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 UVOD 

 Dječji vrtić Ciciban osnovan je 1999. godine. Osnivač je fizička osoba temeljem 

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i  94/13). Sjedište vrtića je 

Podravska ulica 13 u Bjelovaru.  

 Dječji vrtić Ciciban osnovan je s ciljem zadovoljavanja potreba roditelja za ranim 

odgojem i obrazovanjem djece u gradu Bjelovaru. U našem radu imali smo podršku Grada 

Bjelovara. 

 U Izvješću o radu Dječjeg vrtića Ciciban nastojat će se procjenjivati kvaliteta 

dosadašnjeg rada uz navođenje postignuća i unapređenja rada tijekom pedagoške godine.  

 Sukladno odredbama članka 15.a st.3. Zakona o predškolskom odgooju i 

obrazovanju (NN, 94/2013), DV Ciciban uputio je zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja 

RH zahtjev za davanje suglasnosti na redoviti 10-satni program odgojno-obrazovnog rada za 

djecu rane i predškolske dobi od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu 

zbog rada u promijenjenim uvjetima. Agencija za odgoj i obrazovanje dala je pozitivno 

mišljenje na program te je Ministarstvo izdalo suglasnost 11. srpnja 2017. (klasa: 601-02/17-

03/00090, urborj: 533-25-17-0004). Time je DV Ciciban realizirao optimalnu organizacijsku 

shemu za provedbu redovitog 10-satnog programa u 11 odgojno-obrazovnih skupina. 

Ovakva oprganizacija primjenju se i u pedagoškoj godini 2020./2021. 

O Izvješću o radu Dječjeg vrtića Ciciban raspravljano je na sjednici odgojiteljskog 

vijeća (održanoj  27. kolovoza 2021. klasa: 601-06/21-01/06, urbroj: 2103/01-17-21-01), a  

dokument je usvojen na Upravnom vijeću DV Ciciban  30. kolovoza 2021. godine (klasa: 601-

05/21-01/30,  ur.br. 2103/01-17-21-03). 

Veliki izazov ove pedagoške godine donijela nam je epidemija COVID-19 virusa. Rad 

vrtića odvijao se prema Godišnjem planu i programu za pedagošku godinu 2020./2021.  te 

prema relevantnim dokumentima Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, Hrvatskog zavoda 

za javno zdravstvo te preporukama Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije i 

Grada Bjelovara.  

 Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, 

osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. (HZJZ, 24/08/2020) 

 Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 (MZO, kolovoz 2020.) Izabrana 

zdravstveno-organizacijska pitanja vezana uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola 

u školskoj godini 2020./2021. (02/09/2020) 

 Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, 

osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. (18/06/2021) 

 Mogućnosti izvođenja izvanučioničke nastave vezano uz pandemiju COVID-19 (02/06/2 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Izabrana_pitanja_skole_02_09_2020_.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Izabrana_pitanja_skole_02_09_2020_.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Izabrana_pitanja_skole_02_09_2020_.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-sprječavanje-i-suzbijanje-epidemije-COVID-19-vezano-za-rad-predškolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-škola-u-školskoj-godini-2020.-2021..pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-sprječavanje-i-suzbijanje-epidemije-COVID-19-vezano-za-rad-predškolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-škola-u-školskoj-godini-2020.-2021..pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Mogućnosti-izvođenja-izvanučioničke-nastave-vezano-uz-pandemiju-COVID-19-2.pdf
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Na temelju članka 21. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) 
i članka 8. Pravilnika o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u 
Dječjem vrtiću (NN 83/01) uz prethodnu raspravu i zaključke Odgojiteljskog vijeća održanog  
27. kolovoza 2021. (klasa: 601-06/21-01/06, urbroj: 2103/01-17-21-01), Upravno vijeće  na 
svojoj  XXX.  sjednici  (klasa: 601-05/21-01/30,  ur.br. 2103/01-17-21-03) dana  30. kolovoza 
2021.  godine,  donosi  
 

   

 

 

 

O D L U K U 
O DONOŠENJU 

IZVJEŠĆA O RADU  
DJEČJEG VRTIĆA CICIBAN 
ZA PEDAGOŠKU GODINU 

2020./2021. 
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klasa: 601-05/21-01/30,   

ur.br. 2103/01-17-21-03 

 

U Bjelovaru, 30. kolovoza 2021. 

 
Upravno vijeće  Dječjeg vrtića  Ciciban na svojoj  XXX.  sjednici donosi slijedeću 

 
 
 
 
 

O D L U K U 
 
 

O usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Cicicban za pedagošku godinu 2020./2021. 

 
Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 

 
Predsjednik Upravnog vijeća 

 
 
 

                                                                                                                           Mario Pavliš 
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1. USTROJSTVO RADA 

 

1.1. Organizacija programa: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Projekt je prijavljen na natječaj  Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku Vrtići 

za skladniji život objavljenog u okviru otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava 

Unapređenje usluga za djecu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog 

socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 

 

 

Svi programi imaju suglasnost od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. 

Programi su usklađeni s novim zakonskim aktima i dobili su reverifikacije nadležnog 

ministarstva.  

 

 

 

 

PROGRAMI KOJI  SU SE PROVODILI U 
DJEČJEM VRTIĆU CICIBAN 

U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./2021. 

redoviti cjelodnevni program ranog odgoja i obrazovanja djece u 
dobi od navršenog 12. mjeseca života do polaska u osnovnu 
školu 
 

program predškole 

program igraonice za rano poticanje darovitosti 

program glazbeno-folklorne  igraonice 

program ranog učenja engleskog jezika 

EU projekt „Vrtići po želji roditelja“ * 
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1.2. PREVENTIVNI I ZAŠTITINI PROGRAMI koji su se provodili tijekom 2020./2021. 

 

Programi su dati na uvid Županijskoj koordinatorici za preventivne programe. 

Koordinatorica za preventivne programe na razini ustanove je pedagoginja mr.sc. Branka 

Biketa Caktaš.  

 

 

 

Sve mjere predviđene općim sigurnosnim programom su na vrijeme poduzete (o tome 

svjedoči dokumentacija koja je u arhivi vrtića).  

 

 

 

 

OPĆI SIGURNOSNI PROGRAMI  U DV CICIBAN 

SIGURNOSNI PROGRAM VATRODOJAVE U DV CICIBAN 

PROGRAM I KONTROLA ELEKTROINSTELACIJA SVIH VRSTA 

PROGRAM I KONTROLA PLINSKIH INST. I TROŠILA TE VRSTE 

PROGRAM HIGIJENSKO-ZDRAVSTVENIH  MJERA U VRTIĆU 

SIGURNOSNE MJERE KOD ULAZA I IZLAZA U VRTIĆ 

SIGURNOSNE MJERE NA VANJSKIM POVRŠINAMA(IGRALIŠTE 
VRTIĆA) 

preventivni i zaštitni programi 

prometni odgoj 

sprečavanje zlostavljanja djece 

opasni predmeti i opasne situacije 

program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo 

 aktivnosti za integraciju djece s posebnim potrebama 

 protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine 
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1.3. Kadrovi: 

 

R.B. OPIS STRUČNA SPREMA ZAPOSLENIH NAPOMENA 

1.  ravnatelj VŠS, stručni prvostupnik 

predškolskog odgoja i 

obrazovanja/ med. 

sestra 

1 Ravnatelj; 

položen stručni 

ispit 

2.  pedagog mr.sc. pedagogije; prof. 

sociologije 

1 položen stručni 

ispit 

3.  logoped/defektolog VSS, prof. 

logoped/defektolog 

1 vanjski suradnik 

4.  psiholog VSS, prof. psihologije 1 vanjski suradnik, 

program za 

potencijalno 

darovitu djecu 

5.  zdravstvena voditeljica bacc.med.tech. 2 Položen stručni 

ispit 

6.  odgojitelj  VŠS/stručni prvostupnik 

predškolskog odgoja / 

magistar ranog odgoja i 

obrazovanja 

23 2 pripravnice  

7.  odgojitelj  VŠS/ stručni prvostupnik 

predškolskog odgoja/ 

2 projekt „Vrtići 

po želji 

roditelja“ 

8.  učitelj razredne nastave  VSS 1 projekt „Vrtići 

po želji 

roditelja“ 

9.  kuhar KV 1+2 2 zaposlena na 

pola radnog 

vremena u 

projektu „Vrtići 

po želji 

roditelja“ 

10.  pomoćni kuhar KV 1  

11.  spremačica  6+2 2 zaposlena na 

pola radnog 

vremena u 

projektu „Vrtići 

po želji 

roditelja“ 

12.  tajnik, računovođa SSS 1  

13.  ekonom/domar KV 1  

UKUPNO 39 RADNIK +7 („Vrtići po želji roditelja“) =46 
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1.4. Raspored odgojiteljica po odgojno-obrazovnim skupinama:  

ODGOJNO- OBRAZOVNA SKUPINA  STRUČNA SPREMA 

Jaslična  

 

VŠS, položen stručni ispit 

mag.praesc. edu. 

jaslična  

(Područni objekt Mihanovićeva 8b) 

VŠS, položen stručni ispit 

VŠS, položen stručni ispit 

Prvost.predšk. odg. 

jaslična  

(Područni objekt u Ul. J.S.Bacha) 

VŠS, položen stručni ispit 

VŠS, položen stručni ispit 

predškolska 

 

VŠS, položen stručni ispit 

VŠS, položen stručni ispit 

mješovita  

 

VŠS, položen stručni ispit  

Prvost.predšk. odg. 

mješovita 

 

VŠS, položen stručni ispit 

VŠS, položen stručni ispit 

mješovita 

 

VŠS, položen stručni ispit  

VŠS, položen stručni ispit 

mješovita  

 

VŠS, položen stručni ispit 

VŠS, položen stručni ispit 

Mješovita (PO Bachova) VŠS, položen stručni ispit 

VŠS, položen stručni ispit 

Mješovita (PO Bachova)  VŠS, položen stručni ispit 

VŠS, položen stručni ispit 

Predškolska (PO Bachova)  VŠS, položen stručni ispit 

VŠS, položen stručni ispit 

Prvost.predšk. odg., položen stručni ispit 

poslijepodnevni rad u projektu „Vrtići po 

želji roditelja“ – poludnevni boravak 

prvostupnica predšk. odgoja, položen 

stručni ispit; VŠS, učitelj RN 

UKUPAN BROJ DJECE  210 +12 (projekt „Vrtići po želji roditelja“ 

 

- prema preporukama GPDR-a, osobni podaci odgojitelja  (ime i prezime) nisu 

navedeni  
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 ODGOJITELJI POČETNICI – STAŽISTI: 

a) M.Ć. 

 pripravnički staž pripravnice trajao je od 10. prosinca 2018.  do  9. 

prosinca 2019. godine. Zbog epidemije COVID-19 i trudničkog bolovanja, 

odgojiteljica je uspjela izaći na pismeni dio stručnog ispita. Usmeni i 

praktični dio stručnog ispita, u više navrata su odgođeni zbog epidemije 

coronavirusa. Pripravnica zasniva radni odnos, a nakon određenog 

vremena otvara bolovanje zbog komplikacija u trudnoći. Planiran izlazak 

na stručni ispit je jesenski rok 2021. 

b) J.M. – pripravnički staž pripravnice traje od 3. veljače 2020. do 2. veljače 2021. 

godine. Pripravnica ne zadovoljava na stručnom ispitu te je upućena na ponovno 

polaganje. 

c) S. Š. –pripravniči staž traje od 3. srpnja 2020. do 2. srpnja 2021. godine. 

d) A. P. pripravnički staž traje od 7. rujna 2020. do 6. rujna 2021. godine 

 

 

 

1.5. Radno vrijeme vrtića: 

 

Zbog panedmije coronavirusa, od ožujka 2020. radno vrijeme vrtića korigirano je tako da 

odgovara potrebama obitelji i organizacijskoj shemi rada u vrtiću kako ne bi došlo do 

spajanja odgojno-obrazovnih skupina.  

