
DJEČJI VRTIĆI „BUBAMARA“-LIŽNJAN
SCUOLE DELL`INFANZIA „COCCINELLA“-LISIGNANO
LIŽNJAN 147,
52204 Ližnjan
Klasa: 
Ur.br.: 

IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA
„BUBAMARA“ LIŽNJAN 

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.

Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Bubamara“ Ližnjan za pedagošku godinu 2015./2016. usvojeno je 
na prvoj sjednici odgajateljskog vijeća 31.08.2016, zatim je proslijeđeno na sjednicu Upravnog 
vijeća 13.09.2016. gdje je također jednoglasno usvojeno.

Ližnjan,kolovoz 2016. 



1



USTROJSTVO  RADA:

Tijekom  pedagoške  godine  2015./2016.  nastojali  smo  ustroj  rada  prilagoditi  na
način da su se maksimalno uvažavale potrebe i djece i roditelja.  

Dječji vrtići «Bubamara» Ližnjan i ove su godine sačinjavale tri mješovite  odgojne
skupine smještene u dva objekta. Jedna skupina boravi u Ližnjanu  (Ližnjan 138), a
dvije skupine borave u Šišanu (G. Dobrana 16,Šišan).

PODRUČNO
ODJELJENJE:

BROJ ODGOJNIH
SKUPINA:

BROJ  DJECE: BROJ
ODGOJITELJA:

DV  «Ližnjan» 1 22 2 odgojitelja
1 pripravnik(do 
studenog 2015.)

DV  «Šišan» 2 35 4

Radno vrijeme vrtića prilagođeno je potrebama roditelja (naročito onih koji  dovode
djecu iz obližnjih mjesta),te je bilo organizirano na slijedeći način:

PODRUČNO ODJELJENJE: RADNO  VRIJEME:
DV «Ližnjan» 06,30-16,30
DV «Šišan» 06,20-16,20 

Roditeljima  su  u  oba  objekta  bili  ponuđeni  slijedeći  programi:

PROGRAM: OBJEKT:

Primarni desetsatni program (cjelodnevni boravak)
Primarni šestosatni program (poludnevni boravak)

Oba objekta

1



PRISUTNOST  DJECE:

OBJEKT ŠIŠAN: OBJEKT LIŽNJAN:
Mjesec: Broj upisane djece: Broj upisane

djece:
IX 31 20
X 30 20
XI 30                  20
XII 30 20

I 30 20
II 30 20
III 30 20
IV 32 22
V 35 22
VI 34 22
VII 28 19
VIII 27 18

U  P.O.  Šišan  roditelji  su  redovito  javljali  razlog  izostanka  djece,  a  razlozi  su
uglavnom bili  bolest  djeteta  ili  korištenje  godišnjeg  odmora,  odnosno slobodnih
dana roditelja.
Djevojčica L.L. i dječak  I.L. su studenom i prosincu bili na bolovanju zbog raznih
viroza i lakših respiratornih oboljenja (kašalj, bronhitis). 
Sredinom svibnja su se  u  skupinama pojavile  uši,  liječenje  je  trajalo  do sredine
lipnja. Veći je broj djece u tom periodu koristio bolovanje.
Dječak  M.P.  se  u  listopadu  ispisao  iz  vrtića,  jer  je  mama  u  tom  periodu  bila
nezaposlena. U vrtić se upisao opet u svibnju nakon što se mama zaposlila.
U travnju su upisani dječak I.P. i djevojčica F.J., a u svibnju dječak L.B..
Krajem lipnja  se ispisala školska obveznica  T.M., u  srpnju dječaci M.B. i G.D., te
djevojčice N.D., L.M., L.L. i G.L., a početkom kolovoza djevojčica A.V.,  također
školska obveznica.
U skupini u Ližnjanu djeca su bila redovito prisutna, ponešto izostanaka bilo je 
vezano uz viroze ili korištenja godišnjih odmora. Dugotrajno bolovanje koristila je 
djevojčica(S.L.) i (T.B.). U proljeće upisani su (M.M. i V.M.). U ljetnom razdoblju 
ispisani su svi školski obveznici osim dječaka (M.F.)

Od 11. srpnja do 04. kolovoza  2016. odgojno-obrazovni rad odvijao se u dežurnoj
skupini u Šišanu.
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BROJ  UPISANE  DJECE:

OBJEKT ŠIŠAN OBJEKT LIŽNJAN
Broj 
upisane 
djece:

CD: PD: Dječaka: Djevojčica: Broj 
upisane 
djece:

CD: PD: Dječaka: Djevojčica:

01.09.
2015.

31 29 2 14 17 20 16 4 9 11

04.08.
2016.

27 25 2 14 13 17 11 6 6 11

Ove smo pedagoške godine imali ukupno 55 upisane djece u oba objekta. 
U skupinima u Šišanu upisano je ukupno 35 djece, a od toga je 7 novoupisane djece
na redovnim upisima i četvero tijekom pedagoške godine. 
Starija  je skupina na početku pedagoške godine imala ukupno 9 školskih obveznika.
04.08.2015. nakon ispisa školskih obveznika u skupinama je ostalo je 27 djece.

U  skupini  u  Ližnjanu  01.09.2015.  ukupan  broj  djece  je  20  (6  novoupisanih).
Skupina je imala 6 školskih obveznika. U proljeće 2016. upisano je još dvoje djece.

ZASTUPLJENOST  PREMA  DOBI  DJETETA:

PO
Š
I
Š
A
N

DV
L
I
Ž
Nj
A
N

01.09.2015. 01.06.2016.
Dob
djeteta:

Dječaka: Djevojčica: Ukupno: Dječaka: Djevojčica: Ukupno:

3-4 5 4 9 4 3 7
4-5 7 3 10 3 3 6
5-6 2 8 10 7 5 12
6-7 - 2 2 2 7 9
7-8 - - - - 1 1
Ukupno: 14 17 31 16 19 35
3-4 1 5 6 1 4 5
4-5 2 3 5 1 2 3
5-6 2 3 5 3 2 5
6-7 4 / 4 1 4 5
7-8 / / / 4 / 4
Ukupno: 9 11 20 10 12 22

Ukupno obje
skupine:

23 28 51 26 31 57

3



ODGAJATELJI  I  STRUČNI  SURADNICI: 

U  objektu  u  Ližnjanu  odgojno-obrazovni  rad  provodile  su  odgojiteljice  Branka
Kostešić i Vanja Glavaš.
U  objektu  u  Šišanu  odgojno-obrazovni  rad  provodili  su  Ingrid  Nikšić,  Ingrid
Dobran,  Ines  Korani  i   Omar  Ivan  Ivančić  (zamjena  za  porodiljski  dopust).  U
svibnju  se  s  porodiljskog  dopusta  i  nakon  korištenja  godišnjeg  odmora  vratila
odgajateljica Renata Buić.
 U skupinama su se svakodnevno izmjenjivala po dva odgajatelja uz međusobno
preklapanje od 11,00-13,00.
Osim  odgajatelja  u  skupini  u  objektu  u  Ližnjanu  je  boravila  jedna  servirka-
spremačica sa dvokratnim radnim vremenom (7:30-10:00 i od 11:30 do 17:00. Po
potrebi spremačica je radila jednokratno od 7:30 -15:30) , a u objektu u Šišanu po
dvije  servirke-spremačice  s  jednokratnim  radnim  vremenom  uz  međusobno
preklapanje od 11.00-14.00. 
Funkciju ravnatelja u oba objekta obavlja Ingrid Nikšić.
Funkciju stručnog suradnika pedagoga-psihologa i nadalje je u oba objekta obavljala
pedagog-psiholog Jagoda Radoš.
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IME I PREZIME: RADNO MJESTO: OBJEKT:
1. Ingrid Nikšić            ravnatelj

ravnatelj-odgajatelj
DV «Bubamara» Ližnjan
PO «Šišan»

2. Branka Kostešić odgajatelj DV «Ližnjan»
3. Vanja Glavaš odgajatelj DV «Ližnjan»
4. Ingrid Dobran odgajatelj PO «Šišan»
5. Renata Buić odgajatelj PO «Šišan» (porodiljski dopust do 

svibnja 2016.)
6. Ines Korani odgajatelj PO «Šišan»
7. Omar Ivan 

Ivančić
odgajatelj PO «Šišan» (zamjena za porodiljski 

dopust )
8. Jagoda Radoš stručni suradnik

(pedagog-psiholog)
Oba objekta

9. Nataša Milevoj 
Curić

odgajatelj-
pripravnik

DV «Ližnjan» (do studenog 2015.)

