IZVJEŠĆE O RADU
DJEČJEG VRTIĆA „OLGA BAN“ PAZIN U PEDAGOŠKOJ GODINI 2017. / 2018.
(SKRAĆENO IZVJEŠĆE)
UVOD
Dječji vrtić “Olga Ban” Pazin (dalje: Vrtić) jedina je ustanova za rani i predškolski odgoj i
obrazovanje 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 s u organizirane tri jasličke i jedanaest vrtićkih skupina te od sedam područnih vrtića (dalje:
PV). U svakoj od nabrojenih Općina nalazi se po jedan PV.
Tijekom izvještajnog razdoblja u područnim vrtićima u Karojbi, Tinjanu i Sv. Petru u Šumi
organizirane su 2 odgojne skupine dok je u ostalim PV organizirana jedna cjelodnevna skupina.
Poludnevni program provodio se u PV u Sv. Petru u šumi. U svim skupinama provodio se cjelodnevni
redoviti program rada (od 6,30 do 15,30 odnosno do 16 u PV Tinjan, do 16,30 u MV i PV Sv. Petar u
Šumi, Karojba i Novaki te u poludnevnoj skupini Sv. Petru u Šumi od 9,00 do 15,00 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 513 djece (stanje na dan 30.6.) u redovnim
poludnevnim i cjelodnevnim programima. Poludnevni program (6-satni) polazilo je ukupno 15 djece u
PV Sv. Petar u Šumi, a cjelodnevni (9 i 10-satni) polazilo je ukupno 498 djece (Tablica br.1). Djeca
polaznici Programa predškole tijekom godine bila su uključena u redoviti cjelodnevni program Vrtića
na tri sata dnevno od početka veljače do kraja svibnja.
Ističemo sljedeće bitne značajke u ustrojstvu rada ustanove u pedagoškoj godini 2016./2017.:
 u tri jasličke skupine u MV u Pazinu upisano je ukupno 47 djece 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 252 djece; u pojedinu skupinu je raspoređeno od 22 do 24 djece;
 u PV u Karojbi i Tinjanu organizirane su dvije cjelodnevne odgojne skupine, u PV Sv. Petar u
Šumi organizirane su cjelodnevna i poludnevna skupina, dok su u ostalim PV organizirane
cjelodnevne skupine;
 u PV u Cerovlju u skupini je boravilo dijete s teškoćama pa je stoga u rad skupine uključena
asistentica za rad s djetetom s teškoćama, u suradnji s udrugom „Hoću-mogu“;
 u MV u rad jedne skupine u kojoj je boravilo dijete s teškoćama uključena je asistentica, dok
su u ostalim skupinama u koje su uključena djeca s posebnim potrebama pomoć u odgojno
obrazovnom procesu pružale odgajateljice pripravnice;
 Vrtić je pohađalo petero djece s teškoćama u razvoju koji imaju Nalaz i mišljenje
Prvostupanjskog tijela vještačenja.
 u MV je tijekom cijele pedagoške godine organiziran rad do 16,30 sati (u dvije „dežurne“
skupine „gornjeg vrtića“ i u jednoj skupini „donjeg vrtića“) za 100 do 130 djece.
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Tablica br.2: Broj i raspored djelatnika po vrtićima
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5
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Matični vrtić u Pazinu i područni vrtići započeli su s radom 3. rujna 2018. Matični vrtić
kontinuirano je radio do 31. kolovoza 2018., Područni vrtić u Karojbi i Sv. Petar u Šumi do 31.srpnja
2018., a ostali PV do 30. lipnja 2018. Svi su PV radili za vrijeme zimskih i proljetnih školskih
praznika, osim dana unaprijed definiranih Godišnjim planom rada ustanove (30.4.2018. i 1.6.2018.).
Djeca iz područnih vrtića kojima je trebao rad preko ljeta, dolazila su u vrtić u Pazin, gdje je Vrtić
radio bez prekida (osim vikendima, praznicima i blagdanima). Za djecu iz Karojbe i Motovuna
tijekom srpnja radio je PV Karojba, a za djecu iz Tinjana i Sv. Petra u Šumi radio je PV Sv. Petar u
Šumi.
Tijekom srpnja i kolovoza rad je bio organiziran prema broju prijavljene djece. Tijekom
srpanja u matičnom vrtiću boravilo je 148 djece, u PV Karojba 22, a u PV Sv. Petar u Šumi 27 djece.