Radno vrijeme vrtića ustrojeno je tako da odgovara potrebama djece i roditelja. Vrtić 

je otvoren od 6,30 do 16,30 sati svakim radnim danom, osim subote. Vrtić ne radi u dane 

blagdana i praznika koji se slave na razini Republike Hrvatske. 

 

Početak radne godine 1. rujna 2020. 

Završetak radne godine 31. kolovoza 2021. 

Broj realiziranih radnih dana 250 

 

Početkom projekta „Vrtići po želji roditelja“, od 1. svibnja 2019., radno vrijeme vrtića 

produljeno je do 20,00 sati:  

 Poslijepodnevni poludnevni boravak (redoviti program): 16,00-20,00 sati 

 Produljeni boravak – igraonica (kraći program): 17,00-20,00 sati 
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U navedenom projektu također vrtić radi svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, 

osim subote. Vrtić ne radi u dane blagdana i praznika koji su neradni na razini Republike 

Hrvatske.  

 

 

1.6. Preklapanje radnog vremena odgojitelja  

 

Raspred radnog vremena odgojitelja:  

 

Redovan rad Zajednički rad (preklapanje) 

6,30 – 12,00 ili 7,00 do 12,3 0 

11,00 – 16,30 

8,30-15,00 

prosječno preklapanje: 2 sata 

 

preklapanje u jaslicama s trećim 

odgojiteljem je 5,5 sati 

neposrednog odgojno-obrazovnog 

rada  
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2. MATERIJALNI UVJETI 

 

 

Dječji vrtić Ciciban je obnavljao didaktička sredstva i materijale, nabavljao sitni 

potrebni inventar i potrebnu stručnu literaturu.  Potrošni materijal za redovnu djelatnost i 

neposredan rad s djecom osiguran je tijekom cijele pedagoške godine u optimalnim 

količinama. Odgojitelj ima su osigurani suvremeni uvjeti rada i sav potreban materijal za 

predviđene aktivnosti koje se formiraju s obzirom na interese, želje i mogućnosti djece. 

Ove godine, materijalni uvjeti vrtića orijentirani su na jako provođenje mjera 

dezinfekcije tako da je vrtić nabavljao povećane količine dezinficijensa za prostore, površine i 

ruke. Osim toga, pojačana je nabavka potrošnog materijala za održavanje higijene poput 

sapuna, papirnatih ručnika, kanti za otpatke s poklopcima i slično.  

Jedna od projektnih aktivnosti „Vrtića po želji roditelja“ je bila i opremanje jedne 

sobe dnevnog boravka namještajem i potrebnim didaktičkim materijalima iz sredstava 

Europskog socijalnog fonda, postavljanje novog vanjskog igrala na igralište u Podravskoj ulici 

te nabavka kuhinjske opreme za glavnu kuhinu u PO Bachova.  

 

Procjena unutarnjeg prostora vrtića 

Sigurnost Na sigurnost djece polaže se velika briga. Vrtić je smješten 
u obiteljskom naselju bez mnogo buke i prometa, no 
dodatna pažnja posvećuje se osiguravanju vanjskih 
ulaznih vrata vrtića – vrtić je nabavio nova vrata, posebno 
dizajnirana tako da su prilagođena visinom za odrasle 
osobe, a djeci ih je teško otvoriti (gotovo nemoguće).  U 
ulazna vrata u unutrašnjost vrtića ugrađena je pumpa koja 
služi za automatsko zatvaranje vrata, a ujedno djetetu 
otežava otvaranje vrata. Dijete uvijek mora uz pristnost 
odrasle osobe ulaziti i izlaziti iz vrtića.  
Unutarnji prostor siguran je za boravak djece u njemu, a 
to nam indicira nepostojanje različitih ozljeda koje bi 
mogle upućivati na nesigurnost. Radne površine i igračke 
redovito se dezinficiraju. Posebna pažnja posvećuje se 
higijeni sanitarnih čvorova. 
Kako bi ljetni mjeseci djeci što ugodnije prošli, sve SDB su 
klimatizirane. 

Otvorenost Prostori namjenjeni djeci zauzimaju najveći dio zgrade 
vrtića. Namještaj u SDB je takav da ga se lako može 
premještavati, a visinom odgovara djetetu tako da mu sve 
može biti pri ruci. U svim sobama su formirani kutići / 
centri aktivnosti, no ipak se pazilo da djeca imaju dovoljno 
mjesta za neometano kretanje.  

Namještaj Namještaj je nabavljen od posebnih proizvođača 
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namještaja za vrtiće tako da namještaj veličinom i 
namjenom u potpunosti odgovara sobama dnevnog 
boravka. Osim toga, prednost je namještaja što nije 
statičan nego ga fleksibilno možemo pomicati prema 
potrebama. Sve površine namještaja lako se održavaju i 
čiste. 

Didaktika U DV Ciciban nabava nove didaktike, slikovnica i drugih 
materijala za rad uključuje se cijeli tim te se timski planira 
sukladno interesima  i potrebama djece. 
Prednost dajemo provjerenim proizvođačima. Kod izbora 
slikovnica vodimo brigu da je didaktički  i metodički 
preporučljiva. 
Prema uputama HZJZ-a od svbinja 2020. prednost se daje 
didaktici koja se lako dezinficifra.  

Pedagoški neoblikovani 

materijal 

PNM koristi se tijekom cijele godine i za različite potrebe. 
Neoblikovanog materijala ima u optimalnim količinama. U 
prikupljanje neoblikovanog materijala uključujemo i 
roditelje. Dotrajali ili potencijalno opasni PNM zamjenjuje 
se novim čim se ukaže potreba. Prema uputama HZJZ-a od 
svbinja 2020. prednost se daje didaktici koja se lako 
dezinficifra. 

 

 

Procjena vanjskog prostora vrtića 

Sigurnost Vanjski prostor vrtićkog igrališta je optimalno osiguran, 
tako da djeca imaju slobodu kretanja. Budući da je 
dvorište okruženo obiteljskim kućama, vrtić nema 
problema s devastacijom vanjskih prostora vrtića. Vrtićko 
igralište osigurano je ogradom.  
Tehničko osoblje vrtića prije izlaska djece na vanjske 
površine pregledava teren. Dva pješčanika redovito se 
dezifinciraju i svakodnevno prekrivaju kako bi se zaštitili.  
Slijeđenjem uputa HZJZ-a provodili smo i dijeljenje 
igrališta u zone kako bismo izbjegli miješanje odgojno-
obrazovnih skupina.  

Opremljenost Vrtićko igralište optimalno je opremljeno odgovarajući 
dječjim interesima i potrebama. Vrtić raspolaže vanjskom 
didaktikom za igrališta u PO Bachova i u Podravskoj ulici u 
skladu s europskim standardima. 
Na dijelu igrališa DV Ciciban u PO Bachova postavljena je 
umjetna trava zbog konfiguracije zemljišta. 

Dnevna iskoristivost Vanjski vrtićki prostor iskorišten je u svako doba 
kalendarske godine. Najveća iskoristivost je za lijepog 
vremena u proljeće, ljeto i jesen i to od vremena nakon 
doručka sve do ručka. Nakon odmora koji djeca provedu 
onako kao im odgovara, ukoliko vrijeme dopušta, 
aktivnosti se obavljaju na vrtićkom igralištu.  Prema 
uputama HZJZ-a preferirane su igre na otovorenom 
prostoru kako bi se smanjila mogućnost transmisije 
bolesti.  
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3 . NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 

 

Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane ostvarivao se 

sukladno programskoj orijentaciji Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.  Unapređenje 

ovog područja rada vidljivo je u uvođenju HACCP sustava (o tome vrtić vodi posebnu 

dokumentaciju) te zapošljavanju dvije više medicinske sestre na puno radno vrijeme (DPS-

om je prema veličini vrtića predviđeno pola radnog vremena jednog zaposelnika). Zbog 

pojačanih mjera, Upravno vijeće  i Odlukom osnivača odlučilo se na zapošljavanje još jednog 

stručnjaka ovog profila.  

U programu rada ustanove posebna pozornost posvetila se zdravstvenoj preventivi, 

skrbi i praćenju rasta i razvoja djece. Dječji vrtić Ciciban ažurno vodi svu zdravstvenu 

dokumentaciju koju je propisalo Ministarstvo zdravstva. Svako dijete posjeduje zdravstveni 

karton koji se vodi pravodobno i primjereno. Nizom preventivnih mjera pojačano se radilo na 

sprečavanju prijenosa infekcija među djecom (svakodnevno provjetravanje prostorija, 

dezinfekcija sanitarnog čvora, prostorija dnevnog boravka i svih radnih površina).  

Ugovorom sa Zavodom za javno zdravstvo redovito se obavljaju higijenske kontrole 

namirnica i objekta, a svi nalazi su uredni. Svi radnici obvezni su obavljati redovite 

zdravstvene kontrole sukladno važećim propisima. 

Obroci su se pripremali u kuhinji vrtića. U sastavljanju jelovnika koristili smo se 

važećim suvremenim normativima. 

Vrtić je nabavio električne difuzore eteričnog ulja koji dezinficiraju i osvježavaju 

prostor u kojem borave djeca.  

