 

 
Gordana Trošt Lanča 
 

6 Drugi međunarodni stručni skup 
predškolskih radnika: Praksa u 
ogledalu – Dujo Runje 

 
29. i 30.11. 
2013. 

 
Subotica, 
Srbija 

Vesna Rusijan Ljuština 
Doris Velan 
Iva Fornažar 
Patricia Putinja 

7  
Perspektive programa podrške 
roditeljstvu u Istarskoj županiji 
 

 
16.12.2013. 

 
Pula 
 

 
Gordana Trošt Lanča 

8 Predstavljanje projekta: Može li biti 
drugačije?! Kako to istražuju djeca 2?, 
predavanje Lidije Vujičić: 
Dokumentiranje kao alat za praćenje 
dječjih interesa te likovne i video 
radionice: Noela Šurana, Valtera 
Černeke i Ide Skoko 

 
 
 
30.12.2013. 

 
 
 
Rovinj 
 

 
 
 
Doris Velan 

9 Refleksivni praktikum projekta: Može li 
biti drugačije?! Kako to istražuju djeca 
2?, predstavljanje interaktivne mobilne 
znanstvene izložbe 

 
 
29.01.2014. 

 
 
Umag 

Doris Velan 
Vesna Rusijan Ljuština 
Marija Ćus 
Mirjana Gulja 

10 Procesi u interakciji odgojitelja i djeteta 
– od manipulacije do autentičnosti 

 
19.02.2014. 

 
Rijeka 

Doris Velan 
Sandra Vlahov 
Vesna Rusijan Ljuština 
Sandra Jurman 

11 Krizni menedžment u obrazovanju 10.-12.04.2014. Opatija Vesna Rusijan Ljuština 
12 Refleksivni praktikum projekta: Može li 

biti drugačije?! Kako to istražuju djeca 
2?, 

 
22.03.2014. 

 
Pula 

Doris Velan 
Marija Ćus 
Mirjana Gulja 

13 Treća regionalna smotra projekata iz 
područja Nacionalnog programa odgoja 
i obrazovanja za ljudska prava i 
demokratsko građanstvo Vlade 
Republike Hrvatske za područje 
predškolskog odgoja za područje 
primorsko-goranske, Istarske i Ličko-
senjske županije 

 
 
21.03.2014. 

 
 
Rijeka 

 
Doris Velan 
Sandra Vlahov 
Vesna Rusijan Ljuština 
Ingrid Baxa 

14 Preduvjeti akademskog uspjeha: rano 
prepoznavanje jezičnih poteškoća 

14.03.2014. Rijeka Dragica Dermit 
Irena Debeljuh Baf 

15 Jaslički kurikulum: holistički pristup 
poticanju razvoja djece rane dobi 

10.04.2014. Umag Dragica Brozan  
Nives Ružić 

16 Prva konferencija psihologa u sustavu 28.-29.05.2015. Vodice Gordana Trošt Lanča 
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odgoja i obrazovanja Vesna Rusijan 
17 Intervizijski seminar za voditelje 

programa „Rastimo zajedno“ 
 
12.05.2014. 

 
Rijeka 

Patricia Putinja 
Renata Demark 
 

18 Pisanje projekata za EU fondove 
 

29-30.5.2014 
4-5.6.2014 
9-12.6.2014 
1-4.7.2014. 

 
Pazin 

 
Doris Velan 

19 5. stručni skup Javnozdravstvene 
aktivnosti u predškolskim ustanovama 

05.06.2014. Pula Marija Dagostin 

20 Djeca s teškoćama u razvoju: 
poremećaji iz autističnog spektra i 
značaj rane intervencije 

 
12.06.2014. 

 
Poreč 

 
Karmen Brezac 

21 Kazališni kamp Tirena – „Kazalište za 
najmlađe“ 

20-26.07.2014.  
Pazin 

Sandra Vlahov 
Miliana Udovičić 
Kristina Čule 

 
Osobito potrebnim i kvalitetnim smatramo redovito organiziranje sastanaka stručnih radnih grupa te ćemo taj 

oblik stručnog rada zadržati i dalje usavršavati. Većina odgajatelja je jako zadovoljna načinom i intenzitetom kojim su 
se održavale prošle godine te planiramo nastaviti u tom smjeru. 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. 
Kvaliteti će ove godine doprinijeti i stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta koji se vratio s porođajnog dopusta 
pa ćemo radne grupe upotpuniti brojim temama iz tog područja. 

