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I

USTROJSTVO RADA

Dječji vrtić Lastavica djeluje na području općine Preko, u mjestima: Preko, Sutomišćica,
Lukoran i Ugljan. Općina Preko ujedno je i osnivač vrtića te se vrtić financira poglavito
sredstvima općine. DV Lastavica organiziran je kao ustanova koja djeluje u 4 objekta:
 Matični vrtić Preko – Prijeških mučenika 1, Preko
 PO Sutomišćica – Školska 1, Sutomišćica
 PO Lukoran – Lukoranska cesta 7, Lukoran
 PO Ugljan – Put Jazina 9, Ugljan

1. Pregled broja odgojnih skupina i broja djece
Početak pedagoške godine 2019./2020. započinje s redovitim odgojno - obrazovnim radom 2.
rujna 2019. godine, a završava 31. kolovoza 2020. godine. Ljetno dežurstvo od 1. srpnja 2020.
do 30. kolovoza 2020. bilo je u matičnom objektu u Preku.
Tijekom pedagoške godine 2019./2020. u redovite pet i polsatne, odnosno desetsatne
programe bilo je upisano sveukupno 94 djece od 1 godine života do polaska u školu.
Na početku pedagoške godine, u redovitom upisnom roku, u vrtićke skupine (od 3 do 6
godina) upisano je 72 djece predškolske dobi, a s obzirom da je u većini skupina ostalo
slobodnih mjesta, tijekom pedagoške godine upisano je još 4 djece. Tijekom pedagoške
godine ispisao se jedan dječak.
U jasličku skupinu (od 1 do 3 godina) u matičnom vrtiću u Preku upisano je 14 djece rane
dobi. Tijekom pedagoške godine troje se djece ispisalo, troje je djece prešlo u mješovitu
vrtićku skupinu (s navršene 3 godine života), a četvero je nove djece upisano.
Redoviti desetsatni program za vrtićku i jasličku skupinu provodio se u matičnom vrtiću
Redoviti pet i polsatni program provodio se u matičnom vrtiću u dvije smjene te u područnim
vrtićima samo u jutarnjoj smjeni. Za djecu školske obveznike provodi se program predškole
integriran u redovite programe vrtića.
Tablica 1 Pregled broja skupina i djece po skupinama (na početku pedagoške godine):

Redoviti 10-satni
program
vrtićka skupina
Redoviti 5.5-satni
program
Redoviti 10-satni
program
jaslička skupina

Matični vrtić
Preko

PO Sutomišćica

PO Lukoran

PO Ugljan

1 skupina – 13
djece
Pčelice/Leptirići
1 skupina – 18
djece
Pčelice/Leptirići
1 skupina – 14
djece
Bubamare

1 skupina – 15 djece
Trešnjice

1 skupina – 10 djece
Cvjetići

1 skupina – 16
djece
Grmaljići
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Tablica 2 Pregled broja djece po dobi i spolu (na početku pedagoške godine):

Matični
Preko

vrtić

PO Lukoran

PO Sutomišćica

PO Ugljan

Broj djece po
dobi:
1 god. – 10
2 god. – 4
3 god. – 11
4 god. – 9
5 god. – 9
6 god. – 2
3 god. – 3
4 god. – 3
5 god. – 4
6 god. – /
3 god. – 6
4 god. – 1
5 god. – 4
6 god. – 4
3 god. – 3
4 god. – 6
5 god. – 5
6 god. – 2

Broj djece po
spolu:
dječaci – 6
djevojčice – 8

Školski obveznici

Djeca s TUR

dječaci – 3
djevojčice – 5

- 1 djevojčica s PAS-om

dječaci – 6
djevojčice – 4

dječaci – 2
djevojčice – 1

dječaci – 2
djevojčice – 13

dječaci – 1
djevojčice – 3

dječaci – 14
djevojčice – 2

dječaci – 4

- 1 djevojčica s Down sy

Tablica 3 Pregled broja djece po datumu i mjestu upisa (izvan redovnog upisnog roka) i
ispisa:
Matični vrtić Preko
Listopad 2019.
Dječak T.S. (1) – upis
Studeni 2019.
Djevojčica M.I. (1) – ispis
Prosinac 2019.
Dječak V.R. (2) – ispis zbog preseljenja
Veljača 2020.
Ožujak 2020.