  

 

PROJEKTI ZDRAVSTVENOG VODITELJA u pedagoškoj godini 2020. /2021. (ujedno i 

preventivni programi):  

a) program zaštite od zaraznih bolesti (COVID-19) 

b) program razvoja higijenskih navika djece 

c) program zaštite od sunčevih UV zraka 

d) Sigurnije škole i vrtići – Hrvatski Crveni križ (pilot projekt 

Safer Schools and Kindergartens Erasmus+ programi strateških partnerstva 
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Partnerske organizacije ovog međunarodnog projekta:  

I. Austrijski Crveni križ,  

II. Bugarski Crveni križ,  

III. Crveni križ Sjeverne Makedonije,  

IV. Crveni križ Srbije te  

V. Hrvatski Crveni križ 

Projekt ima za cilj razvoj kompetencija djece i učenika u područjima sigurnosti, pripremi za 

izvanredne situacije, prve pomoći i suočavanja sa stresnim situacijama, a osim toga 

stručnjaci uključeni u projekt razvijali su vlastite kapacitete u istim područjima. DV Ciciban 

sudjelovao je u pilot projektu i razvijao projektne aktivnosti. Projekt su u DV Cicbianu vodile 

odgajateljica A. P., stručna suradnica pedagog, zdravstvena voditeljica I.H., a nakon 

nacionalne prezentacije projekta i certificiranja vrtića – „Naš vrtić je siguran!“, u projekt se 

uključio i objekt Bachova čije su voditeljice bile zdravstvena voditeljica D. K. i odgajateljica 

A.Ž.N.   

 

platforma https://sigurnija-djeca.hck.hr/  
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ZDRAVSTVENA EDUKACIJA DJECE, ODGOJITELJA, RODITELJA 

DJECA METODE RODITELJI METODE ODGOJITELJ I METODE 

Čiste ruke Demonstracija, 

razgovor 

Odvikavanje 

od pelena  

Letak, 

individualni 

razgovor 

Odvikavanje od 

pelena 

Interni 

materijal 

Kihanje i kašljanje Demonstracija, 

razgovor 

Snižavanje 

temperature 

Predavanje, 

razgovor 

Štiti se od sunca 

 

Razgovor, igra Zaštita od 

sunca 

Letak, pano za 

roditelje 

Dječja zarazna 

bolest – vodene 

kozice  

Predavanje, 

razgovor 

Prohodnost nosa, 

higijena nosa  

Igra, razgovor, 

uvježbavanje 

Respiratorne 

infekcije kod 

djece  

Letak, pano za 

roditelje  

Krizna stanja Predavanje, 

razgovor 

Liječnik i 

medicinsko 

osoblje 

Simbolička igra, 

prevladavanje 

straha od 

liječnika, 

Dječje zarazne 

bolesti 

letak, 

predavanje 

corona virus razgovor, 

informiranje  

COVID-19 informiranje. 

plaktati, 

objave na web 

stranci, 

sustavu 

Dinamikom 

COVID-19 informiranje. 

plaktati, 

objave na 

web stranci, 

sustavu 

Dinamikom 

 

U projektima zdravstvenih voditeljica  DV Ciciban sudjeluju pedagoginja, ravnateljica 

i odgojiteljice. Timskim radom i podjelom poslova uočen je veći napredak kod djece. Takav 

način rada zahtijeva veću involviranost ravnateljice, zdravstvenih voditeljica i pedagoginje u 

odgojno-obrazovni rad u skupinama.  

 

Mjere, preporuke i upute prema kojima se organizirao rad u Dječjem vrtiću Ciciban: 

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

ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. (HZJZ, 24/08/2020) 

 Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 (MZO, kolovoz 2020.) 

Izabrana zdravstveno-organizacijska pitanja vezana uz rad predškolskih ustanova, 

osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. (02/09/2020) 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Izabrana_pitanja_skole_02_09_2020_.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Izabrana_pitanja_skole_02_09_2020_.pdf
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 Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih 

ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. (18/06/2021) 

 Mogućnosti izvođenja izvanučioničke nastave vezano uz pandemiju COVID-19 

(02/06/2021) 

 

Provedene mjere u DV Ciciban, a tiču se prevencije širenja COVID-19:  

- DV Ciciban poštuje sve propisane mjere HZJZ-a te preporuke MZO-a 

- DV Ciciban ima zaposlene dvije zdravstvene voditeljice na puno radno vrijeme koje 

velik dio svog radnog vremena posvećuju upravo provođenju, evidentiranju i 

monitoringu gore spomenutih mjera 

- U DV Ciciban, odgojno-obrazovne skupine se NE MIJEŠAJU o čemu je vođena detalja 

dnevna evidencija  

- djeca redovito, učestalo i pod nadzorom odrasle osobe peru ruke tekućom vodom i 

sapunom te suše ruke papirnatim ručnicima  

- didaktička oprema i igračke redovito se peru i/ili dezinficiraju u skladu s uputama 

proizvođača  

- sve prostorije vrtića učestalo se provjetravaju, a površine se dezinficiraju o čemu se 

vodi pisana dokumentacija 

- na ulazu u vrtić nalaze se dezbarijere te punkt s dezinficijensom 

- Roditelji izbjegavaju ulazak u unutarnje prostorije vrtića, a oni koji moraju obavezno 

ulaze noseći masku  

- svi zaposlenici prilikom dolaska i odlaska na posao mjere tjelesnu temperaturu 

beskontaktnim toplomjerom o čemu se također vodila evidencija  

- poslijepodnevni rad i produljeni boravak vrtića u sklopu EU projekta „Vrtići po želji 

roditelja“ (nositelj Grad Bjelovar, DV Ciciban partner projekta): djeca polaznici se ne 

miješaju s redovitim radom već se program odvija u dva objekta u poslijepodnevnim 

satima (nema kolizije programa). Prije samog ulaska djece iz navedenih programa, 

prostor se detaljno provjetrava i dezinficira.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-sprječavanje-i-suzbijanje-epidemije-COVID-19-vezano-za-rad-predškolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-škola-u-školskoj-godini-2020.-2021..pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-sprječavanje-i-suzbijanje-epidemije-COVID-19-vezano-za-rad-predškolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-škola-u-školskoj-godini-2020.-2021..pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Mogućnosti-izvođenja-izvanučioničke-nastave-vezano-uz-pandemiju-COVID-19-2.pdf
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Antropometrijske mjere i najčešće bolesti tijekom pedagoške godine 

2020./2021. 

 

rezultati antropometrijskog mjerenja: 

NORMALNO UHRANJENI 85% 

LAKŠE POTHRANJENI 6% 

UMJERENO PREUHRANJENI 7% 

GOJAZNI 2% 

 

normalno

uhranjeni 

lakše

pothranjeni 

umjereno

preuhranjeni

gojazni

 

Prilikom uvida u zdravstvenu dokumentaciju (liječničke ispričnice), zdrav. voditeljica 

je izdvojila nekoliko bolesti od kojih su djeca najčešće bolovala – infekcije respiratornog 

trakta (viroze, prehlade, bronhitisi, laringitisi, pojave pediculosae, pojave parazita dječje 

gliste, vodene kozice…) i to većinom tijekom zimskog perioda. Zabilježeni su pojedinačni 

slučajevi povraćenja i prolijeva, a pedijatrijskim pregledom je dijagnosticirana enteroviroza.  

 

 

U suradnji s MZO i HZJZ, zaposlenicima predškolskih ustanova organizirana je 

mogućnost cijepljenja protiv bolesti Covid-19.  Prijavljeno je i cijepljeno 39% zaposlenika.  

U slučaju indikacija na Covid-19 (pojava simptoma, kontakt sa zaraženom osobom) reagiralo 

se neodloživo i to u suradnji s epidemiološkom službom Zavoda zajavno zdravstvo BBŽ (S. 

Smolčić, dr.med.spec.sepidemiolog te dr.N. Obran, dr.med.spec. epidemiolog), u nekim 

slučajevima poduzimane su pravovremene i pravovaljane mjere izolacije ili samoizolacije 

djelatnika /djece/ odgojno-obrazovnih skupina.  
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4. REALIZACIJA ODGOJNO – OBRAZOVNOG RADA 

 

4.1. Zadovoljavanje osnovnih dječjih potreba 

 

 ODMARANJE 

U Dječjem vrtiću Ciciban odmaranje djece ovisi o dječjim potrebama. Spavanje nije 

obvezno i djetetu se nude različite mogućnosti odmaranja u vrtiću. Djetetu je na izbor (pravo 

na izbor je jedno od  temeljnih dječjih prava): 

- mirnije aktivnosti 

- popodnevni san 

U praćenju djece uočili smo da starija djeca najčešće izabiru kutić slikovnica, stolno-

manipulativne igre ili odmaranje u mekom kutiću. Djeca se mogu odmarati i tijekom dana u 

mekim kutićima u kojima se nalaze strunjače i jastuci. 

Praćenjem uspavljivanja djece koja za popodnevnim snom imaju potrebu pokazalo se da 

najviše vole zamračeni prostor i odgojitelj evo pripovijedanje priče / audio CD s opuštajućom 

glazbom. Za vrijeme uspavljivanja u sobi su dva odgojitelja koji surađuju u pripremanju djece 

za spavanje. Djeci se pristupa što je više moguće individualno tako da je djeci koja imaju 

potrebu za fizičkim kontaktom to omogućeno. Nakon spavanja, ovisno o potrebnom 

vremenu za svako pojedino dijete, dijete se upućuje na obavljanje higijene, užinu te na 

daljnje aktivnosti.  

 

 KULTURA PREHRANE  

U Dječjem vrtiću Ciciban obroci se spravljaju u vrtićkoj kuhinji i poslužuju u SDB. Prije 

početka jela, soba se priprema za obrok, a djeca obavljaju higijenu Voda je dostupna 

neograničeno tijekom cijelog dana.  Voćnim  međuobrokom pozitivno utječemo na unos 

neprerađenog voća kod djece. Voće se nudi svakodnevno između doručka i ručka, a ostaje 

djeci na raspolaganju kako bi se mogli poslužiti voćem kad osjete potrebu. 

Poštujući mjere uvedene zbog epidemije corona virusa, odgojitelji za vrijeme podjele 

obroka nose maske i rukavice.  

 

 BORAVAK NA ZRAKU 

Matični objekt vrtića ne raspolaže dvoranom, no to je kompenzirano jutarnjom 

tjelovježbom i čestim boravkom na svježem zraku te šetnjama. Djeca imaju priliku razvijati 

prirodne oblike kretanja te zadovoljiti potrebu boravka na zraku i kretanja. Vrtićko igralište 
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iskorišteno je tijekom čitave kalendarske godine. Objekt u Bachovoj ima dvoranu koja se 

koristi tijekom cijele godine. 

Poštujući mjere uvedene zbog epidemije corona virusa, nastojimo što više aktivnosti 

provoditi na vrtićkim igralištima koja su podijeljena u zone kako bi se izbjeglo miješanje 

odgojno-obrazovnih skupina.  