 

SURADNJA S RODITELJIMA: 
 
Roditelji su vrlo važni čimbenici dječjeg vrtića i suradnja s njima vrlo nam je važna. I ove smo se godine 

posebno trudili da nam postanu što je više moguće partneri u odgoju djece. Trudili smo se  uspostaviti kvalitetnu 
dvosmjernu komunikaciju i to kroz: 

- 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 susrete s roditeljima pojedinog djeteta (individulane informacije) radi zajedničke procjene 

razvojnih postignuća djeteta (najmanje dva puta godišnje za svako dijete), 
- kroz zajedničke izlete  i aktivnosti na otvorenom, 
- kroz zajedničko obilježavanja tradicionalnih običaja i blagdana u Vrtiću (Dan mama, Dan tata, Dani kruha i 

plodova jeseni, Božić, Maškare, Uskrs...) 
- kroz posjete roditeljima na njihovim radnim mjestima i u njihovim domovima, 
- kroz nabavku i pribavljanje potrošnog materijala (prirodnog, neoblikovanog, otpadnog) za skupine. 

      Osobito vrijednim smatramo provođenje radionica „Rastimo zajedno“, za roditelje djece do 4 godine. Ukupno je do 
sada ciklus od 11 radionica, koje provode naša dva tima sastavljena od: odgajatelja Mirjane Gulja, Renate Demark i 
Patricije Putinja, te psihologinje Gordane Trošt-Lanča, pedagoginje Doris Velan te ravnateljice/psihologinje Vesne 
Rusijan Ljuština, završilo 30 roditelja.   Stručni tim se po potrebi i na pozive odgajatelja uključivao u roditeljske 
sastanke pa je tako psihologinja održala 6 roditeljskih sastanka s temom Priprema djece za školu , pedagoginja je 
održala 3 roditeljska sastanka s temom Priprema djece za školu, jedan s temom Učenja djece u vrtiću, 2 s temom 
Samoregulacije dječjeg ponašanja i pripremila jedan s temom Proslave dječjih rođendana u vrtiću (ali ga zbog bolesti 
nije održala). Medicinska sestra je održala 3 roditeljska sastanka s temom Respiratorne infekcije i upotreba antibiotika. 
Na početku svake pedagoške godine stručni tim i ravnateljica zajedno pripremaju roditeljske sastanke za roditelje 
novoupisane djece koje zbog velikog broja podijelimo u 4 grupe: jaslice, gornji vrtić, donji vrtić i područni vrtići. 
Ravnateljica roditeljima predstavi vrtić, materijalne i organizacijske uvjete rada, pedagoginja im priča o organizaciji 
prostora, materijala i socijalne sredine, psihologinja o tome što mogu očekivati i kako se ponašati u fazi prilagodbe 
djece na vrtić te medicinska sestra o zdravstvenim aspektima boravka djece u vrtiću. 

Novost suradnje s roditeljima je sve češće korištenje fotografija i video snimaka na roditeljskima sastancima, te 
komuniciranje s roditeljima putem web stranice na kojoj smo stavili poseban odjeljak „Kutić za roditelje“ gdje 
objavljujemo razne korisne članke vezane za odgoj djeteta i suradnju s vrtićem, a svoj rad i razne obavijesti, fotografije, 
video članke s Tv Istre, dokumente, zdravstvene teme kroz druge odjeljke. Komunicirali smo putem oglasnih ploča te 
individualnim, formalnim i neformlanim razgovorima. 

 Smatramo potrebnim nastaviti s jačanjem partnerstva s roditeljima u odgoju djece. Nastaviti  tematske roditeljske 
sastanke po skupinama, unaprijeđivati individualne informacije, osnovati Klub roditelja „Rastimo zajedno“ i razviti 
sustav vrednovanja našeg rada od strane roditelja djece polaznika našeg vrtića.  
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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, Županijskim i Gradskim Crvenim križem, 
Gimnazijom i strukovnom školom Jurja Dobrile, s Klasičnom gimnazijom, s Etnografskim muzejom Istre, s Muzejom 
Grada Pazina, s Likovnom galerijom, Domom za psihički oboljele odrasle osobe Motovuna, s pazinskom Glazbenom 
školom, Gradskom knjižnicom  i Pučkim otvorenim učilištem, s Društvom “Naša djeca” Pazin, Folklorno društvo 
Pazin, TradInEtno festivalom, pčelarskom udrugom „Lipa“,  Udrugom „Naš san njihov osmjeh, Zajednicom sportskih 
udruga Grada Pazina, Hrvatskim šumama, SKP Hiperaktivom, Auto-klubom Pazin, Policijskom postajom, 
Vatrogasnom postajom, Dnevnim centrom za brigu o starijima, 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, posebice s TV Istrom, Radio Istrom i Glasom Istre.  
Surađivali smo i s brojnim kazalištima i gledali sljedeće kazališne predstave i animatore: 
-Istarsko narodno kazalište Pula – kazališna predstava „Knjiga o džungli“ Gradsko kazalište lutaka Rijeka – mjuzikl 
„Pepeljuga“  
- Produkcija Z – lutkarska predstava„Tko sam, što sam“ (u našoj dvorani) 
- Mala scena – kazališna predstava „Iglica“ (u Spomen domu) 
-Udruga „Birikina“ Pula – predstava „Princeza žabarica“ u P.Novakima 
-Teatar Oz – „Pra priče“ (DND za dječji tjedan) 
-Odjel za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli – dramska predstava „Vražja njiva“ (u Spomen domu) 
- Udruga Val – waldorfske lutkarske predstave – gostovali u Lupoglavu 
-Animatori: Klaun Čupko, Klaun Marek, Cigo Man Band, Maria leteća čistačica 
U smislu prevencije poteškoća u razvoju djece provodimo suradnju s pedijatricom dr. Pentek, kasnije dr. Lušetić, te 
stručnim djelatnicima u Centru za socijalnu skrb a novost je bila i suradnja s Obiteljskim centrom Istarske županije na 
projektu „Baby fitness“ te oko prevencije seksualnog zlostavljanja djece.. S CZSS razmjenjujemo informacije te 
dogovaramo sadržaje i načine suradnje  s obiteljima u kojima postoje rizični faktori za zdravlje i razvoj djece. Nastavili 
smo i stručnu suradnju s djelatnicima drugih vrtića naše Županije te suradnju sa Subotičkim vrtićem „Naša radost“. 
Nastavljamo suradnju s Agencijom za odgoj i obrazovanje RH, 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): 
 