 



MATERIJALNI  UVJETI  RADA:  

U skladu s postojećim financijskim mogućnostima tijekom cijele pedagoške godine
radilo se na poboljšanju materijalnih uvjeta rada u oba objekta.  Konstantno smo
pratili aktualne interese djece, te na osnovu uočenog osiguravali smo i dopunjavali
prostor novim sadržajima i materijalima. U tom pogledu su se uključivali i roditelji
svojim radom, donacijama i nabavkom sredstava. 
REALIZIRANE POTREBE: OBJEKT: VRIJEME 

REALIZACIJE:
-kupljena nova radna odjeća odgajateljima i 
spremačicama

Oba objekta Tijekom godine

-centri su upotpunjenim poticajnim sredstvima 
(razne društvene igre i didaktički materijali, drvene 
kocke, pvc stolovi, likovni potrošni materijali…)

Oba objekta Tijekom godine

-radnicima je omogućeno stručno usavršavanje Oba objekta Tijekom godine
-kupljena je zidna grijalica za kuhinju P.o.Šišan Prosinac
-kupljeni dječji krevetići Oba objekta Kolovoz
-kupljeni zastori za sobu boravka P.o.Šišan Kolovoz
-izrada zidnog ormara u sobi boravka P.o.Šišan Kolovoz
- kupljene magnetne ploče-panoi P.o.Šišan Kolovoz

U  planu  je  i  nadalje  maksimalno  raditi  na  saniranju  prostorija  vrtića  i
nadopunjavanju didaktičkog materijala.
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NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST, RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE:

Njega za tjelesni rast i razvoj djece bila je zastupljena svakodnevno kroz:

REALIZIRANI SADRŽAJI RADA: VRIJEME 
REALIZACIJE:

-prikupljanje informacija o djeci-posebice za novoupisanu 
djecu, praćenje prilagodbe novoupisane djece.

Rujan,
tijekom godine

-briga o kvaliteti prehrane i dalje vođena u suradnji sa 
ZZJZ, jelovnik je bio prilagođen energetskim potrebama 
djece, te se vodila briga o raznovrsnosti prehrane. Djeci su 
svakodnevno bila ponuđena četiri obroka koja su, osim 
ručka, pripremana u kuhinjama oba objekta. Djeci, koja 
boluju od alergije na raznu vrstu hrane, pripremljena je i 
ponuđena prilagođena prehrana.
 Ručak se dopremao iz Dječjih vrtića-Medulin. Hranu je u 
oba objekta dovozilo osoblje privatne firme «Regi elektrik»
Također u suradnji s ZZJZ i nadalje se redovno vršila 
kontrola čistoće kuhinjskog pribora i posuđa, te sanitarni 
pregledi djelatnika.
-periodično se provode kontrole HACCP sustava i rezultat 
je zadovoljavajući. Osoblje rade po naputcima istog.
-tijekom doručka djeci je ponuđena mogućnost odabira 
između dvije vrste jela i napitka (čaj, mlijeko).

Tijekom godine

-u suradnji sa ZZJZ i u dogovoru s roditeljima riješili smo 
pitanje konzumacije pitke vode za djecu.

Rujan,
tijekom godine

-u cilju praćenja rasta i razvoja periodično smo provodili 
antropometrijska mjerenja visine i težine djeteta. 

Periodično   
tijekom godine

-pri izmjeni dnevnih aktivnosti prilagođavali smo se dobi 
djeteta, te njegovim individualnim potrebama i navikama. 
Organizacijom popodnevnog odmora također se provodila 
njega i skrb za tjelesni rast i razvoj djeteta.  
Predškolci, kojima popodnevni odmor više nije bio 
potreban, su od ožujka u popodnevnim satima ostajali 
budni.

Tijekom godine

-unutrašnji i vanjski prostor vrtića bio je prilagođen 
potrebama djece i organiziran na način da doprinosi 
pravilnom rastu i razvoju djeteta; organizacija prostora 
također je bila fleksibilna i ovisila je o interesima i 
potrebama djece.

Tijekom godine
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-u cilju unapređenja zdravlja djece svakodnevnim tjelesnim
vježbanjem utjecali smo na razvoj osnovnih oblika 
kretanja, na razvoj svih mišićnih skupina, na razvoj 
krvožilnog sustava, te na razvoj koordinacije pokreta, 
snage, otpornosti organizma, izdržljivosti, i dr
- s djecom smo često odlazili u šetnje, obilazili smo šumice 
i livade koje se nalaze u blizini vrtića (ovisno o                    
 vremenskim prilikama).

Tijekom godine

-u proslave dječjih rođendana uveli smo čašćenje voćem 
(voćne salate, sokovi, voćni aranžmani).

Tijekom godine

-organizacijom izleta također se provodila njega i skrb za 
tjelesni rast i zdravlje djece. U tom smo pogledu 
organizirali slijedeće izlete:
-jednodnevni izlet u Pazin na Dane meda
-sudjelovanje na dječjoj olimpijadi u Medulinu 
-jednodnevni izlet na Brione
-odlazak na more 

Lipanj
Srpanj

-organizirali smo dolazak Dr. Valić iz epidemiološke 
službe, da bi roditelje informirala o ušljivosti glave, 
odnosno prevenciji i liječenju.  

Lipanj

-u cilju unapređivanja zdravlja djece poticali smo roditelje 
na donošenje liječničkih potvrda nakon bolesti. Tijekom godine

Identifikacija djeteta s posebnim potrebama

Ove pedagoške godine poteškoće koje su uočene kod djece tijekom rada odnosile su
se na slijedeće:
  -  govorne poteškoće (mucanje, slabija artikulacija glasova)  - P.O. Šišan: 5 djece

         -vrtić Ližnjan: 9 djece

  -  poteškoće s vidom (slabovidnost)   -P.O. Šišan: 2 djece
 -vrtić Ližnjan:1 dijete

 -   alergije na određenu hranu             - PO Šišan: 2 djece

  -  problemi socijalizacije - PO Šišan: 4 djece (na početku pedagoške godine)
                                           - vrtić Ližnjan : više djece na početku ped.godine

U  svim  smo  slučajevima  pravovremeno  reagirali,  obavijestili  i  surađivali  s
roditeljima, konzultirali se sa stručnim suradnicima, te ciljanim vježbama i igrama
djelovali  na  korekciju  određenih  problema.  Roditeljima   djece  je  omogućen
individualni  razgovor  s  pedagogom –  psihologom što  im  je  pomoglo  u  boljem
sagledavanju problema i načinu rješavanja problema.
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ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD:

Odgojno – obrazovni rad temeljili smo na osnovi tromjesečnih, tjednih, te dnevnih
planiranja i vrednovanja istih.
Imajući  u  vidu  da  svako  dijete  ima  pravo  na  razvoj  u  skladu  sa  svojim
mogućnostima  i  individualnim  potrebama  kod  planiranja  odgojno  –  obrazovnog
rada maksimalno  se  vodilo  računa o spontanim interesima,  željama i  potrebama
djeteta, te na pravovremenom uočavanju istih.
Kod  organizacije  prostora  također  smo  se  prilagođavali  dječjim  interesima,
potrebama, željama, te aktualnostima i aktivnostima koje su se trenutno provodile.
Spoznaja da bogata djetetova okolina potiče aspekte razvoja, motivirala nas je da u
dječje  okruženje  unesemo  što  više  novog,  posebice  prirodnog  materijala  i  česte
promjene u organizaciji prostora. 