 

 

4.2. Razvojno – poticajna sredina  

 

U radu Dječjeg vrtića Ciciban preferiramo rad u mješovitim odgojno-obrazovnih 

skupinama. Prateći stručnu literaturu, iskustva iz pozitivne prakse, ali i rezultate akcijskog 

istraživanja i svakodnevan život u vrtiću, odgojiteljsko vijeće vrtića podržalo je strukturu 

dobno heterogenih odgojnih skupina. Mišljenja smo da je takva skupina sugerira prirodniju i 

potencijalno obogaćenu vrtićku sredinu, uočili smo smanjenu pojavu nepoželjnih ponašanja 

kod djece te povećanje čestoće pojavljivanja prosocijalnog ponašanja.  

 Prostor u SDB raspoređen je po kutićima / centrima koji su jedni od drugih odijeljeni 

različitim pregradama (od drveta, namještaja, različitih tkanina, kartona i sl.). Izbjegavamo 

postavljanje namještaja uza zid – trudimo se iskoristiti čitav prostor SDB. Sobe su opremljene 

kupljenim didaktičkim igračkama i materijalima, no mnoštvo igračaka je zajednički rad djece i 

odgojitelja. Također u radu se koristi pedagoško neoblikovani materijal koji se nadopunjuje i 

mijenja s obzirom na dječje interese i potrebe, a pri tome uvažavajući preporuke HZJZ-a. 

Zbog mjera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa COVID-19 odgojno-obrazovne skupine 

se ne miješaju. Materijali se dezinficiraju i čiste na dnevnoj bazi.  

 

 

4.3. Planiranje i vrednovanje 

 

U svom radu, odgojitelj  je usmjeren na pažljivo promatranje djeteta jer spoznaje do 

kojih dođemo na ovaj način koristimo u planiranju daljnjeg rada. Jednom tjedno odvija se 

timsko planiranje odgojitelja, zdravstvenih voditeljica, pedagoginje i ravnateljice vrtića. 

Odgojno-obrazovni rad temeljen je na dječjem interesu kojeg nastojimo proširiti i produbiti 

različitim planiranim aktivnostima (individualnim, grupnim).   

 Propisana pedagoška dokumetacija odgovara našim potrebama, a dodatnu 

dokumentaciju čine etnografski zapisi i foto-dokumentacija.  
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4.4. Vrednovanje odgojno-obrazovnog rada:  

Od pedagoške godine 2012./2013. uključeni smo u prvu generaciju (nakon pilot projekta) 

projekta Samovrednovanja ustanova ranog i predškolskog odgoja kojeg provodi Centar za 

vanjsko vrednovanje odgoja i obrazovanja. Oformljeni su timovi za kvalitetu, provedena je 

edukacija, primjenjeni su upitnici i vrednovanje pod stručnim vodstvom CVV. Ovaj projekt 

smatramo iznimno vrijednim i voljeli bismo da se intenzivira.   

 

 

4.5. Sažeti  pregled odgojno-obrazovnih aktivnosti tijekom pedagoške godine 

2020./2021. 

rujan 
2020. 

Početak pedagoške godine obilježile su prilagodbe novopridošle djece. U rujnu je 
održana simbolička igra tržnice na razini odgojno-obrazovnih skupina u Podravskoj i 
Bachovoj. Obilježili smo Hrvatski olimpijski dan: uz osmišljene poticaje djeca su 
razgovarala o sportu,  olimpizmu i zdravom načinu života uz provođenje tjelesnih 
aktivnosti. Početak suradnje s Bibliobusnom službom NK Petar Preradović Bjelovar – 
poštujući epidemiološke mjere, građa se psođuje bez  kontakta djece i zaposlenika 
bibliobusa. Svi roditeljski sastanci održani su na daljinu prema preorukama HZJZ-a. Dvije 
o-o skupine uključuju se u projekt Naša mala knjižnica.  

listopad 
2020.  

Djeca predškolske o-o skupine pod mentorstvom odgajateljica S.M, S. R., A.O i M. P. 
ilustriraju literarni predložak koji je Žuto-plavi biblić koji je napisala Dražena Rajsz, mag. 
bibl. iz NK „Petar Preradović. Obilježen je Dječji tjedan (5.-9. listopada raznovrsnim 
aktivnostima na nivou o-o skupina. Voditeljice projekta Sigurnije škole i vrtići daju 
izvješće o provedenim aktivnostima i radu na platformi. Odgajtelji mješovitih i 
predškolskih o-o skupina mentoriraju likovne radove za likovni natječaj u Japanu 
(nacionalni poziv i izbor radova – Hrvatski školski muzej). Obilježavanje Mjeseca hrvatske 
knjige.  

studeni 
2020. 

Nastavak obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige – obiljem poticaja za razvoj 
predčitalačkih vještina te online sastancima s knjuižničarkama Dječjeg odjela  Narodne 
knjižnice „Petar Preradović“ Bjelovar (čitanje slikovnica, kvizovi). Obilježavanje Sveopćeg 
dječjeg dana.  Vrtić organizira predavanje Stres i Covid-19 za zaposlenike i roditelje 
(stručna suradnica psiholog, na daljinu). Stručna suradnica pedagog, mr.sc. B.B.C. 
sudjeluje u fokus grupi NCVVOO (online). Planiranje i početak realizacije suradnje s 
Gimnazijom Bjelovar (na daljinu) – Virtualni adventski kalendar. Sudjelujemo u likovnom 
natječaju Parka znanosti.  

prosinac 
2020. 

Adventsko vrijeme u Dječjem vrtiću Ciciban bogato je različitim aktivnostima – od 
poticanja dječje kreativnosti i mašte, interpretiranja umjetničkih tvorevina za djecu, a 
sve vodi obogaćivanju djetetova doživljavanja svijeta, aktivnom učenju te poticanju 
radoznalosti i igri.  Online sastancima održane su Adventske pričopričalice u suradnji s 
NK „P. preradović“. U DV Ciciban održana je Večer matematike na daljinu u virtualnom 
prostoru. Večer matematike (održano 3.12.2020.) osmislilo je Hrvatsko matematičko 
društvo, a događaj se provodi u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama. U 
aktivnostima sudjeluju roditelji i djeca, ovoga puta virtualno. Interna evaluacija pokazuje 
uspješnost ovog projekta u našem vrtiću. Kao i svake godine, djecu Dječjeg vrtića 
posjetio je sveti Nikola, ali ovog puta bez „osobnog“ dolaska – realizirana je suradnja s 
Radiom Alfa koji je snimio kratke video uratke koji sadržavaju obraćanje Sv. Nikole 
svakoj o-o- skupini posebno, uz njihove crteže i specifične verbalne poticaje. Djeca su 
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prigodno darovana odlukom Upravnog vijeća DV Ciciban. Održana online promocija 
virtualne slikovnice Žuto-plavi biblić koju su ilustrirala djeca predškolske skupine, a tekst 
je napisala Dražena Rajsz (Bibliobusna služba NK „P.Preradović).  

siječanj 
2021. 

Obilježavanje Svjetskog dana smijeha u vrtiću. Realizacija preventivnih zdravstvenih 
programa. DV Ciciban tijekom cijele pedagoške godine intenzivno surađuje s Gradom 
Bjelovarom oko projekta „Vrtići po želji roditelja“. Odgajteljica A. P, zdrav. voditeljica I. 
H. te stručna suradnica B.B.C. prezentiraju na Županijskom stručnom vijeću za Građanski 
odgoj i obrazovanje i srodne međupredmetne teme Bjelovarsko-bilogorske županije u 
suradnji s Ogrankom HPKZ-a Bjelovar: Stres i potres. Izlaganje i iskustva vrtića pohvalila 
je organizatorica, savjetnica Ornela Malogorski, prof. Pokretanje humanitarne akcije 
među zaposlnicima – Petrinja – potres. Održano online predavanje za roditelje M. S. 
Kudumija, dr.med., spec.psihijatar: Psihički razvoj djeteta. Na dvodnevnom državnom 
skupu u usradnji Hrvatskog Crvenog križa i Agencije za odgoj i obrazovanje, pozvanu 
prezentaciju iskustva DV Ciciban predstavljaju odgajateljica A. P. i stručna suradnica B. B. 
C. DV Ciciban primana stručnu praksu studenticu Učiteljskog fakulteta u Petrinji 
poštujući epidemiološke mjere (susreti se održavaju online, prema preporukama HZJZ-
a).  

veljača 
2021. 

Održano predavanje za roditelje uz video esej o sudjelovanju u projektu Hrvatskog 
Crvenog križa Sigurnije škole na temu izvanredne situacije: Potres. Vrtić realizira 
suradnju na daljinu s IV. osnovnom školom Bjelovar – knjižničarkom Dejanom Bedeković 
i učiteljicom razredne nastave Suzanom Atlija. Djeca slušaju čitanje i prepričavanje 
slikovnice Ja vas volim (autorica C. Pedler). Učenici čitaju i prepričavaju sadržaj, a djeca 
sudjeluju u kvizu.  

ožujak 
2021. 

Obilježen Svjetski dan logopedije predavanjem za zainteresirane (online). DV Ciciban 
sudjeluje u razvoju aplikacije za online prijave djece za upis u dječje vrtiće zajedno s 
drugim vrtićima na području grada. predškole. Zbog odličnog iskustva i reakcija djece, 
vrtić ponavlja suradnju na daljinu s IV. osnovnom školom Bjelovar – knjižničarkom 
Dejanom Bedeković i učiteljicom razredne nastave Suzanom Atlija. Djeca slušaju čitanje i 
prepričavanje slikovnice Ja vas volim (autorica C. Pedler) te nakon toga sudjeluju u kvizu 
(PO Bachova). Na dvodnevnom državnom stručnom skupu u organizaciji Agencije za 
odgoj i obrazovanje pod nazivom Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece 
izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama RiPOO, pozvanim izlaganjem o praksi 
u DV Ciciban sudjeluju ravnateljica S. I. i stručna suradnica B.B.C. Vrtić organizira termine 
za online suradnju s Dječjim odjelom NK „P. Preradović“ – čitanje slikovnica čime se 
osigurava kontinuitet brige za razvoj jezičnih kompetencija i poticanje ranog čitanja 
(Godina čitanja).  

travanj 
2020. 

Prema pozivu HZJZ-a održan je Tjedan zdravlja u vrtiću, a aktivnosti DV Ciciban uvrštene 
su u nacionalnu brošuru.  
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U sklopu projekta „Vrtići po želji roditelja“ edukacija SenzoGym održava se tijekom 
travnja i svibnja za stručnjake vrtića.  DV Ciciban sudjeluje u nacionalnom obilježavanju 
Noći knjige sa ovim aktivnostima: promocija biltena slikovnica i literature Knjige koje 
liječe, izložba likovnih radova ljekovita slova (fizička izložba je postavljena u vrtiću, a 
virtualna putem sustava Dinamikom), suradnja s IV. osnovnom školom Bjelovar – Stihovi 
koji liječe (učenici i djeca međusobno jedni drugima recitiraju izabrane stihove) te Zoom 
knjižnica – čitanje izabrane slikovnice (susret na daljinu).   

svibanj 
2020. 