Djevojčica S.L. (1) – ispis zbog preseljenja
Dječak M.S. (1) – upis
Dječak N.Đ. (1) – upis
Lipanj 2020.
Dječak I.D. (7) – upis
Srpanj 2020.
Djevojčica Z.R. (1) – upis (ljetno dežurstvo)
Područni objekt Sutomišćica
Veljača 2020.
Djevojčica V.Š. (3) – upis
Ožujak 2020.
Dječak N.T. (3) – upis
Lipanj 2020.
Dječak C.V (5) – upis
Područni objekt Ugljan
Studeni 2019.
Dječak L.K. (5) – ispis zbog preseljenja

Tijekom mjeseca srpnja i kolovoza provodi se ljetno dežurstvo u matičnom objektu u Preku.
U vrtićku skupinu upisano je sveukupno 13 djece, od toga 9 djece u cjelodnevnom boravku,
ostalih 4 u poludnevnom boravku; od 13 djece, 12 djece su dosadašnji polaznici vrtića
Lastavica, a 1 dijete je novoupisano od lipnja i pohađat će vrtić tijekom dežurstva. Jasličku
skupinu nastavljaju pohađati sva dosad upisana djeca, a upisalo se 1 dijete samo za razdoblje
ljetnog dežurstva.
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2. Radno vrijeme vrtića
Radno vrijeme vrtića sukladno je potrebama korisnika, a u pravilu od 6.30 h do 17.30 h.
Tablica 4 Radno vrijeme vrtića
Objekt

Redovni rad u
odgojnoj skupini

Matični vrtić Preko –
vrtićka skupina (10h)

7.30-17.30

Matični vrtić Preko –
jaslička skupina

6.30-16.30

PO Sutomišćica

7.30-13.00

PO Lukoran

7.30-13.00

PO Ugljan

7.30-13.00

LJETNO
DEŽURSTVO

6.30-16.30

3. Organizacija rada
Za realizaciju zadaća zaposleno je:
 ravnatelj (VŠS)
 7 odgojitelja (VŠS)
 1 zdravstvena voditeljica (VŠS)
 2 spremačice (SSS)
 1 servirka (SSS)
 1 kuharica (SSS)
 1 logoped (VSS)
 1 psiholog (po potrebi na ugovor o djelu - VSS) – Nadežda Deša, prof.
 usluge administrativno-računovodstvenih poslova (VSS) – Jelena Uhoda

4. Struktura radnog tjedna
Struktura radnog tjedna odgojno-obrazovnih djelatnika, odnosno odgojitelja, izrađena je na
bazi 40-satnog radnog tjedna, a u skladu je s postojećim propisima.
Tablica 5 Tjedna i dnevna zaduženja
Poslovi
Neposredni rad
Ostali poslovi
Stanka
Ukupno

Struktura 40-satne tjedne radne obveze odgojitelja
Tjedno zaduženje (sati)
Dnevno zaduženje (sati)
27,5
5,5
10
2
2,5
0,5
40
8
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II. MATERIJALNI UVJETI RADA
Matični vrtić u Preku nalazi se u kući prizemnici pokraj koje je zelena igrališna površina. PO
Sutomišćica nalazi se u zgradi Područne škole u Sutomišćici. PO Lukoran nalazi se u zgradi
Područne škole u Lukoranu. PO Ugljan nalazi se u kući prizemnici pokraj PŠ Ugljan.