Ove pedagoške godine bili su prisutni slijedeći centri:

CENTAR: SADRŽAJ U CENTRU: REALIZACIJA:
Stalno postavljeni centri tijekom godine:

Obiteljski centar Uz uobičajeni didaktički 
materijal centar je obogaćen 
raznim neoblikovanim i 
otpadnim materijalima (prazne 
ambalaže prehrambenih artikla, 
stilizirano voće i povrće, 
štipaljke za odjeću, vješalice…
Uz navedeno, ponuđeno je 
sezonsko voće i povrće koje su 
sami sjeckali, degustirali, ispijali
sokove, mijesili kolačiće i dr. 
slastice.

Tijekom godine

Centar uljepšavanja Uz uobičajeni ormarić s 
ogledalom i klupicom u oba 
objekta centri su upotpunjeni 
praznom ambalažom proizvoda 
za osobnu higijenu, frizerskim 
rekvizitima… uz navedeno 
centar je nadopunjen foteljom i 
kaučom.

Tijekom godine

Centar građenja i 
konstruiranja

Lego kocke, asco kocke, H-
elementi, razne plastične 
životinje, drvene kocke, razni 
autići, kamioni, traktori, tepih 
«Prometnica», drveni prometni 
znakovi, stol s magnetiziranim 
elementima, podne puzzle, 

Tijekom godine
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neoblikovani otpadni materijali 
(komadi dasaka, kartonske 
kutije i tuljci…)

Centar za didaktičke i 
manipulativne igre i 
aktivnosti

Razne puzzle, memory, domino,
slagarice i umetaljke, društvene 
igre, elementi za nizanje, 
kinetički pijesak, didaktičke igre
sa slovima, razni prirodni 
neoblikovani materijali 
(kamenčići, školjke, kora 
drveta…), otpadni materijali 
(kartonski tuljci, čepovi, 
boce…), društvene igre s 
pravilima koje su osmislili i 
izradili odgajatelji.

Tijekom godine

Glazbeni centar Razni instrumenti, kazetofon, 
tekstovi pjesama, šuškalice i 
udaraljke koje su izradila djeca, 
stilizirane gitare…

Tijekom godine

Likovni centar Uobičajeni likovni materijal 
(flomasteri, drvene bojice, 
pastele, tempere, glinamol, 
škarice, ljepilo…), prirodni 
neoblikovani materijali (plodine,
kora drveta, kamenčići, 
pijesak…) i otpadni materijal 
(boce, spužve, karton, tkanina, 
vuna, piljevina).

Tijekom godine

Centar slikovnica Razne slikovnice, enciklopedije,
sliko priče, pjesmarice, , 
slikovnice i stripovi koje su 
izradila djeca.

Tijekom godine

Centar početnog čitanja i 
pisanja

Radni listovi, crtančice, igre sa 
slovima i brojevima, zidna 
abeceda, slovarice,školska 
ploča, magnetna ploča i slova s 
magnetom.

«Kazalište» Lutke na štapu, ginjol lutke, 
paravan, kazalište sjene, igre 
pantomime, razni kostimi…

Tijekom godine

«Tržnica» Veliki štand s policama i 
nadstrešnicom opremljen 
plastičnim voćem i povrćem, 
plastičnim košarama, 
blagajničkom kasom, 

Tijekom godine
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stiliziranim novcem, plakatima s
voćem i povrćem…

Interesni centri koji su se povremeno postavljali prema interesu djece:

Centar «Mala bolnica»
(P.O. Šišan)

Centar za odmor i osamu
(P.O. Šišan)

Centar «Mala 
slastičarna» (P.O. Šišan)

Centri u dvorištu:
(P.O. Šišan)

Centar «Pčele»

Centar“Raznolikog bilja“
u sklopu projekta

-pribor za liječnika, kape, 
rukavice, krevetić, lutke, prazne
ambalaže lijekova…
-paravan sa zavjesom, strunjače,
jastuci, kocke od spužve, krevet,
pvc kućica.
- plastelin, slano tijesto, 
stilizirani kolači, tacne, 
tanjuri…)
- centar za igre vodom i 
pijeskom  (pješčanik, razne 
modlice, lopatice, grablje, pvc 
boce, kante s vodom, špricaljke,
lijevak, bazeni s vodom…),
- obiteljski centar (drvena 
kućica, stolovi, stolice, drvene 
klupice, pvc pribor za jelo, 
elementi male kuhinje),
-sportski centar (strunjače, 
golovi za mali nogomet, koševi 
za malu košarku, poligon, 
penjalice…). 
-likovni (osnovni likovni, te 
prirodni i neoblikovani 
materijali).
- košnica, zaštitni  šeširi i odjeća
za pčelare,edukativni plakati i 
fotografije o životu pčela, dječji 
likovni radovi i verbalni izričaji,
lutke na štapu, društvene igre na
temu «Pčele», saće, povećala…
-sadnice bilja, teglice, stakalca, 
eniklopedije, vrtlarski alat, 
zemlja, razni otpadni materijal...

Periodično tijekom
godine prema 
interesima djece

Centri koji su pratili blagdanske događaje i zbivanja u društvenoj sredini:
Centar aktualnosti vezan 
uz Dane kruha

-izložba raznih žitarica, 
sjemenki, peciva, prigodnih 
slikovnica i sadržaja, materijal 
za izradu kruha.

Listopad 
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Centar «Knjižnica» i    
«Mali pisac»

Centar aktualnosti vezan 
uz blagdan Sv. Nikole, te
Božićnih i Novogodišnjih
blagdana 

Centar maskiranja

Centar aktualnosti vezan 
uz godišnje doba proljeće
i blagdan Uskrs

Sportski događaji 
(Dječja olimpijada)

-izložba slikovnica, 
enciklopedija, te slikovnica koje
su djeca donijela od kuće, 
slikovnica koje su djeca izradila
uz pomoć odgajatelja.
-razni sadržaji vezani za lik Sv. 
Nikole i Djeda mraza, čizmice,
razni dječji radovi i ukrasi, 
izložba čestitka i božićnih 
ukrasa u raznim tehnikama, 
prigodni sadržaji i slikovnice, 
-razna odjeća, šeširi, kape, 
vlasulje, naočale, ogledalo, 
garderobni ormarić i vješalice 
-izložba dječjih pisanica u više 
tehnika, uskrsnih motiva, 
dječjih radova i prigodnih 
sadržaja. 
- dresovi, navijački rekviziti, 
lopte, štafeta, štoperica, teniske 
loptice,metar, izložba medalja i 
pehara, fotografije.