Nastavak održavanja edukacije SenzoGym iz projekta „Vrtići po želji roditelja“. Pozvano 
predavanje na dvodnevnom državnoms kupu u organizaciji Agencije za odgoj i 
obrazovanje  s temom Dimenzije medijske pismenosti u kontekstu ranoga i 
predškolskoga kurikuluma održavaju ravnateljica S. i stručna suradnica B. B. C. U svibnju 
se raspisuje oglas za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021., a 
otvoren je u vremenu od 3. do 18. svibnja 2021. godine. Prijave su isključivo moguće 
preko web platforme Grada Bjelovara Otvoreni grad: e-Obrasci – Prijava za vrtić. 
Zainteresirani roditelji/skrbnici trebali su pristupiti aplikaciji preko NIAS sustava za 
građane i ispuniti tražene podatke.  Proces prijava je bio uspješan. Stručna suradnica 
B.B. C. sudjeluje na nastavi za studente u sklopu kolegija Pedagogija pri Hrvatskim 
studijima Sveučilišta u Zagrebu. DV Ciciban sudjeluje na gradskoj izložbi likovnih radova 
Umjetnik to sam ja! koju organizira Dječji odjel NK „P. Preradović“.  

 

lipanj 
2021. 

Početkom lipnja stručna suradnica B. B. C. sudjeluje na dvodnevnom međunarodnom 
stručnom skupu XV. okrugli stol o pokretnim knjižnicama pozvanim predavanjem. Vrtić 
oformljuje odgojno-obrazovne skupine tako da ne dolazi do miješanja djece tijekom ljeta 
čime poštujemo preporuke HZJZ-a i bjelovarske epidemiologije. Temeljem preporuke 
Mogućnosti izvođenja izvanučioničke nastave vezano uz pandemiju COVID-19 
(02/06/2021) organiziraju se izleti u prirodu za dvije starije o-o skupine poštujući sve 
propisane epidemiološke mjere. Srdinommjeseca, uz prethodno odobrenje Stožera 
civilne zaštite Grada Bjelovara te uz epidemiološke mjere održavaju se završne 
svečanosti na otvorenom prostoru igrališta vrtića za dvije predškolske o-o skupine. DND 
Bjelovar organizira Cvjetno korzo na kojem sudjeluje i DV Ciciban uz posebne 
epidemiološke mjere. Ova manifestacija održala se pod pokriviteljstvom Grada 
Bjelovara. Suradnja s Teatrom Puna kuća – online predstava, Zoom sastanak s glumicom 
S. Patafta i djecom te prorada doživljaja kroz različite likovne tehnike. Neposredan 
odgojno-obrazovni rad kao projektna aktivnost u projektu „Vrtići po želji roditelja“ u 
trajanju od dvije godine završen je krajem lipnja 2021. godine. Ostale projektne 
aktivnosti nastavljaju se i u idućem periodu.   

 

srpanj i 
kolovoz 
2021. 

Vrtić poštuje sve propisane epidemiološke mjere. Odgojno-obrazovne aktivnosti 
provode se i ljeti bez obzira na smanjeni broj djece i korištenje godišnjih odmora. 
Odgojno-obrazovne skupine ne miješaju se. Održana je konferencija u središnjem 
bjelovarskm parku povodom Međunarodnog tjedna dojenja, DV Ciciban sudjeluje 
programom Vrtić-prijatelj dojenja kao jedini vrtić s verificiranim programom. Provodi se 
obvezna zaštita od štetnih sunčevih zračenja, djeca borave na otvorenom prostoru 
najduže do 10,00 sati. Planirani odgojno-obrazovni poticaji i organizacija rada odgovara 
ljetnom godišnjem dobu.  

 

 

https://eobrasci.bjelovar.hr/App/
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Mogućnosti-izvođenja-izvanučioničke-nastave-vezano-uz-pandemiju-COVID-19-2.pdf
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5.POSEBNI PROGRAMI,  PROGRAMI JAVNIH POTREBA I PREVENTIVNO-ZAŠTITNI 

PROGRAMI 

 

5.1. Program predškole  

 

Broj djece – polaznika 65  (tri odgojno-obrazovne skupine/dva objekta) 

Vrijeme trajanja programa listopad 2020. – svibanj 2021.  

Broj realiziranih sati u ped. 

godini 

u sklopu redovitog programa (prema Pravilniku o sadržaju 

i trajanju programa predškole, NN 107/2014) 

Voditeljice  I.F.,M.K, A.O, S.R., M.P. I S.M.odgojiteljice 

 

Program predškole započeo je kako je planirano u listopadu 2020. i i nije bilo prekida 

u radu. Voditeljice su intenzivno radile na užim zadaćama programa predškole kao što su: 

senzibiliziranje djece za prihvaćanje obveza, poticanje spontanih ponašanja i izražavanje 

potreba, poticanje otvorenost za prijem informacija, poticanje volje za učenje u suradnji s 

drugima, poticanje otvorenosti za primanje, slanje i razumijevanje usmenih i pisanih, 

verbalnih i neverbalnih poruka (razvoj komunikacijskih vještina), razvijanje pozitivne slike o 

sebi, razvijanje vještina asertivnosti i samoočuvanja, razvijanje svjesnosti i praktičnih vještina 

za očuvanje vlastita zdravlja i zaštitu okoliša, obogaćivanje iskustva o prirodnom i kulturnom 

okruženju. Internim instrumentima procjene zaključeno je da je većina djece (90%) uspješno 

savladalo predviđene zadaće.  Savjetovanja roditelja, odgajteljica i stručnog tima vrtića bila 

su česta. Odgajteljice svoj rad procjenjuju uspješnijim zbog međusobne suradnje i brzog 

odgovaranja na epidemiološku situacijuTijekom pedagoške godine 2015./2016. program je 

usklađen s novim aktima u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te je dobio 

reverifikaciju MZO Republike Hrvatske.  

 

 

5.2. Program za potencijalno darovitu djecu 

Broj djece – polaznika 15 

Vrijeme trajanja programa listopad 2020. – lipanj 2021.  

Broj realiziranih sati u ped. 

godini 

160 

Voditeljice  I. D. i S. K. , odgojiteljice 

M. S., prof. psihologije; mr.sc.B.B.C, pedagog 



Dječji vrtić Ciciban 

Izvješće o radu za ped.god. 2020./2021. 

25 

 

Posebnost rada u ovom programu jest individualizirani pristup svakom djetetu. S 

djecom se radilo na različitim projektima koji su bili inicirani od same djece te voditeljica.  

Ove godine realiziran je i jedan eTwinning projekt. Odgojiteljice procjenjuju svoj rad 

uspješnim, a to potvrđuju i ankete roditelja koje pokazuju da su roditelji najzadovoljniji 

raznolikošću aktivnosti, povećanim interesima svoje djece, nastavkom interesa i u obitelji 

Tijekom pedagoške godine 2015./2016. program je usklađen s novim aktima u području 

ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te je dobio reverifikaciju MZO Republike Hrvatske.  

 

 

5.3. Program glazbeno-folklorne igraonice 

 

Broj djece – polaznika 50 (u tri skupine) 

Vrijeme trajanja programa listopad 2020. – lipanj 2021.  

Broj realiziranih sati u ped. 

godini 

160 

Voditeljice  A B.B. i M. K., odgojiteljice 

 

 Voditeljice smatraju da su postavljeni ciljevi i zadaci igraonice u velikom dijelu 

realizirani, a najviše je vidljiv pomak u senzibilizaciji djece za glazbenu umjetnost i folklorno 

izražavanje kroz pjesmu i pokret. Djeca prirodno vole glazbu i pokret, a kroz igraonicu dana 

im je mogućnost intenzivnijeg bavljenja tim područjem. Roditelji su zadovoljni novim 

programom. Djeca izražavaju zadovoljstvo što mogu učiti nove pjesme, svirati i plesati. 

Tijekom pedagoške godine 2015./2016. program je usklađen s novim aktima u području 

ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te je dobio reverifikaciju MZO Republike Hrvatske. 

Program je usklađen s uputama i preporukama HZJZ-a.  

 

5.4. Program igraonice za rano učenje engleskog jezika 

Broj djece – polaznika  65 raspoređenih u četri skupine  

Vrijeme trajanja programa listopad 2020.– lipanj 2021.  

Broj realiziranih sati u ped. 

godini 

160 

Voditeljice  A.A., J. P., D. R., A. Ž. N., odgojiteljice 
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Voditeljice smatraju da su postavljeni ciljevi i zadaci igraonice u velikom dijelu realizirani, a 

najviše je vidljiv pomak u senzibilizaciji djece za englesko govorno područje. Roditelji su 

zadovoljni ovim programom. Djeca izražavaju zadovoljstvo i osjećaj postignuća koji prirodno 

dolazi uz učenje kroz igru. Tijekom pedagoške godine 2015./2016. program je usklađen s 

novim aktima u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te je dobio reverifikaciju 

MZO Republike Hrvatske. Program je usklađen s uputama i preporukama HZJZ-a.  

 

 

 

5.5. Projekt EU socijalnog fonda „Vrtići po želji roditelja“ 

 

Projekt „Vrtići po želji roditelja“ je prijavljen na natječaj  Ministarstva za 

demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku Vrtići za skladniji život objavljenog u okviru 

otvorenog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Unapređenje usluga za djecu ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, 

Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 (UP.02.2.2.08.0029).  

Nositelj projekta je Grad Bjelovar, voditeljica projekta Ivana Bekavac, a Dječji vrtić Ciciban 

jedna od partnerskih ustanova.  

Program poslijepodnevnog rada  je temeljen na Zahtjevu za proširenje djelatnosti i 

rad u promijenjenim uvjetima DV Ciciban prema kojem je dostavljeno mišljenje Ministarstva 

znanosti i obrazovanja (Zagreb, 16. svibnja 2018.; klasa: 601-02/18-03/00267; urbroj: 533-

05-18-0002). Program obuhvaća jednu mješovitu odgojno-obrazovnu skupinu - 12 djece u 

dobi od tri godine do polaska u osnovnu školu. Vrijeme provedbe programa je 16,00 do 

20,00 sati svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka). Program se odvija Područnom 

objektu DV Ciciban  Bachova (Ulica J.S. Bacha 1, Bjelovar). 