1. Financiranje
Izvori prihoda financiranja vrtića:
a) sredstvima Proračuna Općine Preko
b) vlastitim prihodima – sredstvima od participacije
c) donacijama

2. Investicije i sanacije tijekom pedagoške godine 2019./2020.
Manji troškovi, investicije i sanacije financirane vlastitim prihodima.
- iznajmljivanje kopirnog/pisaćeg stroja
- seminari/stručno osposobljavanje
- potrošni materijal za skupine
- didaktika
- igračke
- radna odjeća i obuća za zaposlenike
Donacije:
 igračke i potrošni materijal donirali su tijekom godine mještani svih mjesta, roditelji djece
polaznika
Tablica 6 Manje i veće sanacije na objektima
Objekt
PO Lukoran

Zadatak
- uređenje sanitarnog
čvora

Razdoblje
ožujak
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Sredstva
- vlastita sredstva

III. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST, RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE
U osmišljavanju i realizaciji navedenih zadaća i aktivnosti rukovodili smo se i uvažavali
temeljne dokumente o pravima djeteta.
1. Deklaracija o pravima djeteta iz 1959.god
2. Konvencija o pravima djeteta iz 1989.god.
Prema kojima, između ostalih, u članku 24. konvencije o pravima djeteta stoji sljedeći članak
24. (skraćena verzija):
«Dijete ima pravo na zdravstvenu zaštitu, na liječenje i oporavak od bolesti, na primjerenu
hranu, pitku vodu i na čistoću okoliša .»

IV. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
U skladu s Programskim usmjerenjem odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991.),
osnovni cilj unapređivanja odgojno-obrazovnog rada i ove pedagoške godine bit će:
 ostvariti što fleksibilniju i elastičniju organizaciju i povođenje odgojno-obrazovnog
procesa usmjerenog na dijete, kako bi se zadovoljile njegove razvojne i individualne
potrebe i prava, imajući u vidu i potrebe djetetove obitelji i sebe samih.
Realizacija odgojno-obrazovnog rada polazi od potreba i interesa djece uvažavajući bitne
zadaće, sadržaje i aktivnosti određene dobne odgojne skupine.

Djeca s teškoćama u razvoju
Djeca su integrirana u redovite pet i pol satne programe našeg vrtića gdje logopedsku terapiju
provodi stručni suradnik u matičnom vrtiću uz savjetovanje stručnjaka DV „Latica“ (logoped,
edukacijski rehabilitator, psiholog, fizioterapeut). U vrtić je bilo uključeno dvoje djece s
teškoćama u razvoju, jedna djevojčica s Downovim sindromom te jedna djevojčica iz s
poremećajem iz spektra autizma.

Program predškole
Na temelju članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07. i
94/13.) u DV Lastavica program predškole integriran je u redovne programe svih vrtićkih
skupina za djecu koja pohađaju vrtić u godini pred školu.