Listopad,    studeni

Prosinac 

Siječanj, veljača

Ožujak, 
travanj 

Svibanj

Sadržaji  i  aktivnosti  u  skupinama  bili  su  organizirani  po  centrima,  a  prostor  se
tijekom godine znao i više puta preformirati; sadržaji po centrima su ponekad bili
povezani, a ponekad su bili u potpunosti različiti ovisno o planiranim sadržajima ili
o  spontanim  aktivnostima  djece.  Centre  smo  formirali  koristeći  razne  pomične
pregrade i  police,  ormare,  stolove,  stolice.  Centri  su bili  opremljeni  standardnim
igračkama i didaktičkim materijalom, a obogaćivali  smo ih prirodnim i otpadnim
materijalom koji smo sakupljali zajedno s djecom i roditeljima (prazne ambalaže,
šišarke,  novine,  razne  sjemenke,  plodine,  salvete,  stiropor,  borove  grančice,
plastične čaše i boce, juta, špage, najlone, komade tkanine…), te društvenim igrama
i poticajnim sredstvima koje su osmislili odgajatelji. U ljetnom periodu centre smo
oformili i na vanjskom prostoru, jer smo većinu vremena provodili u dvorištu ili na
moru gdje su djeca imala pravu priliku da u društvu vršnjaka uživaju u plivanju.
Sadržaje, aktivnosti, te zadaće predviđene godišnjim planom i programom uspjeli
smo realizirati u potpunosti. U ostvarivanju zadaća koristili smo razne oblike rada, a
tijekom cijele godine raznovrsnim smo sadržajima razvijali intelektualne, motoričke
i tjelesne sposobnosti djece. U svakodnevnim smo situacijama poticali fleksibilnost
u  korištenju  prostora  i  materijala,  te  razvijali  dječju  radoznalost  i  istraživačke
sposobnosti. 

Od značajnijih aktivnosti tijekom pedagoške godine ističemo slijedeće:
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SADRŽAJI I AKTIVNOSTI:                                                     

                  VRIJEME REALIZACIJE

-Intenzivan rad na adaptaciji novoupisane djece
-Prvi dan jeseni obilježili smo šetnjom po obližnjoj šumi, te druženjem
s  «Tetom  jesen»  koju  je  odglumila  odgajateljica  Branka  Kostešić.
Aktivnosti  vezane  uz  godišnje  doba  jesen  nastavili  smo  u  cijelom
tromjesečju. U skupini smo formirali centar «Kutić jeseni» gdje smo
aranžirali sakupljene plodove i dječje radove izrađene iz istih. Prostor
vrtića  također  smo  ukrasili  raznim  mobilima  od  plodova  koje  su
izradila djeca, dječjim likovnim radovima…
-aktivnost priprvnice „Jabuka“

Rujan

-U P.O. Šišan Dječji tjedan smo obilježili nizom igara i aktivnosti na
temu  «Obitelj»,  izradom  plakata  s  dječjim  porukama  za  odrasle,
plesnom  zabavom  u  prostoriji  Zajednice  Talijana  u  Šišanu,  te
puštanjem balona s dječjim željama i porukama na igralištu ZT.
-  u  vrtiću  u  Ližnjanu  djeca  su  u  šetnji  pronašli  pismo-razglednicu
poslanu  balonima  iz  Italije.  U  sklopu  Dječjeg  tjedna  uzvratili  smo
pozdrave na talijanskom jeziku i poslali poštom...uslijedio je odgovor
što je uvelike djecu razveselilo. 
-Sudjelovali  smo  u  tradicionalnom  sportsko  rekreativnom  susretu
osoba  s  intelektualnim  teškoćama-«Susret  prijateljstva»  u  Domu
hrvatskih branitelja u Puli.
-Prisustvovali smo predstavi «Veli Jože» u izvedbi Teatra Naranča u
DKC u Puli.
-Dane  kruha  obilježili  smo  raznim  stihovima,  pjesmama,  te  nizom
raznih igara i aktivnostima na temu «Od zrna do kruha». U suradnji s
tetom kuharicom organizirali  smo tradicionalnu  i  suvremenu  izradu
kruha. Osim toga, P.O. Šišan je organizirao  «Pizza party»; djeca su
pripremala pizze, a mi smo ih pekli u krušnoj peći na igralištu ZT u
Šišanu. U goste su nam došla djeca,  odgajateljice i  teta kuharica iz
vrtića Ližnjan.
-Povodom Dana jabuka i Svjetskog dana hrane smo, također uz pomoć
kuharica, pripremali kolače od jabuka i bundeve,te razne voćne sokove
(P.O. Šišan).
-Započeli smo s akcijom prikupljanja čepova koju je organizirala Javna
ustanova  Briuni  (kompanija  Udruge  oboljelih  od  leukemije  u
Hrvatskoj).
-aktivnost pripravnice „Jesenski plodovi“

Listopad
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-Povodom  Mjeseca  knjige  provodili  smo  intenzivniji  rad  sa
slikovnicama, knjigama, stihovima i sl. Raznim igrama i aktivnostima
djecu  smo  poticali  na  brigu  za  slikovnice.  U  tom  smo  periodu
izrađivali slikovnice s dječjim verbalnim i likovnim radovima (centar
«Mali pisac») . Centar slikovnice smo obogatili novim sadržajima te
smo omogućili  djeci  da posuđuju slikovnice za  kući  (Centar  «Mala
knjižnica»).  Osim  toga,  djeci  je  omogućeno  donošenje  omiljenih
naslova u skupinu. 
-U  suradnji  s  Gradskom  knjižnicom  i  čitaonicom  Pula  i  Općinom
Ližnjan  organiziran  je  posjet  bibliobusu  na  parkiralištu  iza  ZT  u
Šišanu.
-Održali smo radionicu s roditeljima i djecom na kojoj smo izrađivali
blagdanske ukrase i čestitke za Božićni sajam.
-aktivnost pripravnice „Sat“

Studeni

-Prigodnim sadržajima i aktivnostima upoznali smo djecu s likovima
Sv.  Nikole  i  Krampusa.  U suradnji  s  DND Ližnjan  posjetio  nas  je
«Sveti  Nikola» koji  je  djeci  darovao čizmice  sa slatkišima i  voćem
(kupnju slatkiša su omogućili roditelji djece).
-Održali smo još jednu radionicu s za izradu ukrasa.
-Predškolci su prisustvovali kino predstavi «Mali princ» u Puli.
-Prisustvovali smo predstavi «Snjeguljica i sedam patuljaka» u izvedbi
Teatra Naranča u DKC u Puli.
-U  suradnji  s  Turističkom  zajednicom  Ližnjan  sudjelovali  smo  na
dvodnevnom Božićnom sajmu u prostoriji Općine Ližnjan. 
-Božić i Novogodišnje blagdane obilježili smo prigodnim sadržajima,
te nizom igara i aktivnosti; upoznali ih s običajima povodom božićno-
novogodišnjih blagdana, a u građevnom centru smo poticali igru «Grad
Djeda Mraza». 
U tom je periodu formiran i novi centar «Pošta Djeda Mraza» u kojem
su djeca pisala i oslikavala pisma i razglednice koje smo potom slali
Djedu Mrazu. 
Oformili  smo  i  centar  «Slastičarna»  koji  smo  opremili  raznim
materijalima  za  modeliranje  (plastelin,  slano  tijesto),  stiliziranim
kolačima… 
Vrlo aktualne u tom periodu bile su likovne i stvaralačke aktivnosti
djece: izrada čizmica, izrada ukrasa za sobu, čestitki, kuglica za bor,
božićnih  aranžmana.  Zajedno  s  djecom  okitili  smo  bor,  posijali
pšenicu, dekorirali prostore vrtića dječjim stvaralačkim radovima. 
-U  suradnji  s  DND  Ližnjan  posjetili  smo  «Grad  Djeda  Mraza»  u
Ližnjanu.
-U suradnji s roditeljima i  Humanitarnom udrugom «Naš  San Njihov
Osmijeh» sudjelovali  smo u božićnoj humanitarnoj  akciji  «Jedna za
druge»
-Organizirali  smo  blagdansku  svečanost  i  druženje  s  roditeljima  uz
prigodni program; posjetio nas je i Djed Mraz koji je djeci darovao

Prosinac
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poklon pakete (kupnju poklon paketa je omogućila Općina Ližnjan)-
PO Šišan.
-Prisustvovali smo predstavi «Čarobna zemlja» u D.V. Medulin.
-Godišnje doba zimu i zimske radosti popratili smo raznim stihovima,
pjesmicama, pričama, te drugim prigodnim sadržajima i aktivnostima. 