Program produljenog boravka je temeljen na zamolbi za suglasnost na program opće 

igraonice prema kojem je dostavljeno mišljenje Ministarstva znanosti i obrazovanja (Zagreb, 

31. srpnja  2018.; klasa: 601-02/18-03/00266; urbroj: 533-05-18-0004). Program obuhvaća 

jednu mješovitu odgojno-obrazovnu skupinu – 8 (osmero) djece u dobi od tri godine do 

polaska u osnovnu školu. Vrijeme provedbe programa je 17,00 do 20,00 sati svakim radnim 

danom (od ponedjeljka do petka). Program se odvija matičnom objektu DV Ciciban   

(Podravska ulica 13, Bjelovar). 
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Programi su temeljeni na stručnim i zakonskim dokumentima koji uređuju rani i 

predškolski odgoj i obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Posebice ističemo usklađenost s 

Državnim pedagoškim  standardom (NN 63/2008 i 90/2010):  

a) utemeljenost  trajanja programa: čl.3., st.1 

b) sadržaj programa: čl.3., st.2 

c) rani i predškolski odgoj djece s teškoćama u razvoju: čl. 4 

d) broj djece u odgojno-obrazovnoj skupini: čl.22 

e) broj odgojitelja po odgojno-obrazovnoj skupini: čl.28 

f) stručni suradnik:  pedagog (puno radno vrijeme): čl.30. i 31. 

 

Znakovlje programa:  
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5.6. Preventivni i zaštitini programi: 
 

- PROMETNI ODGOJ –  
 

REALIZIRANI CILJ: provođenje konkretnih mjera u vrtiću usmjerenih na zaštitu djeteta u 
prometu 
 
SUDIONICI: 

- obitelj 
- vrtić 
- okružje 
- mediji 
- djelatnici MUP-a 

 
 

Obitelj: Dječji vrtić: 

- vježbanje komunikacijskih vještina 
- spoznaje o razvojnim mogućnostima 

djece određene kronološke dobi 
- stres kod roditelja 
- strah  

- odgojitelj sko vijeće 
- specifičnosti razvojnih mogućnosti 

djece  
- komunikacijske i socijalne vještine  
- organiziranje iskustvenog učenja 
- aranžiranje učenja kroz zabavu  

Djeca: 

- „Policajac – moj prijatelj“ 
- siguran prelazak ulice – šetnja, prelazak ulice obilježen pješačkim prijelazom i 

semaforom 
- znakovi opasnosti 
- simbolička igra – promet 

 

 
 

- SPREČAVANJE ZLOSTAVLJANJA DJECE–  
 

REALIZIRANI CILJ: provođenje konkretnih mjera u vrtiću usmjerenih na zaštitu djece od 
zlostavljanja i zanemarivanja 
 
SUDIONICI: 

- obitelj 
- vrtić 
- okružje 
- mediji 
- djelatnici MUP-a 

 

Obitelj: Dječji vrtić: 

- vježbanje komunikacijskih vještina 
- spoznaje o razvojnim mogućnostima 

djece određene kronološke dobi 
- stres kod roditelja 
- razvoj roditeljskih kompetencija 
 

- odgojiteljsko vijeće 
- specifičnosti razvojnih mogućnosti 

djece  
- komunikacijske i socijalne vještine  
- spoznaje o oblicima zlostavljanja i 

zanemarivanja djece 
- zakonski akti 
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Djeca: 

- interni materijal DV Ciciban kao poticaj za razgovor s djetetom 
- Tjelesni dodir 
- Sila ne rješava problem! 
- aktivnosti za razvoj pozitivne slike o sebi 
 

 

 

- OPASNI PREDMETI I SITUACIJE –  
 

REALIZIRANI CILJ: provođenje konkretnih mjera u vrtiću usmjerenih na zaštitu djece od 
opasnih predmeta i situacija 
 
SUDIONICI: 

- obitelj 
- vrtić 
- okružje 
- mediji 

 

Obitelj: Dječji vrtić: 

- vježbanje komunikacijskih vještina 
- spoznaje o razvojnim mogućnostima 

djece određene kronološke dobi 
 

- odgojiteljsko vijeće 
- specifičnosti razvojnih mogućnosti 

djece  
- komunikacijske i socijalne vještine  
- spoznaje o zaštiti djece od opasnih 

predmeta i situacija  
 

Djeca: 

- interni materijal DV Ciciban kao poticaj za razgovor s djetetom o opasnim 
predmetima (oružje, otrovi) i situacijama (opreznost prema drugim odraslim 
osobama, i sl.) 

- „Oprez! Opasnost vreba“ – opasne situacije 

 
 
 
 
 

- AKTIVNOSTI ZA INTEGRACIJU DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU / DAROVITOM 
DJECOM –  

 
REALIZIRANI CILJ: provođenje konkretnih mjera u vrtiću usmjerenih na integraciju djece s 
teškoćama u razvoju / darovitom djecom 
 
SUDIONICI: 

- obitelj 
- vrtić 
- okružje 
- mediji 
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Obitelj: Dječji vrtić: 

- spoznaje posebnim potrebama djece  
- poticanje tolerancije i prihvaćanja 

različitosti  
 

- odgojitelj sko vijeće 
- specifičnosti djece s teškoćama u 

razvoju / darovitom djecom 
- komunikacijske i socijalne vještine  
- usklađivanje rada i života u ustanovi 

s dječjim potrebama   
- aranžiranje situacija učenja kroz igru 
- rad na prihvaćanju različitosti i 

tolerancije 
 

Djeca: 

- Sličnosti i razlike među nama 
- rad na razvoju tolerancije i prihvaćanja različitosti 
- slikovnice, didaktički materijali 

 

 

 

- PROGRAM PREVENCIJE DJELOVANJA  SUNČEVIH UV ZRAKA U DV CICIBAN  -  
 
REALIZIRANI CILJ I ZADACI 

 razvijati i promicati spoznaju kod djeteta o važnosti zaštite tijela od sunca 

 razvijati samostalnost kod djeteta 

 pomoći djetetu da se samo snađe u konkretnoj situaciji 

 poboljšati kvalitetu djetetova života, te ga motivirati i poticati za zdraviji način života 

 osigurati kvalitetan i zaštićen boravak na zraku 
 
SUDIONICI PROGRAMA 

 roditelji 

 DV Ciciban ( djeca, odgojitelj i, stručni suradnici) 

 lokalna zajednica (pedijatri, ljekarne i sl.) 
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6. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJ A 

 

Odgajtelji Dječjeg vrtića Ciciban teže permanentnom stručnom usavršavanju te su zbog 

toga redovito prisustvovali stručnim seminarima koje je organizirala Agencija za odgoj i 

obrazovanje Republike Hrvatske, pratili su suvremenu stručnu literaturu i periodiku iz 

područja predškolskog odgoja i razvojne psihologije. Većina Odgojiteljskog vijeća DV Ciciban 

članovi su Predškolske sekcije Ogranka HPKZ-a Bjelovar. 

Odgojiteljska vijeća redovito su se održavala – na daljinu,  a na njima  se timski planiralo, 

vrednovalo, obrađivale su se zanimljive stručne teme (interno stručno usavršavanje)  i 

dogovaralo oko svakodnevnih poslova u vrtiću.  

Posebno ističemo podatak da su stručnjaci vrtića pedagoške godine 2020/2021. četiri 

puta izlagali na stručnim skupovima državne/međudržavne razine dijeleći pozitivna iskustva 

prakse.  

 

Skupni prikaz: 

TEMA ORGANIZATOR 

Razvoj kompetencije samozaštite godišnje interno stručno usavršavanje  

Timska planiranja i evaluacije  godišnje interno stručno usavršavanje 

Stručno metodička priprema za polaganje stručnog 

ispita  

Agencija za odgoj i obrazovanje  

COVID 19  Interno stručno usavršavanje  

Primjena terapeutske igre u vrtičkom okruženju  stručno usavršavanje u sklopu projekta 

„Vrtići po želji roditelja“ 

Baby Signs stručno usavršavanje u sklopu projekta 

„Vrtići po želji roditelja“ 

Jezik i vrtić  metodika ranog učenja engleskog jezika 

Metodologija izrade posebnih programa odgoja i 

obrazvonaja djece rane i predškolske dobi  

stručno usavršavanje u sklopu projekta 

„Vrtići po želji roditelja“ 

Rana darovitost Stručno-razvojni centar DV Iskrica 

Iskustvo zbrinjavanje djece tijekompotresa Županijsko stručno vijeće za Građanski odgoj 

i obrazovanje i srodne međupredmetne 

teme Bjelovarsko-bilogorske županije u 

suradnji s Ogrankom HPKZ-a Bjelovar 

(pozvano predavanje BBC, AP i IH) 
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Državni stručni skup za odgojitelje, učitelje i stručne 
suradnike u dječjim vrtićima i osnovnim školama 
tema: Odgoj za humanost od malih nogu  
projekt „Sigurnije škole i vrtići“ 
 

Agencija za odgoj i obrazovanje i HCK, 

pozvano predavanje AP i BBC 

Dvodnevni državni stručni skup: Modeli odgovora na 
odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku 
socijalne isključenosti u RiPOO 

Agencija za odgoj i obrazovanje, Učiteljski 

fakultet u Zagrebu, pozvano predavanje SI i 

BBC 

SenzoGym stručno usavršavanje u sklopu projekta 

„Vrtići po želji roditelja“ 

Terapija igrom 2 stručno usavršavanje u sklopu projekta 

„Vrtići po želji roditelja“, Centar Proventus 

edukacija Podrška djeci s teškoćama u razvoju MURID i V. osnovna škola Bjelovar 

Državni stručni skup za odgojitelje predškolske djece 
        Dimenzije medijske pismenosti u kontekstu 
ranoga i predškolskoga kurikuluma                                                
(tehničke kompetencije, vještine i praksa kritičkog 
razmišljanja i proizvodnje sadržaja) 
 

Agencijazaodgoj i obrazovanje, pozvano 

predavanje održale su SI i BBC 

XV. okrugli stol o pokretnim knjižnicama, dvodnevni 
međunarodni stručni skup 

Hrvatsko knjižničarsko društvo, Nacionalna i 

sveučilišna biblioteka, pozvano predavanje 

održala BBC 

 

Stručna usavršavanja održavaju se unutar ustanove koristeći sredstva komunikacije na 

daljinu.  

Sudjelovanje na likovnim natječajima: 

Djeca i mentorice odgojiteljice sudjelovale su gradskim, regionalnim, državnim i 

međunarodnim likovnim natječajima za djecu predškolske dobi koje su tijekom godine 

raspisivali: Društvo Naša djeca Bjelovar, Hrvatska glazbena mladež, Lidice, DUZS, Vatrogasna 

zajednica Grada Bjelovara, Hrvatska vatrogasna zajednica te sudjelovanje na izložbi Dječjeg 

odjela NK „P. Preradović“ Bjelovar  Umjetnik – to sam ja!. 

Administratorica službene stranice DV Ciciban je pedagoginja u suradnji s ravnateljicom.  

Ravnateljica vrtića potpredsjednica je Udruge privatnih predškolskih ustanova SZ Hrvatske. 