Izvještaj o radu stručnog suradnika logopeda za pedagošku godinu 2019./2020.
Dogovorom između osnivača, Općine Preko, DV Lastavica i OŠ „Valentin Klarin“, logoped je
zaposlen u vrtiću, ali će radno vrijeme biti podijeljeno između vrtića i škole, gdje je u službi
vanjskog suradnika. Osim poslova stručnog suradnika logopeda, prema zaduženju radi i na
poslovima pismohrane te uredskim poslovima.
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Trijažirana su sva djeca, osim djece na adaptaciji i najmlađih koji su opservirani u skupini, a
sve kako bi se utvrdilo kolika je potreba za logopedskim terapijama. Tijekom pedagoške
godine, uz konzultacije s roditeljima, odgojiteljima te psihologinjom dodatno su procijenjena i
uvedena u logopedsku terapiju djeca kojoj je to bilo potrebno.
Ukupno je 20 školskih obveznika bilo obuhvaćeno logopedskom procjenom predvještina
čitanja i pisanja, predmatematičkih vještina, komunikacije, vizualne percepcije i
grafomotorike, pripovijedanja i artikulacije.
Korišteni materijali: PredČiP test predvještina čitanja i pisanja, Test artikulacije
(Vuletić, 1980), osobni materijali logopeda.
Od ukupnog broja djece koji su školski obveznici za njih, za 7 djece utvrđeno je da im je
potreban logopedski tretman. Od toga je bilo uključeno:
- 2 dječaka s težim jezičnim teškoćama te teškoćama u predvještinama čitanja i pisanja
- 3 dječaka s artikulacijskim teškoćama (rotacizam)
- 1 djevojčica s poremećaje iz spektra autizma
- 1 djevojčica s Down sindromom koja je prethodne godine dobila odgodu upisa u prvi razred.
Za 2 djece roditelji su dobili upute za rad kod kuće zbog nezrelijih grafomotoričkih vještina.
Roditelji jednog dječaka tražili su procjenu zbog mogućnosti prijevremenog upisa u prvi
razred te je dječak nakon provedene logopedske i psihološke procjene te pribavljenih
suglasnosti od Ureda državne uprave pristupila procjeni psihofizičkih sposobnosti i
spremnosti za školu te je upisan u prvi razred.
Jedna je djevojčica (poremećaji iz spektra autizma) dobila odgodu upisa u prvi razred, te će
još jednu godinu pohađati vrtić.
Tako je u školu, prema mjestu stanovanja, upisano sveukupno 19 djece školskih obveznika.
Djeca mlađe predškolske dobi (od 3 – 5 godina) bila su po potrebi trijažirana na područjima
komunikacije, predmatematičkih vještina, vizualne percepcije i grafomotorike, te artikulacije.
Korišteni materijali: Test artikulacije (Vuletić, 1980), osobni materijali logopeda.
Procijenjena su sva djeca za koju se opservacijom logopeda u skupini, razgovorom logopeda s
odgojiteljima, razgovorom logopeda s psihologom te roditeljima, utvrdila sumnja na
postojanje većih ili manjih teškoća na bilo kojem od ovih područja. Ovom trijažom bilo je
obuhvaćeno ukupno 26 djece. U logopedsku terapiju je u konačnici bilo uključeno 6 djece, a
od toga je:
- 1 dječak sa sigmatizmom i rotacizmom
- 1 dječak s rotacizmom
- 1 djevojčica sa rotacizmom/lambdacizmom
- 2 dječaka s artikulacijski teškoćama više skupina glasova (sigmatizam šire skupine,
lambdacizam, rotacizam)
- 1 dječak sa sumnjom na početno mucanje
Logopedska se terapija za 5 djece nastavila tijekom ljetnog dežurstva.
Tijekom cijele pedagoške godine, logoped je ostvarivao suradnju s roditeljima djece koja su u
terapiji i onima koja će tek biti, s odgojiteljima te s vanjskim suradnikom psihologom.
Roditelji su nakon svake terapije, putem bilježnice ili usmenim putem dobivali upute za
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daljnji rad s djetetom kod kuće. Odgojitelji su svakodnevno davali povratnu informaciju o
napretku djece i dogovarali se o tome što je moguće napraviti kroz rad u skupini, pogotovo
tijekom pripreme za školu za predškolce.
Nadalje, logoped je kao vanjski suradnik u školi procijenio 8 učenika koji su protekle školske
godine dobili ili će naredne godine dobiti rješenje o školovanju po redovitom programu uz
individualizirane postupke, odnosno redovitom programu uz individualizirane postupke i
prilagodbu programa. Redovita je bila suradnja s nastavnicima, stručnim timom škole kao i s
ravnateljem. U logopedsku terapiju zbog teškoća u učenju bilo je uključeno 14 djece, a zbog
govornih teškoća (artikulacijske teškoće, mucanje) 5 djece.
Plan i program kulturno-javne djelatnosti