Siječanj

-Raznim prigodnim sadržajima i aktivnostima obilježili smo maškare,
upoznali djecu s pojmom maškara i pust, te s našim običajima tijekom
poklada. Formirali smo centar maskiranja. 
-Organizirali  smo  radionicu  izrade  kostima  za  maškare  u  kojoj  su
sudjelovali roditelji i djeca (tema grupne maske: «Promjenjivo vedro».
-U suradnji s DND Pula sudjelovali smo u Dječjem karnevalu u Puli u
Areni.
-U jutarnjim smo satima organizirali šetnju selom-maskiranu povorku
(P.O. Šišan).
-Prigodnim  sadržajima  i  aktivnostima  obilježili  smo  Valentinovo.
Djeca  su  izradila  poklone  za  svoje  prijatelje,  poticali  smo  ih  na
govorno izražavanje na temu «Ljubav  je…» «Što je prijateljstvo?»…
-Organizirali  smo  jednodnevni  izlet  u  Pazin  povodom  Dana  meda.
Posjetili smo sajam uz pratnju vodiča pčelara. Nakon toga smo otišli
na ručak u restoran Pod lipom.
-Potaknuti  dječjim  interesom  za  temu  «Pčele»  oformili  smo
istraživački  centar  «Pčelice»,  te započeli  s malim projektom na istu
temu. Projekt je trajao oko tri tjedna – P.O. Šišan.  

Veljača

-Povodom Dana žena i Dana tata proveli smo niz aktivnosti na temu
«Obitelj» ( naglasak je bio na ulozi mame i tate u obitelji, a također i
na ulozi bake). Tom smo prigodom osmislili i poklone koje su djeca
izradila za mame i tate. 
-Povodom Dana žena organizirali smo druženje s mamama, bakama,
tetama, te sudjelovanje u aktivnostima. U skupinama u Šišanu boravile
su  bake  i  mame  (  baka  djevojčice  Šebalj,  mame  Delcaro,  Jurić,
Miljanić,  Pavlović,  Šegota,  Tromba)  koje  su  s  djecom  pripremale
kekse, šivale odjeću za lutke, čitale bajke i igrale društvene igre. 
-Povodom Dana  tata  organizirali  smo boravak  tata  u  skupinama.  U
dogovoru s tatama organizirali smo druženje uz harmoniku, posjet tate
policajca,  izradu ukrasnih naljepnica,  te  aktivnost  «Traktor  u  našem
dvorištu» ( tate Sladonja, Kovač, Morarević i Šegota) -P.O. Šišan.
-Uskrs smo obilježili oslikavanjem pisanica i izradom čestitki. U P.O.
Šišan  pisanice  smo  ukrašavali  prirodnim  materijalima  (luk,  cikla,
djetelina…), koje smo sakupljali zajedno s roditeljima i djecom. 
Raznim sadržajima upoznali smo djecu s uskršnjim običajima, te kod
djece njegovali tradiciju. Zajedno s djecom dekorirali smo prostorije
vrtića,  te  formirali  centar  aktualnosti  u  kojem  smo  izložili  dječje
radove.

Ožujak

-Prigodnim sadržajima i aktivnostima obilježili smo s djecom godišnje
doba – proljeće. Sadili smo i presađivali cvijeće.  

Travanj
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Sadržaji  i  aktivnosti  bili  su  vezani  za  promjene  u  biljnom  i
životinjskom svijetu (cvijeće, voćke, kukci..).
-U starijoj  skupini  u  P.O.  Šišan  je  boravio  profesor  matematike  dr.
Neven Grbac koji je djeci prezentirao izradu Möbiusove trake.
-U P.O. Šišan smo povodom Dana planete Zemlja osmislili aktivnosti u
kojima je naglasak bio na važnosti očuvanja našeg okoliša, te važnosti
prirodnih  elemenata  za  naš  život.  Djeci  smo  čitali  eko  priče,
razgovarali smo o važnosti reciklaže, uveli smo u skupine koševe za
razvrstavanje otpada (plastika, papiri, staklo).
U  dvorištu  vrtića  u  Šišanu  smo  posadili  stablo  oraha  i  nadopunili
cvjetnjak novim sadnicama cvijeća i mediteranskog bilja. Započeli smo
projekt  «Mediteranski  vrt».  Upoznali  smo  djecu  s  raznim  vrstama
mediteranskog bilja i njihovim osnovnim karakteristikama.
U tom smo  periodu  češće  obilazili  livade  i  šume  koje  se  nalaze  u
blizini našeg vrtića.
-Svjetski  dan zdravlja također smo obilježili  prigodnim sadržajima i
aktivnostima,  a  ovom smo prilikom oformili  «Centar  liječnika-mala
bolnica».  Roditelji  su  nam pomogli  u  sakupljanju  raznih  liječničkih
rekvizita.
-Nizom sportskih i tjelesnih aktivnosti započeli smo s pripremama za
Dječju olimpijadu.
-skupina u Ližnjanu započela je sa projektom“Bilje moga kraja“
-Sudjelovali smo u Dječjoj olimpijadi u Medulinu. Osvojili smo drugo
mjesto i slijedeće medalje: P.O. Šišan 4 zlatne, 1 srebrna i 1 brončana.
-Povodom Dana mama organizirali  smo posjet  mami  Martinović  na
radnom mjestu u Obiteljskom domu za starije i nemoćne u Šišanu –
P.O. Šišan.
-Povodom  Dana  obitelji  i  u  sklopu  projekta  «Mediteranski  vrt»
organizirali smo radnu akciju u kojoj smo izradili klupice i most na
mediteranskom eko vrtu, te posadili razno mediteransko bilje. Izradu
mediteranskog vrta omogućile su nam donacije roditelja i  suradnika.
P.O. Šišan. 
-U suradnji  s  osnovnom školom Giuseppina  Martinuzzi  organizirali
smo posjet i boravak predškolaca u školi – P.O. Šišan.
-  skupina  u  Ližnjanu  gostovala  je  (pjesmama  i  recitacijama)  na
svečanosti O.Š.dr.Mate Demarin-PO Ližnjan

Svibanj

-U sklopu projekta «Mediteranski vrt» proveli smo niz aktivnosti na
temu «Lavanda». Najvažnija aktivnost je bila berba lavande koja raste
u našem dvorištu. Lavandu su djeca iz mlađe skupine uvezla u buketiće
koje smo potom darovali predškolcima na završnoj svečanosti.
-Organizirali smo završnu svečanost i druženje s roditeljima u dvorištu
vrtića – P.O. Šišan.
-Posjetili  smo Briune.  Besplatni  prijevoz brodom i  ulaznice  su nam
omogućene kao rezultat sudjelovanja u akciji prikupljanja čepova koju
je organizirala Javna ustanova Brijuni.