Ravnateljica i pedagoginja članice su Upravnog odbora Fonda „Boža Tvrtković“. Pedagoginja 

vrtića članica je Sekcije predškolskih pedagoga Grada Zagreba.  Pedagoginja voditeljica je 

Predškolske sekcije Ogranka HPKZ-a Bjelovar.  
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Odgajateljica Andrea Posavac laureat je Nagrade za rani i predškolski odgoj i 

obrazvoanje „V. Grđan“ pri Fondu „Boža Tvrtković“ za ovu pedagošku/školsku godinu. A. 

Posavac zaposlena je u DV Ciciban od 2015. Pokazala je želju za napredovanjem u struci i 

volju za cjeloživotnim učenjem. Redovito se stručno usavršava na skupovima AOO, Ogranka 

HPKZ-a Bjelovar i drugih ustanova. Odlično poznaje recentnu literaturu i legislativu te 

mentorira rad mlađih kolegica. Članica je Ogranka HPKZ-a Bjelovar. 

U neposrednom odgojno-obrazovnom radu vođena je interesima i potrebama djece 

koje s lakoćom metodički i didaktički oblikuje kako bi djecu vodila prema igri i učenju. 

Poznaje i primjenjuje suvremene strategije učenja i poučavanja, a izdvajamo integraciju 

Mindfulnessa, dramskog odgoja, sustava NTC-a, Brain Gym-a, SenzoGym-a, Baby Signs 

programa i terapije igrom. Suradnja s roditeljima je bogata - koristeći se digitalnim alatima 

uspješno održava i kreira suradnju. Ističemo aktivno sudjelovanje u verificiranom programu 

za poticanje roditeljskih kompetencija u DV Ciciban. Osobito je uspješna u individualnim 

konzultacijama s roditeljima koje vodi stručno i podržavajuće. Roditelji poštuju rad A. 

Posavac, a vrtić dobiva pozitivne povratne informacije roditelja o radu odgojiteljice. U 

kolektivu je kolegice cijene i poštuju. Doprinosi estetskom uređenju vrtića, timskim 

mjesečnim planiranjima, sudjelovanjima na manifestacijama na razini vrtića i grada, a javlja 

se na likovne natječaje gradskog i državnog karaktera.  

Ove pedagoške godine istakla se u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem u pilot 

projektu Sigurnije škole i vrtići. Zahvaljujući kompetencijama i radu A. Posavac, DV Ciciban 

prvi je nositelj međunarodnog certifikata Siguran vrtić u Bjelovaru. Posebnu pozornost 

posvetila je razvoju kompetencije samozaštite djece s naglaskom na potres. Održala je 

pozvano predavanje na Županijskom stručnom vijeću za građanski odgoj i obrazovanje – 

voditeljica O.Malogorski, prof.  te  predavanje na državnom stručnom skupu AOO /HCK: 

međunarodni   projekt  Sigurnije škole i vrtići. 

Unatoč izazovima, ove pedagoške godine A. Posavac istakla se postignućima stoga je 

Odgajateljsko vijeće jednoglasno predlože za Nagradu “Vesna Grđan” Fonda “Boža Tvrtković”. 
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6.1.Stručno-razvojna služba: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realiziran
i projekti:  
 

S. I., ravnateljica mr.sc. B.B.C. 
pedagoginja 

S. M., prof. 
defektolog/logoped 

I.H., D.K, 
bacc.med.tech 

Projekt 
unapređivanja 
suradnje između 
vrtića i škola  

Projekt 
unapređivanja 
suradnje između 
vrtića i škola  

Poboljšanje 
izgovora kod djece 
s manjim 
teškoćama govora 

Razvijanje 
higijenskih navika 
kod djece 

Proljeće u Cicibanu Proljeće u 
Cicibanu 

Integracija djece s 
teškoćama u 
razvoju 

Zaštitni program – 
zaštita djece od 
štetnih UV zraka 

Integracija djece s 
teškoćama u razvoju 

Integracija djece s 
teškoćama u 
razvoju 

 Covid-19 

Dan zahvalnosti za 
plodove zemlje 

Dan zahvalnosti 
za plodove zemlje 

Protokol za krizne 
intervencije 

Inovacija – suradnja 
s roditeljima putem 
platforme 
Dinamikom 

Inovacija – 
suradnja s 
roditeljima putem 
platforme 
Dinamikom 

Rad na 
materijalima za 
objavu na Internet 
stranicama 

Rad na materijalima 
za objavu na Internet 
stranicama  

Rad na 
materijalima za 
objavu na 
Internet 
stranicama 

Protokol za krizne 
intervencije 

Medijsko 
praćenje rada 
vrtića 

 

PsihologinjaM. S., prof. uključena je u rad programa za potencijalno darovitu djecu. 

Obavlja poslove identifikacije, planiranja, suradnje pri realizaciji i evaluaciji programa. 

Ravnateljica, pedagog i  zdrav. voditeljice duboko su involvirane u svakodnevni odgojno-

obrazovni rad. Pokazatelj toga jest da poznaju svako dijete i svaku obitelj – korisnike vrtića te 

Stručno-razvojna 

služba DV Ciciban 

Senka Ivanušec, 

ravnateljica  

mr. sc. Branka 

Biketa Caktaš 

pedagoginja 

 

Sonja Maletić, prof. 

defektolog/logoped  

(vanjski suradnik) 

 

Dalija Krnjak, 
bacc.med.tech./ viša 

medicinska sestra  

Mirjana Skukan, prof. 

psihologinja  

Ivana Herceg, 
bacc.med.tech./ viša 

medicinska sestra  
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su uključene u planiranje, praćenje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada u odgojnim 

grupama. Vode savjetovalište za roditelje i rade s djecom individualno po potrebi. Aktivno 

sudjeluju u internom stručnom usavršavanju. 

 

 
 
 

7. SURADNJA S RODITELJIMA 

 

Dječji vrtić Ciciban posebice njeguje suradnju s roditeljima. U skladu sa suvremenim 

pedagoškim načelima, vrata nešeg vrtića otvorena su za roditelje – prve odgojitelje svoje 

djece. Roditelji se rado uključuju u rad vrtića – najčešće se odazivaju na prikupljanje 

neoblikovanog materijala, boravak u odgojnoj grupi i davanje konstruktivnih prijedloga za 

aktivnosti. 

Najbolja suradnja vidljiva je u procesu prilagodbe djeteta kada roditelji ostaju zajedno sa 

svojom djecom u vrtiću i zajednički bolje upoznavaju život u vrtiću.  

 

Suradnja s roditeljima odvijala se kroz ove oblike: 

a) svakodnevni razgovori s roditeljima prilikom dovođenja i odvođenja djece iz vrtića – 

značajno su smanjeni zbog preporuke roditeljima da ne ulaze u ustanovu. Zbog 

sigurnosti djece, djecu su od roditelja preuzimale zdravstene voditeljice, ravnateljica i 

pedagoginja vrtića 

b) tematski i komunikacijski  roditeljski sastanci,  pedagoške tribine: na daljinu 

- Priprema za školu, prikazi dječjih projekata, govorni razvoj predškolske djece, video esej 

Blagdani, Potres, Bonton 

c) druženja djece, roditelja i odgojitelj a  

– završna svečanost za djecu koja kreću iz vrtića u školu „Dobar dan, školo!“ – na 

otvorenoj površini dječjeg igrališta vrtića, uz poštivanje epidemioloških mjera te uz 

prethodno odobrenje Stožera civilne zaštite 

d) savjetovalište za roditelje s pedagogom, zdrav. voditeljem i defektologom/logopedom 

e) individualne konzultacije roditelja i odgojitelj a /stručnog tima – unapreijed najavljene i 

uz poštivanje epidemiloških mjera (mjerenje tjelesne temperature, zaštitna maska za 

lice, fizička udaljenost, dezinfekcija ruku, provjetravanje prostora) 

f) rad na projektima – zajednički rad roditelja i djece 
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g) izdavanje tematskih  letaka za roditelje, ostalih materijala – pr. “Ja sam dobar roditelj”, 

“Ekološki odgoj”, Razvoj predčitalačkih vještina”, “Razvoj samostalnosti u djece”, 

„Prilagodba djece na život u vrtiću“, “Emocionalna inteligencija”, “Dječje zarazne 

bolesti”, … 

h) program potpore roditeljstvu – voditeljice B. B. C. i A. O. Progam je verificiralo MZO 

(klasa: 601-02/15-03/00485, urbroj: 533-25-16-0008, Zagreb, 25. srpnja 2016.) – zbog 

preporuka i epidemioloških mjera nije održano 

i) program zdravstvenih radionica za roditelje – voditeljice Senka Ivanušec i zdrav. 

voditeljice vrtića. U zainteresiranoj skupini roditelja promovira se zdrav način života, 

razgovara se o djetetovom zdravlju, rastu i razvoju. U radionicama sudjeluju gosti koji 

doprinose izlaganjima, radionicama i demostracijama rada. Zbog preporuka i 

epidemiloških mjera nijeodržano.  

j) program “Vrtić – prijatelj dojenja” provodi se u suradnji s Udrugom za zdravo i sretno 

djetinjstvo i mr.sc. M. Čatipović, dr.med.spec. pedijatrije. Progam je verificiralo MZO 

(klasa: 601-02/17-03/00091, urbroj: 533-25-17-0004, Zagreb, 13. srpnja 2017.).  

k) platforma Dinamikom: Od početka pandemije uzrokovane virusom Covid-19, Dječji vrtić 

Ciciban otvorio je svoja virtualna vrata za djecu i roditelje korisnike programa. Vrtić se 

koristi sustavom Dinamikom koji omogućuje profesionalnu, zaštićenu i sigurnu razmjenu 

informacija s korisnicima, a sve u skladu s važećim propisima GDPR-a (sustav udovoljava 

svim zakonskim kriterijima, usklađen je sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te je 

reguliran ugovornom obvezom).  Na Dinamikomu se nalaze raznoliki i mnogobrojni 

interaktivni radni materijali za djecu i roditelje koje su izradili naši stručnjaci te objave 

odgojitelja, stručnih suradnika i ravnateljice vrtića od sredine ožujka 2019. pa do sada. 

 Stručni tim i odgajatelji služe se web alatima za izradu poticajnih i primjerenih materijala 

za rad s djecom kod kuće. Sve naše profesionalne kompetencije usmjerili smo na 

olakšavanje ove izvanredne situacije djeci i roditeljima. Puno pozornosti posvećeno je 

osnaživanju obitelji i mogućnostima nošenja sa stresom kako kod djece, tako i kod 

odraslih (mindfulness vježbe, vježbe/igre relaksacije). Program predškole odvijao se 

kontinuirano putem online sadržaja, a roditelji su davali povratne informacije - sve u 

sigurnom i zaštićenom sustavu Dinamikom. Aplikacija Dinamikom je hrvatski proizvod 

(mlada IT tvrtka iz Varaždina)  koju koristimo već nekoliko godina  sada se pokazala 

neprocjenjivom u ovoj situaciji. Napominjemo da sustav Dinamikom ima i preporuku 

Ministarstva. Zahvaljujući Dinamikomu ostali smo u kontinuiranoj suradnji s roditeljima i 

nastojali razvijati vrtićki kurikuklum online. Povratne informacije roditelja su izvrsne što 

https://www.dinamikom.eu/blog/2-o-projektu-dinamikom.html
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nas ohrabruje u daljnjim nastojanjima. Dakle, DV Ciciban će nastaviti s online radom / 

vrtić na daljinu putem sustava Dinamikom, a ne preko web stranice jer je sustav puno 

zaštićeniji i sigurniji.  O navedenom izvijestili smo MZO i AOO putem elektronske pošte 6. 

svibnja 2020. godine. Sustav Dinamikom korišten je i tijekom ove pedagoške godine.  