Tijekom kolovoza u matičnom vrtiću boravilo je 100 djece. Broj djece koji dolaze u vrtić tijekom
ljetnih mjeseci se iz godine u godinu povećava. Sukladno potrebama roditelja, ove pedagoške godine u
mjesecu srpnju po prvi put se organizirao rad u dva područna vrtića.
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MATERIJALNI UVJETI
Vrtić je tijekom izvještajnog razdoblja financiran iz više izvora: a) iz proračuna Grada Pazina;
b) iz proračuna jedinica lokalne samouprave; c) iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja; d)
iz proračuna Istarske županije te iz e) roditeljskih uplata i ostalih prihoda.
Iz proračuna Grada i z proračuna jedinica lokalne samouprave (Općina) sufinancirane su
plaće i prava djelatnika koji su se tijekom izvještajnog razdoblja neznatno mijenjali. Plaće su
povećane od siječnja 2018. za 2,01% ,čime je osnovica za plaću povećana sa 2.598,45 kn na
2.649,96kn (dakle, još uvijek nije dosegnuta razina osnovice iz 2008.god. od 2.698,07kn). Regres je
isplaćen u visini od 750kn; Božićnica je isplaćena u visini od 800kn, a dar za dijete u iznosu od 250kn
po djetetu; za sistematske zdravstvene preglede osigurano je 700kn po radniku. U odnosu na
prethodno izvještajno razdoblje povećan je broj radnika u ustanovi: zaposlene su dvije nove
odgojiteljice, za rad u cjelodnevnom programu PV Karojba i PV Tinjan, te spremačica na pola radnog
vremena za PV Tinjan; zaposlena je i nova administrativna radnica, kao zajednički djelatnik za sve
ustrojbene jedinice ustanove. Iz proračuna Grada sufinanciran je Dan vrtića u iznosu od 5.000 kn.
Iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja sufinanciran je program Predškole te
program inkluzije djece s teškoćama u razvoju u redoviti program Vrtića, u ukupnom iznosu od
44.340kn, namjenski za nabavu sitnog inventara i didaktike.
Iz proračuna Istarske županije sufinancirala je projekt Zavičajne nastave u iznosu od 5.000 kn.
Iz roditeljskih uplata podmirivani su materijalni troškovi, tekuće i investicijsko održavanje te
nabavka opreme. Nabavljen je sitni inventar i dio opreme za potrebe opremanja jedne nove odgojne
skupine u PV u Tinjanu, postavljeni su klima uređaji u 7 odgojnih skupina MV i dvije skupine u PV
Lupoglav i PV Pazinski Novaki; nabavljeno je novo transportno vozilo; nabavljene su dvije nove
sprave za dječje igralište u pazinskom MV (jaslice); obavljeno je brušenje i lakiranje parketa u 4
odgojne skupine pazinskog gornjeg vrtića; obnovljen je namještaj u nekoliko odgojnih skupina (
garderobni ormari, ormari za didaktiku, stolovi i stolice, krevetići, tepisi…), nabavljene su nove
igračke i druga didaktička sredstva za sve odgojne skupine, kupljeno je računalo za stručnu službu,
uveden je internet u sve područne vrtiće i nabavljeni novi pametni mobilni telefoni.
Cijene vrtića se u ovoj pedagoškoj godini nisu mijenjale. Izjednačene su u svim Područnim
vrtićima sa onom u Matičnom: 622 kn u cjelodnevnom programu i 513 kn u poludnevnom programu.
Cjelodnevni program ranog odgoja (jaslice) u 3 skupine MV u Pazinu roditelji mjesečno plaćaju 650
kn.
Tijekom izvještajnog razdoblja uloženo je u izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju
zgrade Matičnog vrtića u ul. Prolaz O. Keršovanija 114.000 kn, te je projekt rekonstrukcije prijavljen
na natječaj za sredstva iz Fonda ruralnog razvoja Republike Hrvatske.
Vrtić je tijekom izvještajnog razdoblja poslovao stabilno, 2016. godine prihodovao je oko 11
miliona kuna koje su planski i namjenski trošene, te je 2017. godinu završio s pozitivnim poslovnim
rezultatom od 104.542 kn. Do kraja pedagoške godine 2017./2018. nastavljen je isti trend poslovanja.