Lipanj
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-u sklopu projekta skupina u Ližnjanu osmislili je i ostvarila „mirisni
vrt“ na ulazu u dvorište vrtića.
-  završnu svečanost  skupina iz Ližnjana organizirala  je  u Adrenalin
parku u Medulinu.
-Raznim sadržajima i aktivnostima obilježili smo godišnje doba ljeto.
Sakupljali smo školjke, kamenčiće, morski pijesak, te izrađivali razne
mobile  i  likovne  radove koje  smo izložili  u  prostoru.  Kod djece  je
najveći interes bio prisutan za igre  vodom i pijeskom  na vanjskom
prostoru vrtića. U dvorištu smo oformili privremene centre (građevni,
obiteljski, sportski, likovni…)
Veći  dio  prijepodneva  (  do  10.30  h)  smo  boravili  na  vanjskom
prostoru, a u tom smo periodu koristili  kape za zaštitu od sunca,  te
vodili  brigu  da  djeca  borave  u  hladu  i  konzumiraju  veću  količinu
tekućine i voća.
Sredinom srpnja organizirali smo odlazak na more u Šišan u suradnji s
firmom «Čalić»  d.o.o.  koja  nam je  pružila  uslugu prijevoza  djece  i
odgajatelja.

Srpanj
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Rad sa školskim obveznicima:

     Skupina  u Ližnjanu je imala u rujnu 11 školskih obveznika,a starija skupina P.O.
Šišan 9 školskih obveznika. Na pripremama za školu radilo se tijekom cijele godine.
     Koristili smo Radne listove «Volim vrtić, volim školu» - Naknada Panda koji su
se sastojali od oko 50 radnih listova. Radni listovi su obuhvaćali  grafomotoričke
vježbe,  zapažanje  razlika  i  sličnosti,  rješavanje  raznih  situacija  i  problema,
zapažanje kvantitativnih, vremenskih i prostornih odnosa, boja i dr. 
Radili smo uglavnom grupno i individualno; djeci smo pažljivo objašnjavali zadatke
i pustili ih da samostalno rješavaju. Sva su djeca pokazala veliki interes za 
rješavanjem radnih listova, rado su ih i s lakoćom rješavala.                                        
Uz radne listove koristili smo  «Crtančice i grafomotoričke vježbe», «Slovarice za 
početnike» i  «Matematiku za početnike», također  Naknada Panda.
     Intenzivnije smo radili na usvajanju predčitalačkih vještina, odnosno na dobrom 
razvijanju govornih vještina (dobar izgovor svih glasova, bogat rječnik za dob, 
gramatičko izražavanje, glasovna osjetljivost, uočavanje rime, glasovna analiza i 
sinteza na slova i na slogove, imenovanje riječi na zadani glas, prepoznavanje 
simbola slova i brojki…) i grafomotoričkih vještina (pravilno držanje olovke, 
povlačenje jasne linije kao i povlačenje linije od točke A do točke B, pravilno 
precrtavanje geometrijskih likova i dr.).
     Također smo radili na usvajanju prostornih odnosa (u, na, pokraj, ispod, iznad, 
ispred, između, gore, dolje...), uočavanje odnosa među predmetima (veći, manji, 
jednak, teži, lakši, viši, niži...), razlikovanju predmeta prema svojstvima 
(razlikovanje boja, tvrd-mekan, topao - hladan, suh – mokar... ), uspoređivanju 
predmeta i grupiranju prema zadanom kriteriju (prema boji, obliku, veličini...), 
prepoznavanju količine (puno, malo) i mehaničkom brojanju (do deset), 
prebrojavanju, te povezivanju količine s brojem.
     Poticali  smo dječji socio-emocionalni razvoj sa ciljem  razvijanja pozitivne slike
sebi, samostalnosti, discipline, upornosti, spremnosti na suradnju. 
Nadalje, djecu smo također poticali na osamostaljivanje u brizi za sebe (oblačenje i
obuvanje, kulturno-higijenske navike pri jelu, odlazak na wc, pranje i brisanje ruku,
kulturne navike ophođenja, kao što su npr. pozdravljanje i primjereno korištenje tzv.
“četiri  čarobne  riječi“  –  molim,  hvala,  izvoli,  oprosti),  te  usvajanje  važnih
informacija poput imena i prezimena članova obitelji, adresu i broj telefona, put od
kuće do škole, pravila u prometu, gledanje na sat. 
   U P.O. Šišan, od 9 školskih obveznika, osmero će ih na jesen krenuti u školu.
Djevojčica  D.S.  je  dobila  odgodu.  U  skupini  u  Ližnjanu  svih  šestero  školskih
obveznika upisalo je školu.
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PROJEKTI U SKUPINAMA

OBJEKT: P.O. ŠIŠAN (mlađa i starija skupina)
NAZIV PROJEKTA:  «EKO PROJEKT – MEDITERANSKI VRT» 
RAZDOBLJE     REALIZACIJE: pedagoška godina 2015./2016.

    Eko projekt «Mediteranski vrt»  se nadovezuje na aktivnosti koje smo započeli u
prošloj pedagoškoj godini, a vezane su uz uređenje dvorišta našeg vrtića i brigu o
okolišu. 
Povodom dječjeg interesa za daljnjim uređenjem dvorišta, uključili smo se u projekt
«Naš doprinos zajednici», međutim odbor za procjenu kvalitete prijave nije odobrio
financiranje. U dogovoru s roditeljima ipak smo nastavili s realizacijom projekta, pa
je dobra suradnja  roditelja  i odgajatelja rezultirala nizom eko aktivnosti u vrtiću.

 CILJ     PROJEKTA  :
- upoznavanje s biljkama koje su karakteristične za naše podneblje,
- promatranje procesa rasta biljke,
- doživljaj biljke osjetilima (prepoznavanje biljke po mirisu, izgledu i opipu),
- poticanje brige o biljnom svijetu i okolišu,
- važni elementi za rast biljke ,
- sustavno upoznavanje biljnog i životinjskog svijet u prirodnom okruženju, 
- niz istraživačkih aktivnosti potaknute kontaktom s prirodom. 
-

ZADA  Ć  E     PROJEKTA  :
- razvoj pozitivnih stavova prema prirodnoj i društvenoj okolini,
- razvoj senzibiliteta za njegovanje i čuvanje neposrednog okruženja,
- razvoj  operativnog  mišljenja  (analiza  i  sinteza,  usporedba,  razvrstavanje

prema očitim i posebnim obilježjima),
- zadovoljiti djetetovu potrebu da se iskuša kao aktivno, uspješno i samostalno,
- poticati sposobnost rješavanja problema, suradnja među djecom i odraslima,
- interakcija s vršnjacima, uzajamno zbližavanje, jačanje socijalne komponente,
- stvaranje poticajne i ugodne atmosfere.

SADRŽAJI RADA: 

    Projekt smo realizirali sklopom  aktivnosti koje se odnose na prirodu i vrtićko 

okruženje. 

Tijekom cijele pedagoške godine organizirali smo aktivnosti vezane uz okoliš, biljni

i životinjski svijet , upoznavanje vrsta mediteranskog bilja, njihovom namjenom, 

izgledom, mirisom. Osim u dvorištu vrtića, aktivnosti smo provodili i na obližnjim 

livadama i šumicama.