 

 

 

 

8. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 

Dječji vrtić Ciciban surađivao je s: 

Suradnja s: Projekt, program / rezultati 

drugim dječjim vrtićima na 

području Bjelovara 

 

Zajedničko planiranje i dogovor oko epidemioloških prilika i 

zbivanja za gradske manifestacije  

osnovnim školama na 

području grada Bjelovara 

 

Projekt unapređivanja suradnje dječjeg vrtića i osnovnih škola, 

- suradnja na daljinu s IV. osnovnom školom Bjelovar  

Narodnom knjižnicom “Petar 

Preradović” 

ZooM knjižnica (kontinuirani online sastanci djece, odgajatelja i 

knjižničara), posuđivanje stručne literature, projekt Bibliobusna 

služba u vrtiću, suradnja s Dječjim odjelom Narodne knjižnice 

„Petar Preradović“ Bjelovar 

Društvo Naša djeca Bjelovar  uključivanje u manifestacije: Cvjetno korzo, odaziv na likovne 

natječaje 

Policijskom upravom 

bjelovarsko-bilogorskom 

 

Zaštitni program – prometni odgoj;  

Javna vatrogasna postrojba 

Grada Bjelovara  

preventivni program, likovni natječaj 

Grad Bjelovar 

 

Grad Bjelovar sufinancira rad DV Ciciban, administrativni poslovi 

Županijskim odjelom za 

javne djelatnosti 

Suradnja oko administrativnih poslova 

Zavodom za javno zdravstvo Epidemiološke mjere i preporuke vezane uz prevenciju širenja 

bolesti Covid 19,  
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Redovita zakonska kontrola namirnica, osoblja i higijene prostora 

Planiranje i provođenje epidemioloških mjera  

Nacionalni centar za vanjsko 

vrednovanje obrazovanja 

Projekt Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja  

Agencija za odgoj i 

obrazovanje  

Stručno usavršavanje; savjetovanje 

Ministarstvom znanosti i  

obrazovanja  RH 

Nadležnost oko novih programa  

 

Pedagoginja mr.sc. B. B. C. članica je Upravnog vijeća Hrvatskoga pedagoško-

književnog zbora Ogranak Bjelovar te voditeljica Predškolske sekcije Ravnateljica i 

pedagoginja DV Ciciban članice su Upravnog vijeća Fonda Boža Tvrtković.  

 

 

 

 

9. IZVJEŠĆE – GODINA ČITANJA 

 

znakovlje projekta 

Dječji vrtić Ciciban njeguje kulturu čitanja. Stručanjaci u posrednom i neposrednom radu 

potiču rano čitanje. Ove godine: 

 sudjelovali smo u projektu Naša mala knjižnica s dvije odgojno-obrazovne skupine 

koje su detaljno kroz pedagošku godinu proučavale šest bibliografskih jednica 

(razumijevanje jezika, poticaji za likovno, dramsko, glazbeno izražavanje, online 

suradnja) 

 Zoom knjižnica: redoviti online susreti djece i stručnjaka s knjižničarima iz NK „P. 

Preradović“  
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 Sudjelovali smo u manifestaciji Noć knjige 2021. s ovim aktivostima: promocija 

biltena slikovnica i literature Knjige koje liječe, izložba likovnih radova ljekovita slova 

(fizička izložba je postavljena u vrtiću, a virtualna putem sustava Dinamikom), 

suradnja s IV. osnovnom školom Bjelovar – Stihovi koji liječe (učenici i djeca 

međusobno jedni drugima recitiraju izabrane stihove) te Zoom knjižnica – čitanje 

izabrane slikovnice (susret na daljinu) 

 ilustriranje literarnog predloška Žuto-plavi biblić knjižničarke Dražene Rajzs (NK „P. 

Preradović“, bibliobus). Virtualno objavljivanje slikovnice.  

 godišnja suradnja s Bibliobusnom službom NK „P. Preradović“: djeca zadužuju 

građu bez izravnog kontakta djece i zapsolenika bibliobusa. U projekt je 

uključenošest odgojno-obrazovnih skupina 

 Bogaćenje fonda audio slikovnica u suradnji s Dječjim odjelom NK „P. Preradović“ – 

do sada raspolažemo s preko dvadeset snimki čitanja različitih slikovnica. Audio 

snimke dijele se preko clauda (oblaka) s odgojitelima DV Ciciban 

 U organizaciji Hrvatskog knjižničarskog društva te Nacionalne i sveučilišne biblioteke 

održan je XV. okrugli stol o pokretnim knjižnicama, dvodnevni međunarodni stručni 

skup, na kojemu je pozvano predavanje održala stručna suradnica vrtića pedagog 

 U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje održan je dvodnevni stručni skup 

Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne 

isključenosti u RiPOO na kojem su pozvano predavanje održale ravnateljica i stručna 

suradnica vrtića, a na temu Kontinuitet u obrazovanju i poticanje razvoja rane 

pismenosti od najranije dobi za svu djecu na području Bjelovara 
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10. UPRAVLJANJE RADOM I POSLOVANJE VRTIĆA 

 

  

Dječjim vrtićem upravlja Upravno vijeće. Sve odgojno-obrazovne skupine bile su 

popunjene zbog interesa roditelja grada Bjelovara za upisom djece u vrtiće (u dogovoru s 

Gradom Bjelovarom koji sufinancira program DV Ciciban). Početkom svibnja 2020. godine 

raspisan je natječaj za upis djece u cjelodnevni  redoviti program – prijave su bile moguće 

isključivo kroz sutav eObrazaca Grada Bjelovara. Najtečaj je prošao sukladno očekivanjima, 

pravo na upis steklo je pedesetak obitelji prema utvrđenim kriterijima (koji su prethodno 

raspravljeni na sastanku s Gradom Bjelovarom i svim gradskim vrtićima).  

U pedagoškoj godini 2020./2021. posebno izdvajamo:  

I) Dječji vrtić Ciciban partner je Gradu Bjelovaru (nositelj projekta) u projektu 

Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 

2014.-2020. – Unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog 

odgoja i obrazovanja. U sklopu projekta Dječji vrtić Ciciban obavio je pripreme za 

dvije projektne aktivnosti te realizirao iste od 1. svibnja 2019.: 

a) redoviti program, poludnevni boravak u poslijepodnevnim satima. DV 

Ciciban dobio je suglasnost i pozitivno mišljene Minstarstva znanosti i 

obrazovanja na ovu projektnu aktivnost i navedeni program (Zagreb, 16. 

svibnja 2018.; klasa: 601-02/18-03/00267, urbroj: 533-05-18-0002). 

b) kraći program odgojno-obrazovnog rada s djecom od navršene treće godine 

do polaska u osnovnu školu. DV Ciciban dobio je suglasnost i pozitivno 

mišljene Minstarstva znanosti i obrazvoanja na ovu projektnu aktivnost i 

navedeni program (Zagreb, 31. srpnja 2018.; klasa: 601-02/18-03/00266, 

urbroj: 533-05-18-0004). 

 

II) epidemiološke mjere 

Veliki izazov ove pedagoške godine donijela nam je epidemija COVID-19 virusa. Nije 

bilo obustave rada predškolskih ustanova. Rad vrtića organiziran je u skladu s navedenim 

dokumentima:  

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

ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. (HZJZ, 24/08/2020) 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf
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 Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 (MZO, kolovoz 2020.) 

Izabrana zdravstveno-organizacijska pitanja vezana uz rad predškolskih ustanova, 

osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. (02/09/2020) 

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

ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. (18/06/2021) 

 Mogućnosti izvođenja izvanučioničke nastave vezano uz pandemiju COVID-19 

(02/06/2021) 

 

 

 

III) ekonomska cijene vrtića 

 

Od 1. siječnja 2018. temeljem Ugovora o sufinanciranju s Gradom Bjelovarom mijenja se 

ekonomska cijena vrtića te participacija roditelja u troškovima (Ugovor o sufinanciranju DV 

Ciciban, Bjelovar, 19. prosinca 2017., klasa: 601-01/17-01/23, urbroj: 2103/01-01-17-2). 

Utvrđena ekonomska cijena – cijena smještaja djeteta u dječji vrtić (čl. 42. Državnog 

pedagoškog standarda, 2008.) iznosi 1 650,00 kn (tisućušestopedeset kuna). Roditelji plaćaju 

500,00 kn (petstotina kuna) mjesečno, a ostatak iznosa sufinancira Grad Bjelovar. Grad 

Bjelovar ne sudjeluje u drugim troškovima DV Ciciban.  

U lipnju 2021. godine Odlukom gradonačelnika sufinanciranje Grada Bjelovara povećano 

je za 50,00 kn po djetetu te prema Ugovoru o sufinanciranju Dječjeg vrtića Ciciban i Grada 

Bjelovara, cijena smještaja djetea u dječji vrtić iznosi 1 700,00 kn (Bjelovar, 28. lipnja 2021., 

klasa: 601-01/20-01/26, ubroj: 2103/01-07/6-21-14).  

S obzirom na poksupljenje cijena usloga i proizvoda nužnih za redovno funkcioniranje 

ustanove, sve veći izazov stvara cijena smještaja djeteta u dječji vrtić (DPS, čl. 42).  

 

U izvještajnom razdoblju cjelokupno funkcioniranje ustanove bilo je stabilno. 

 

ravnateljca Senka Marija Ivanušec: 

 

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Izabrana_pitanja_skole_02_09_2020_.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Izabrana_pitanja_skole_02_09_2020_.pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-sprječavanje-i-suzbijanje-epidemije-COVID-19-vezano-za-rad-predškolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-škola-u-školskoj-godini-2020.-2021..pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-za-sprječavanje-i-suzbijanje-epidemije-COVID-19-vezano-za-rad-predškolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-škola-u-školskoj-godini-2020.-2021..pdf
https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Mogućnosti-izvođenja-izvanučioničke-nastave-vezano-uz-pandemiju-COVID-19-2.pdf
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predsjednik Upravnog vijeća – Mario Pavliš: 

 

klasa: 601-05/21-01/30 

ur.br.: 2103/01-17-21-03 

U Bjelovaru, 30. kolovoza 2021. 

 