Izravni kontakt djeteta s kulturnom, društvenom i prirodnom sredinom proširuje i obogaćuje
kulturu življenja djeteta. Sadržaji koji nude ova okruženja nužno je organizirati i učiniti
dostupnim djetetu jer djeluju poticajno na njegov cjelokupan razvoj i napredak u svakom
pogledu.
Tablica 7 Popis događanja u skupinama u sklopu redovitog odgojno-obrazovnih aktivnosti te
program posjeta, izleta i predstava i obilježavanja važnijih datuma
2.9.2019.
- početak pedagoške godine 2019./2020.
- skupina Pčelice je u Preku ujutro, skupina Leptirići je u Preku
popodne; skupina Bubamare su jaslička skupina u preku; skupina
Trešnjice je u Sutomišćici; skupina Ježići je u Lukoranu; skupina
Grmaljići je u Ugljanu
9.9.2019.
- početak pedagoške godine 2019./2020. u Lukoranu; početak je
odgođen zbog radova na školi u čijem prostoru je vrtić
11.10.2019.
- zajedničko druženje skupina Trešnjice, Grmaljići i Ježići
povodom Dječjeg tjedna u PO Sutomišćica i na igralištu
14.10. – 25.10.2019.
- u skupini Leptirići u Preku provedeni sklopovi aktivnosti na temu
Dani zahvalnosti za plodove zemlje
- djeca su posjetila dom odgojiteljice A.M. i vidjeli kako se zrna
melju u brašno pomoću starinskog žrna; posjetili i gospodina M.B.
te vidjeli kako se nekad u krušnoj peći pekao kruh; u vrtiću su
mijesili i pekli kršne proizvode
22.10.2019.
- posjet skupina Pčelice i Trešnjice stomatološkoj ordinaciji
dr.stom. Renate Taraš u Preku sa zdravstvenom voditeljicom
Natašom Suntešić; pranje zubića, pregled zubića, razgovor o
zdravlju zuba
25.10.2019.
- zajedničko druženje djece iz svih skupina i obilježavanje Dana
kruha i zahvalnosti za plodove zemlje u Matičnom objektu u Preku
– pečenje kruha, posjet župnoj crkvi, posjet župnika vrtiću,
zajedničko blagovanje i igra
30.10.2019.
- posjet skupina Cvjetići i Grmaljići stomatološkoj ordinaciji
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dr.stom. Renate Taraš u Preku sa zdravstvenom voditeljicom
Natašom Suntešić; pranje zubića, pregled zubića, razgovor o
zdravlju zuba
13.11.2019.
- posjet skupine Leptirići stomatološkoj ordinaciji dr.stom. Renate
Taraš u Preku sa zdravstvenom voditeljicom Natašom Suntešić;
pranje zubića, pregled zubića, razgovor o zdravlju zuba
13.11.2019.
- radionica zdravih voćnih sokova za djecu iz skupina Cvjetići i
Grmaljići u vrtiću u Lukoranu; zdravstvena voditeljica Nataša
Suntešić porazgovarala je s djecom o zdravoj prehrani, donijela je
voće i blender te su djeca zajedno s njom pripremila i popila
smoothy
11.12.2019.
- predškolci svih vrtićkih skupina posjetili su Kazalište lutaka
Zadar i gledali predstavu Božja ovčica
- nakon predstave djeca su prošetala Forumom i gradskom rivom,
igrala se u parku
6.12.2019.
- sva su djeca s odgojiteljicama proslavila blagdan sv. Nikole u
svojim skupinama
- odgojiteljice su izvele kratke igrokaze, djeci su podijeljeni pokloni
i dan se nastavio druženjem
13.12.2019.
- održana je Božićna priredba za djecu svih skupina i njihove
roditelje u POU Dom na žalu, Preko
- djeca su pjevala Božićne pjesmice, podijeljeni su darovi svoj
prisutnoj djeci
- priredba je organizirana u suradnji s Udrugom žena „Luzor“ koje
su pripremile fritule, pečene kobasice i kuhano vino; sudjelovala su
i polaznici plesa iz Udruge „Tim“ te djevojčice polaznice prvog
razreda osnovne škole u Preku koje su recitirale stihove i izvele
kratki igrokaz
15.12.2019.
- djeca iz skupine Grmaljići tradicionalno sudjeluju na Božićnoj
priredbi u Domu kulture Ugljan zajedno s učenicima i učiteljicama
PŠ Ugljan te udrugom Aria
19.12.2019.
- održana je Božićna radionica izrade ukrasa za bor za djecu i
roditelje u mješovitoj skupini Trešnjice u Sutomišćici
20.12.2019.
- djeca iz skupine Ježići sudjelovala su pjesmom u Božićnoj
priredbi područnog odjela škole u Lukoranu
20.12.2019.
- održana je Božićna radionica izrade ukrasa za bor za djecu i
roditelje u jasličkoj skupini Bubamare
22.12.2019.
- djeca iz skupine Trešnjice sudjelovala su u Božićnoj priredbi u
Društvenom domu u Sutomišćici s učenicima iz područnih odjela
škole u Poljani i Sutomišćici
24.12.2019.
- posjet skupina Bubamare, Pčelice i Leptirići korisnicima
Staračkog domu u Preku
27.12.2019. – 3.1.2020. - tijekom Božićnih praznika, dežurstvo je organizirano u objektima
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14.1.2020.
13.2.2020.