    U sklopu projekta smo izrađivali plakate s fotografijama, dječjim likovnim 

radovima i verbalnim izričajima; u likovnim i manipulativnim aktivnostima smo 
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koristili otpadni i prirodni neoblikovani materijal, brinuli smo se o biljkama u našem

dvorištu , organizirali smo berbu lavande,sijanje suncokreta, pripremu biljaka za 

izradu herbarija… 

     Povodom Dana planete Zemlja organizirali smo sadnju stabala i cvijeća. 

Djecu smo kroz niz aktivnosti upoznali s pojmom reciklaža i važnost iste za 

očuvanje našeg okoliša. Uveli smo koševe za selektiranje otpada (plastika, papir…)

    U suradnji s roditeljima,  zahvaljujući njihovom sudjelovanju u radnoj akciji i  

donacijama (zemlja, betonski blokovi, sadnice biljaka i stabala, boja…)  izradili smo

mediteranski vrt. 

    Osim navedenoga, sudjelovali smo i u eko-akciji prikupljanja čepova koju je 

organizirala Javna ustanova Briuni. U akciju su se aktivno uključila sva djeca i 

njihovi roditelji. 

    Uočili smo veliki interes djece za eko-teme ( reciklaža, biljni svijet, očuvanje 

prirode općenito), te na osnovu toga  namjeravamo s eko-projektom nastaviti i 

slijedeće pedagoške godine.
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NAZIV PROJEKTA: BILJE MOGA KRAJA

RAZDOBLJE REALIZACIJE: PROLJEĆE 2016
.
OBJEKT:DV“BUBAMARA“ LIŽNJAN

CILJ PROJEKTA: POBUDITI LJUBAV PREMA PRIRODI I PODIGNUTI 
SVIJEST DJECE O LJEKOVITOM BILJU KOJIM SU OKRUŽENI

ZADAĆE PROJEKTA: STJECATI NOVE SPOZNAJE O BILJU NAŠEGA 
KRAJA I UPOZNATI OSOBINE I SVOJSTVA AROMATIČNOG BILJA

Kroz redovite šetnje sa djecom i obilascima sela, započeli smo uočavati velike 
promjene u prirodi tijekom proljeća. Tada je započelo istraživanje bilja u našoj
okolini. Sakupljali smo lišće i cvjetove lavande, ružmarina, kamilice...a 
mirisom i dodirima otkrivali smo moć tih biljaka. Degustacijom raznih 
napitaka od navedenih cvjetova pružili smo djeci neočekivno iskustvo 
mogućnosti korištenja aromatičnog bilja. Aktivnosti smo organizirali i 
provodili na otvorenom i zatvorenom prostoru, obližnjim livadama i vrtovima 
mještana. Djeca su sadila, okopavala, pljevila i zalijevala naš mali „mirisni 
vrt“ u kojeg smo zasadili ružmarin, kamilicu, lavandu i kadulju. Vrt je nastao u
hladu starog duda/murve u dvorištu našeg vrtića. Obojane stare automobilske 
gume poslužile su nam kao velike vaze. Usvajali smo pojmove: sadnica, 
korijen, list, aroma...posjetili smo i oazu bilja na Brijunima (lipanj 2016.). Za 
vrijeme trajanja projekta izmijenjivali smo plakate sa fotografijama 
provedenih aktivnosti i na taj način informirali smo roditelje, koji su se rado 
uključili u projekt donošenjem sadnica, zemlje i prijedlozima za naš „mirisni 
vrt“...
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NAOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA

Tijekom godine kontinuirano smo sudjelovali u naobrazbi i stručnom usavršavanju
odgajatelja,  a  odgajatelji  i  ravnateljica  su  prisustvovali  na  slijedećim  stručnim
predavanjima i radionicama:
    
     -Poreč, 15. listopad 2015. - obilježavanje Svjetskog dana hrane – ZZJZ
     -Medulin, 26. siječanj 2016. -  «Susret ravnatelja»

-Opatija, od 13. do15. travnja 2016. -  «Licenciranje ravnatelja i odgajatelja» 
-Medulin, od 20. Do 22. Travnja 2016. -  međunarodni stručno-znanstveni skup
«Dani predškolskog odgoja»

Odgajatelji su redovito bili prisutni na stručnim aktivima organiziranim od 
strane stručnog suradnika pedagoga psihologa Jagode Radoš.

TEME STRUČNIH AKTIVA
VRIJEME

REALIZACIJE
- Upoznavanje s programom rada aktiva;prijedlozi odgojitelja
 -Proslava rođendana u vrtiću-djeca sukonstruktori

 - Primjeri dobre komunikacije s djecom;raznjena iskustava iz prakse

- Dječja nepoželjna ponašanja u vrtiću

 - Radionica za odgojitelje : Vježbe otpuštanja stresa

- Samoprocjena odgojitelja

- Kvalitetni načini praćenja djece u igri- radionica

- Spolni razvoj djeteta

 - Suvremeni modeli rada u dječjem vrtiću,primjeri iz prakse
             - Sramežljivo dijete

- Razmjena ideja o sadržajima i aktivnostima u vrtićima
             - "Mala knjiga za velike roditelje",Z.Milivojević

- Upute za pisanje godišnjeg izvješća i pedagoške dokumentacije

  29.09.2105

28.10.2015 

 26.11.2015.

15.12.2015.

 28.01.2016.

 28.022016. 

 30.03.2016.

27.04.2016.

 31.05.2016.

 23.06.2016.
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Tijekom godine nabavljena je i nova stručna literatura prema preporuci pedagoga.
Odgajatelji su ove godine prema preporuci obradili slijedeću literaturu:

1. «Izvan okvira» -E.Slunjski
2. «Vrtić po mjeri djeteta» - M.Ljubetić 
3. «Kako djetetu pomoći da bude samostalno i odgovorno» - E.Slunjski
4. «Zahtjevna djeca» - S.Greenspan
5. «Kad djeca istražuju» - E.Slunjski
6. «Mala knjiga za velike roditelje» - Z.Milivojević
7. «Formule ljubavi» - Z.Milivojević
8. «Mirisom djetinjstva – 21. Dani predškolskog odgoja»
9. «Kako se nositi s djecom problematičnog ponašanja» - R.Fintan
10.«Dječji ispadi bijesa» - A.Mackonochie
11.«Pričanje priča, stvaranje priča» - V.Velički

Tijekom ove godine odgajatelji su sudjelovali na šest odgajateljskih vijeća, a teme
su bile slijedeće:

- upute o radu za pedagošku godinu 2015./2016.
- osvrt na Godišnji plan i program za pedagošku godinu 2015./2016.
- prijedlozi tema za provođenje projekta u vrtiću
- usvajanje Godišnjeg plana i programa za pedagošku godinu 2015./2016.
- usvajanje Kurikuluma za pedagošku godinu 2015./2016.
- podjela tema stručnih aktiva za pedagošku godinu 2015./2016.
- odabir radnih listova za  predškolce
- prijenos  informacija  sa  stručnog  skupa  povodom  obilježavanja  Svjetskog

dana hrane
- dogovor oko blagdanskih aktivnosti
- prijenos  informacija  s  radnog  sastanka  povodom  Dječje  olimpijade  u

Medulinu
- izbor odgajateljice za povjerenstvo za upis djece
- dogovor za završni izlet i svečanost
- organizacija korištenja godišnjeg odmora radnika
- ljetni rad vrtića
- upute  i  dogovor  za  pisanje  godišnjeg  izvješća  za   pedagošku  godinu

2015./2016. i dovršavanje ljetopisa
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SURADNJA S RODITELJIMA:

I ove je godine suradnja s roditeljima bila izrazito uspješna i kvalitetna na obostrano
zadovoljstvo, a odvijala se kroz:

- Svakodnevne kontakte i razmjene informacija.
- Putem centra za roditelje (razni prigodni sadržaji vezani za zbivanja u vrtiću:

«Prvi put u vrtiću-kako pomoći djetetu», «Po djecu u vrtić dolaze roditelji ili
tri ovlaštene osobe», «Molim vas, ne pomažite mojoj djeci», «Polazak djeteta
u  prvi  razred-spremnost  za  školu»,  «Ušljivost  glave-postupak  liječenja»,
«Zaštita od sunca»…; obavijesti o raznim aktualnostima, lista mjerenja visine
i težine djece, zapisnici s roditeljskih sastanaka, fotografije djece, informacije
o projektima, kalendar događanja i aktivnosti i dr.).