• Posebni značaj ovoj pedagoškoj godini dalo je otvaranje novog vrtića u Karojbi, čime smo postigli da se i u toj 
Općini, osim s poludnevnim, može započeti s provođenjem i cjelodnevnog redovitog programa ranog i 
predškolskog odgoja, sa 40 djece; 

• Rekonstruirali smo i dogradili vrtić u Pazinskim Novakima, čime je postignuto da se dio zgrade „stare škole“ 
koju smo do sada koristili za potrebe vrtića prepustimo onima kojima je i prvotno namijenjena  (Mjesnom 
odboru);  

• Početkom ove pedagoške godine organizirali  smo jednu skupine poludnevnog programa u Tinjanu, u prostoru 
općinskog društvenog doma, koji je uređen i prenamijenjen za potrebe provođenja predškolskog odgoja s 15 
djece mješovite dobi; to smatramo privremenim rješenjem, jer je nužno što skorije u Tinjanu izgraditi novu 
zgradu vrtića, s obzirom na nove pedagoške standarde i rastući broj djece za koju se iskazuje potreba za 
polaženjem vrtića; 

• S obzirom da se povećava broj djece- kandidata za upis u PV Motovun nužno je potrebno pripremiti  
dokumentaciju i što skorije izgraditi novi vrtić u Motovunu i to u podnožju mjesta (uz školu ili ambulantu); 

• Kako i na području Općine Gračišće raste broj zainteresirane djece za upis, a uvažavajući nove pedagoške 
standarde, potrebno je i u toj Općini pokrenuti aktivnosti na izgradnji novog vrtića; 

• Iako je u ovom izvještajnom razdoblju pokrenuta I. faza rekonstrukcije i dogradnje zgrade „gornjeg“ vrtića u 
Pazinu, te je zamijenjena vanjska stolarija na južnoj strani objekta, smatramo da je potrebno planirati veća 
investicijska ulaganja te u slijedećem izvještajnom razdoblju zgotoviti i taj projekt; nadamo se da će tome 
pridonijeti sredstva koja očekujemo od evropskih fondova; 

• Rekonstrukcijom i dogradnjom te zgrade matičnog vrtića osigurali bi i upis sve djece jasličkog uzrasta, što ove 
godine nismo postigli; 

• Kako je zgrada pazinskog „donjeg“ vrtića dotrajala, potrebno je započeti s planiranjem izgradnje nove zgrade 
matičnog vrtića u dijelu grada koji se sve više naseljava (Stari Pazin); 

• Zbog sve većeg broja djece polaznika ustanove, pogotovo područnih vrtića, potrebno je zaposliti pedagoga, a 
zbog sve većeg broja djece s teškoćama u razvoju koje uključujemo u redoviti program potrebno je angažirati 
asistente u odgojno-obrazovnom procesu; 

• Slijedom povećanog prostora za čišćenje i održavanje, bit će potrebno planirati i povećanje broja tehničkog 
osoblja u ustanovi (1 kućni majstor i 1 spremačica na pola radnog vremena); 
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• U odgojno obrazovnom radu, brizi za zdravlje i zdrav razvoj djece nastaviti s održavanjem visoke razine 
postignuća, težiti ka još većem uvažavanju različitosti djece, njihovih obitelji i društvenih zajednica kojoj 
pripadaju, brinuti o zavičajnom identitetu i pripadanju evropskoj zajednici zemalja; 

• Razviti postupke unutarnje i vanjske evaluacije postignuća; 
• Očuvati i razvijati standarde kvalitete života i rada za djecu, njihove obitelji i djelatnike vrtića. 

 
    Ravnateljica: 

      Vesna Rusijan Ljuština, prof. 
 

KLASA: 601-01/14-01/37 
URBROJ: 2163/01-09-14-1 
Pazin, 15. rujna 2014. 
 

 