18.2.2020.

28.2.2020.

16.3.2020.

1.4.2020.
11.5.2020.
11.5. – 30.5.2020.
25.5.2020.
25.6.2020.

1.7. – 27.8.2020.
31.8.2020.

Preko i Lukoran, s obzirom na mali broj polaznika tijekom tog
razdoblja
- zdravstvena voditeljica održala je djeci iz skupine Ježići radionicu
pod nazivom „Čarobne riječi“
- starija djeca iz skupina Grmaljići i Trešnjice sudjelovala su na
Dječjoj karnevalskoj povorci na Viru; predstavili su se maskom
Slatke jagode uz pjesmu Jagode i čokolada
- starija djeca iz skupina Ježići, Pčelice i Leptirići sudjelovala su na
Zadarskom karnevaliću; predstavili su se maskom Slatke jagode uz
pjesmu Jagode i čokolada
- djeca i odgojiteljica iz skupine Ježići sudjelovala su u povorci po
mjestu Lukoranu zajedno s učiteljicama i djecom iz Područne škole
Lukoran
- zbog prevencije širenja zaraze virusom COVID-19, zatvoreni su
područni objekti vrtića, a matični vrtić u Preku radi samo za djecu
koju roditelji ne mogu ostaviti kod kuće
- svi vrtići zatvoreni su radi prevencije širenja zaraze virusom
COVID-19
- ponovno se otvara matični vrtić u Preku za smanjeni broj djece
radi prevencije širenja zaraze virusom COVID-19
- odgojiteljice pripremaju materijale za online vrtić na Facebook
stanici za djecu koja ne pohađaju skupinu u Preku
- otvaraju se područni vrtići uz održavanje mjera radi prevencije
širenja zaraze virusom COVID-19
- održana Završna svečanost za predškolce svih skupina i njihove
odgojiteljice u matičnom vrtiću u Preku
- fotografirali su se zajedno s odgojiteljicama, počastili kolačima,
grickalicama, sladoledom i sokovima te su djeci uručeni pokloni
- ljetno dežurstvo održava se u matičnom vrtiću u Preku
- završetak pedagoške godine 2019./2020.
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V. NAOBRAZBA I USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA
Stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika bitan je i neizostavan dio kontinuiteta
u njihovoj teorijskoj izobrazbi, ali i važan putu stjecanju i primjeni novih znanja i
vještina u svakodnevnom odgojno–obrazovnom radu. Stručno usavršavanje odgojitelja i
stručnih suradnika realizira se kroz praćenje stručne literature, edukacije, seminare,
radionice, savjetovanja, razmjenu iskustava,stručne aktive i dr.

Tablica 8 Teme individualnog stručnog usavršavanja
RB. TEMA

NOSIOCI OBLIK RADA NA TEMI

VRIJEME
REALIZACIJE

1.

Dijete i glazba

odgojitelji

Proučavanje stručne literature, Kontinuirano tijekom
dokumentiranje, izrada pisanog godine
zapisa

2.

Ljubomora

odgojitelji

Proučavanje stručne literature, Kontinuirano tijekom
dokumentiranje, izrada pisanog godine
zapisa

3.

Poticajno
okruženje u
vrtiću

odgojitelji

Proučavanje stručne literature, Kontinuirano tijekom
dokumentiranje, izrada pisanog godine
zapisa

4.