ZAKLJUČCI (S PREPORUKAMA ZA PLANIRANJE NAREDNE PEDAGOŠKE GODINE):






Projekt Rekonstrukcije pazinskog matičnog vrtića u ul. Prolaz O. Keršovanija 1, kojim bi se
postiglo značajno poboljšanje materijalnih uvjeta rada i kvalitete boravka i odgojno
obrazovnog rada s djecom, te postiglo usklađivanje s Državnim pedagoškim standardom,
ponovno je prijavljen na natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske, odnosno EU fondova.
Zgrada pazinskog „donjeg“ vrtića (ul. Družbe Sv. Ćirila i Metoda 1) dotrajala je te je u
narednom razdoblju nužno planirati njenu rekonstrukciju. Osigurana su sredstva za izradu
projektne dokumentacije za rekonstrukciju iste.
U svim PV potrebno je kontinuirano raditi na poboljšanju materijalnih uvjeta.
Tijekom upisa u narednu pedagošku godinu ustanovljen je problem nedostatka prostora za
upis djece ranog ( jasličkog) uzrasta. Neophodno je planirati izgradnju novog vrtića ili
adaptaciju odgovarajućeg prostora u gradu Pazinu za formiranje dvije nove skupine jaslica( 24
djece).
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Intenzivnije se treba pozabaviti pronalaženjem sredstava (donacije, sponzorstva…) za
obnavljanje sprava u svim dvorištima našeg Vrtića.
Osobni asistenti odnosni tzv. „treći odgajatelji“ u skupini i dalje se pokazuju kao nužno
potreban dio sustava brige o djeci s teškoćama u razvoju koja su upisana u redoviti sustav
predškolskog odgoja. Osiguravanje financijskih sredstava za njihov rad prioritetno je pitanje.
I dalje postoji potreba za zapošljavanjem logopedinje te je potrebno stvoriti povoljne uvjete za
privlačenje stručnjaka deficitarnih zanimanja – u ovom slučaju logopeda.
Sve veći zahtjevi koji slijede iz DPS-a, sustava njege, zaštite i sigurnosnih programa upućuju
na potrebu planiranja povećanja broja tehničkog i zdravstvenog osoblja u ustanovi (povjerenik
zaštite na radu, povjerenik za zaštitu od požara, medicinska sestra, kućni majstor).
Društvene promjene koje se odnose i na promjene radnog vremena roditelja odrazit će se i na
potrebu promjena radnog vremena vrtića. Potrebno je planirati nove resurse za zadovoljavanje
tih potreba.
Nužno je osuvremenjivati stručni rad odgajatelja i svih djelatnika Vrtića, te je potrebno
osigurati uvjete za kontinuirano i kvalitetno stručno usavršavanje. Ovogodišnji uspjeh u
prijavi na natječaj iz programa Erasmus+ ohrabruje nas i potiče da se i ubuduće prijavljujemo
na međunarodne edukativne programe.
Zapošljavanje bez zasnivanja radnog odnosa tijekom kojega odgajatelji provode svoj
pripravnički staž u Vrtiću pokazao se kao odličan način obostrane dobrobiti: kako za
pripravnika, tako i za ustanovu. Smanjenjem dozvoljenog broja na taj način zaposlenih
pripravnika u narednom periodu s 5 na 3 ( s obzirom na broj zaposlenih u Vrtiću) dovest će do
potrebe češćeg zapošljavanja odgajatelja na određeno vrijeme, radi zamjene odsutnih radnika.
U odgojno-obrazovnom radu, brizi za zdravlje i zdrav razvoj djece, u postojećim materijalnim
uvjetima rada u Vrtiću, trebat će uložiti dodatne napore kako bi se održavala visoka razina
postignuća i težnja ka još većem uvažavanju različitosti.
djece, njihovih obitelji i društvenih zajednica kojima pripadaju, te briga o njegovanju
zavičajnog identiteta i pripadanja europskoj zajednici zemalja.
Plaće djelatnika su u usporedbi s plaćama djelatnika dječjih vrtića na području Istarske
županije niske te je potrebno poraditi na njihovom povećanju.

Klasa: 601-01/18-01/70
Urbroj: 2163/01-09-01-18-1
Pazin, 10. rujna 2018.

Ravnateljica:
Vesna Rusijan, prof., v.r.
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