- Uključivanje u organizaciju zajedničkih druženja, aktivnosti i izleta.
- Uključivanje roditelja u neposredan rad s djecom (proslava rođendana djece,

prosinačke svečanosti, tijekom adaptacije djece, uređenje prostorija povodom
blagdana, posjet na radnom mjestu…).

- suradnja u sakupljanju otpadnog materijala  (plastične boce i  čepovi,  papir,
ambalaže…), te u sakupljanju prirodnog materijala ( šišarke, borove grančice,
kora drveta…)

- ponuda stručne literature
- omogućavanje  individualnih  sastanaka  s  pedagogom-psihologom  prema

potrebi
- sitni popravci u prostorijama vrtića (nemamo kućnog majstora)
- roditeljski sastanci
- radionice : 

Roditelji oba objekta bili su prisutni na četiri roditeljska sastanka sa slijedećim
temama:

Prvi roditeljski sastanak (07.10.2015.):
Dnevni red:

     1.upoznavanje roditelja sa strukturom skupina 
     2.podjela ugovora o korištenju usluga vrtića

3.upoznavanje  s  godišnjim  planom  i  programom  rada  za  pedagošku  godinu
2015/2016.

     4.životno osiguranje djece od nezgoda
          
     

Drugi roditeljski sastanak (25.11.2015.):
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Dnevni red:
1. Obavijesti i dogovor vezani za predstojeće prosinačke aktivnosti 
2. Zimski praznici i dežurstvo vrtića
3. Razno

Treći roditeljski sastanak (01.02.2016.):
Dnevni red:
1.Dogovor za maskenbal i izlet
2.Radionica izrade kostima 
3.Razno

Četvrti roditeljski sastanak (02.05.2016.):
Dnevni red:
1. Izlaganje dr. Valić
2. Dogovor u vezi Dječje olimpijade
3. Izlet na otok Brijuni
4. Ljetni rad vrtića
5. Radna akcija u P.O. Šišan

Roditelji su donacijama i svojim radom sudjelovali u slijedećim 
aktivnostima:

Područno odjeljenje Šišan
- Radionice:  1. Izrada blagdanskih ukrasa za Božićni sajam

                   (30.11. i  10.12.2015.)
                        2. Izrada kostima za dječji karneval  (01.02.2016.)
-    Svečanost u vrtiću povodom dolaska Djeda Mraza  (18.12.2015.)
-    Sudjelovanje na Božićnom sajmu (19. i 20.12.2015.)
-    Fotografiranje djece s Djedom Mrazom (Družeta/ foto studio Elite).

 -    Sudjelovanje u radnoj akciji-uređenje mediteranskog vrta , te donošenje 
sadnica cvijeća i stabala (svi roditelji) ,sadnice mediteranskog bilja i zemlje za 
biljki  (Babli/ Staklenik Valtura (M. Levanić), betonski blokovi i zemlja 
(Pavlović/Zanitel d.o.o.), daske za izradu poligona (Drandić, Šegota, Vojnić), 
boja za poligon (Družeta).

     -   Sudjelovanje u aktivnostima i boravak u skupinama povodom Dana žena 
(Delcaro, Jurić, Miljanić, Pavlović, Šegota, Tromba) i Dana tata (Kovač, 
Morarević,Sladonja, Šegota).
- Prikupljanje plastičnih čepova u sklopu akcije koju je organizirala Javna 

ustanova Brijuni.
- Posjet mami Martinović na radnom mjestu (Dom za starije i nemoćne osobe 

Moja hiža u Šišanu).
- Završna svečanost u dvorištu vrtića (09.06.2016.).
- Donacija zemlje, piljenje debele grane...(tata Piccoli i Moscarda)
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SURADNJA S VANJSKIM ČIMBENICIMA:

U realizaciji godišnjeg plana i programa sudjelovale su mnoge vanjske ustanove, a 
suradnja je bila intenzivna i raznolika:

- u suradnji s DKC bili smo na predstavama: 
listopad  2014. «Tri muškerita » Teatar Naranča
prosinac 2014. «Car Mraz» Teatar Naranča

- listopad 2014. – Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u 
psihofizičkom razvoju Istarske županije- sudjelovanje u programu

- listopad 2014.: biciklijada u suradnji s obitelji Bulić/B.R.B.
- u suradnji s DND Pula sudjelovali smo na Dječjem karnevalu U Areni
- u suradnji s DV „Medulin“ –Olimpijada 13.05.2015.
- u suradnji s Općinom Ližnjan, TZ Ližnjan i DND Ližnjan:

1. 19.12.2014. organiziran je posjet Djeda Mraza na Aerodromu Pula, te 
nabavka poklon-paketa

2. 04.03.2014. organiziran je maskenbal u prostoriji Općine Ližnjan
- U suradnji s OŠ dr. Mate Demarin i Giuseppina Martinuzzi :

           svibanj 2015.- radionica izrade papirnatih zmajeva,
           svibanj 2015.- biciklijada

-   u suradnji s Općinom Ližnjan - tijekom cijele godine-pomoć u nabavci   
potrošnog materijala, te  pomoć u   uređenju dvorišta i prostora vrtića

- u suradnji sa ZZJZ:
      - našli rješenje za pitku vodu
      - redovito vršili sanitarne preglede djelatnika

 - redovito obavljali analizu čistoće kuhinjskog pribora 
 - konzultacije u vezi bakterijskih i virusnih oboljenja
 - provođenje HACCP programa
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Svojim radom i donacijama učestvovali su i :
          - Općina Ližnjan

     - «Agroistra d.o.o.
- «Green garden»
- Dječji vrtići i jaslice - Pula
- Dječji vrtić Medulin
- Pekara „Nello“
- «Brionka»
- «Aurea» d.o.o.
- «Regi elektrik» d.o.o. Pula
- «Percan elektrik»
- «Getro»
- «Konzum»
- «Wiener osiguranje»
-  turistička agencija «Berti»
-  turistička agencija  «Ati»
-  župni ured Šišan i Ližnjan

          -  D.M. Pula-donacija krema za zaštitu od sunca
          - Aquamarin d.o.o.
          -  Antaris
          -  Fotokopirnica «Polaris»
          -  PU Prometna policija Pula
          -  Gradska knjižnica i čitaonica Pula
          -  Pulapromet 
          -  Staklenik Valtura (M. Levanić)-donacija sadnica i zemlje
          -  fotografsko-trgovački obrt  «Foto Boris»
          -  foto studio Elite

      
 
U izradi godišnjeg izvješća sudjelovali su odgojitelji Dječjih vrtića «Bubamara»:

1. Nikšić Ingrid
2. Korani Ines
3. Kostešić Branka 
4. Dobran Ingrid
5. Glavaš Vanja
6. Omar Ivan Ivančić

 
                                                                                             Izvješće sastavila:

Ingrid Nikšić
     (ravnateljica)
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