Natjecanje među odgojitelji
djecom

Proučavanje stručne literature, Kontinuirano tijekom
dokumentiranje, izrada pisanog godine
zapisa

Tablica 9 Popis stručnih skupova i edukacija tijekom ped.god. 2019./2020.
Stručni skupovi u organizaciji i pod pokroviteljstvom Agencije za odgoj i obrazovanje:
Međužupanijski višednevni stručni skup za odgojno-obrazovne radnike iz sustava ranoga i
predškolskog odgoja i obrazovanja: 25. Dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske
županije „Mirisi djetinjstva“ na temu „Pravo djeteta na kontinuitet u odgoju i obrazovanju“
Organizator: DV Cvit Mediterana
Mjesto i datum održavanja: Split, 21.11. i 22.11.2019.
Sudionici: ravnateljica
Stručni skupovi u organizaciji drugih ustanova i/ili stručnjaka:
2. godina diplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Organizator: Sveučilište u Zadru, Odjel za učitelje i odgojitelje
Mjesto i datum održavanja: Zadar 1.10.2019. do 30.9.2020. – Sveučilište u Zadru
Sudionici: 1 odgojiteljica, ravnateljica
Zakon u vrtiću – seminar
Organizator: Učilište Eduka savjet
Mjesto i datum održavanja: Zagreb, 6.12. i 7.12.2019.
Sudionici: ravnateljica
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VI. SURADNJA S RODITELJIMA
Ciljevi
 pomoć roditeljima u brizi za sigurnost i odgoj djece
 razvijanje povjerenja u odgojitelje i vrtić u cjelini
 zbližavanje obiteljske i institucionalne sredine i ujedinjenje međusobnih utjecaja na dijete
 zajednička suodgovornost za razvoj djeteta i bavljenje problemima dječje egzistencije
 uključivanje roditelja u odgojno -obrazovni proces, osobito u vrijeme prilagodbe
 osvješćivanje roditelja o važnosti razumijevanja dječjih potreba i prava djeteta
 razvijanje sposobnosti za otvorenu komunikaciju, toleranciju, objektivnost i sposobnost
za razmjenu informacija
Oblici suradnje
1. neposredni:
 individualni razgovori
 komunikacijski roditeljski sastanci
 zajednička druženja i akcije
2. posredni:
 pismena i vizualna komunikacija
 kutići za roditelje
 plakati i letci
 centralni panoi, panoi odgojnih skupina
Aktivnosti
 inicijalni intervjui s roditeljima primljene djece te informacije odgojitelja o zdravstvenom
i psihosomatskom statusu svakog djeteta
 uključivanje roditelja u odgojno -obrazovni rad u cilju usklađivanja odgojnih utjecaja,
osobito u procesu prilagodbe
 individualni razgovori roditelja s odgojiteljicama i članovima stručnog tima
 na kraju pedagoške godine završna druženja djece i roditelja u svim skupinama
Nositelji
 ravnatelj
 odgojitelji
 stručni suradnik
 vanjski suradnici
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VII. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA
Ostvarena suradnja
1. suradnja s Osnovnom školom "Valentin Klarin", Preko na ostvarivanju programa predškole
2. osnivač općina Preko i tvrtke pod njihovom jurisdikcijom
3. suradnja s ustanovama čija je djelatnost usko povezana s radom vrtića:
 Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 Agencija za odgoj i obrazovanje
 Upravni odjel za kulturu i šport
 razmjena iskustava i suradnja s ostalim dječjim vrtićima
4. suradnja s kulturnim institucijama i udrugama u cilju pružanja veselih sadržaja za djecu te
upoznavanja djece s raznolikošću kulturnih događanja u njihovoj okolini
 Udruga mladih „Jarac“, Lukoran
 Udruga „Aria“, Ugljan
 Udruga „Điran“, Ugljan
 Udruga Žena „Luzor“, Preko i KUD „Kanica“ Preko
 Pučko otvoreno učilište „Dom na žalu“, Preko
 NK sveti Mihovil, Preko
 Kazalište lutaka Zadar
 Župnici župa Preko i Lukoran
 Gradska knjižnica Zadar i Bibliobus
5. suradnja sa specijalnim ustanovama (DV „Latica“)
6. u cilju očuvanja psihofizičkog zdravlja djece, surađivalo se sa sljedećim ustanovama:
 Ambulanta u Preku
 Stomatološka ambulanta
 Sanitarna inspekcija
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