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OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće
KLASA: 601-01/18-01/3
URBROJ: 2133/18-01-18-1
Žakanje, 06. rujna 2018.
Temeljem članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 01/13
i 01/18) Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 8. sjednici održanoj 06. rujna 2018. godine donijelo
ODLUKA
O usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Čarolija
Za pedagošku 2018./2018. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čarolija za pedagošku 2017./2018. godinu.
Članak 2.
Izvješće o radu iz članka 1. ove Odluke nalazi se u Prilogi 1. te je sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Žakanje.“

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Zlatko Bućan

DJEČJI VRTIĆ ČAROLIJA
Žakanje, Žakanje 59D
KLASA: 601-07/18-01/02
URBROJ: 2133/85-01-18-01
U Žakanju, 27.kolovoza 2018.

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čarolija
za pedagošku 2017./2018. godinu

Pedagošku 2017./2018. godinu započeli smo s ukupno upisano 85 djece; 24 u redovnom
desetosatnom vrtićkom programu od čega 11 djece u godini prije polaska u osnovnu školu, 13
u redovnom desetosatnom jasličkom programu, 24 u popodnevnom kraćem odgojnoobrazovnom programu ( 17 s područja Općine Žakanje, 2 s područja Općine Ribnik, te 5 s
područja Općine Kamanje) i 25 u programu vanjske predškole ( 5 s područja Općine Kamanje,
1 s područja Općine Ribnik, 19 s područja Općine Žakanje od kojih je 1 dijete ponavljalo
program zbog odgode upisa u 1. razred Osnovne škole). Dijete s područja Općine Ribnik
upisano u program predškole pohađalo je isti uz pomoć asistenta kojeg je osigurao vrtić.
Tijekom raspisanih upisa u svibnju 2017. godine neupisane djece na listi čekanja bilo je za
redovne desetosatne programe: 10 djece za vrtićki ( 5 s područja Općine Žakanje, 3 s područja
Općine Kamanje, 1 s područja Općine Ribnik i 1 s područja Općine Ozalj) i 5 djece za jaslički
program ( 3 s područja Općine Ribnik, 1 s područja Općine Kamanje i 1 s područja Općine
Ozalj). 5 djece s liste čekanja za vrtićki program upisano je u popodnevni kraći odgojnoobrazovni program.
Izmjenom cijene sufinanciranja vrtića, smanjenjem za roditelje i povećanjem udjela od
strane Općine Žakanje, potaknut je upis djece u vrtić, te je tijekom rujna 2017. godine
zaprimljeno novih 5 prijave za upis u vrtićki i 5 za upis u jaslički program djece s područja
Općine Žakanje.
Tijekom prosinca dogovorena je suradnja Općina Ribnik i Općine Žakanje, te zapošljavanje
dodatnog trećeg odgojitelja u skupini kako bi se upisalo 4 nove djece ( 2 s područja Općine
Ribnik i 2 s područja Općine Žakanje). Sufinanciranje ekonomske cijene vrtića za tu djecu
preuzela je Općina Ribnik.
Pedagošku 2017./2018. završili smo s ukupno upisanih 27 djece u redovni vrtićki i 14 u
redovni jaslički program od čega 2 djece s područja Općine Ribnik, 24 u kraćem odgojnoobrazovnom programu i 25 u programu predškole; sveukupno 90 djece. Od ukupno 36 djece u
godini prije polaska u osnovnu školu u 1. razred upisano je 34.

Aktivnosti su se kroz mjesece odvijale u skladu s Kurikulumom s pojačanim naglaskom na
ostvarivanju ciljeva projekata „Bajke, priče i slikovnice“ i „ Očuvanje tradicije i običaja
našega kraja“. Kroz prvi djecu smo upoznali s brojnim poznatim dječjim književnim
stvaralaštvima, razvili želju za slušanjem i prepričavanjem priča, razvijali koncentraciju, maštu
i izražavanje. Ugostili kazališne skupine, posjetili Ivaninu kuću bajki u Ogulinu, izradili i
oslikali svoje slikovnice. U sklopu projekta "Tradicija i običaji našeg kraja" ugostili smo
folkloraše KUD-a Žakanje koji su nam obučeni u tradicionalne narodne nošnje demonstrirali
nekoliko plesova našeg kraja. Baka jednog našeg predškolca podučila nas je mijesiti kruh i kako
spremiti štrudlu od jabuka. 19.listopada 2017. ugostili smo Gđu. medičar, sa kojom smo
izrađivali licitarska srca. Na svom štandom na Božićnom sajmu predškolci su prodavali
rukotvorine i svoj jedinstveni kalendar, a od novaca sakupljenim prodajom, sašile su se nošnje
u kojima su djeca nastupila na završnoj svečanosti i Danu Općine Žakanje. Održali smo
Uskrsnu radionicu djece i roditelja na kojoj su se bojala jaja i izrađivale košarice za pisanice.
U zimskim mjesecima svaku smo srijedu boravili u sportskoj dvorani Osnovne škole
Žakanje s aktivnostima iz područja tjelesne i zdravstvene kulture. Dva puta tjedno održavao
se program ranog učenja engleskog jezika, a dva puta tjedno program predškole za djecu u
godini prije polaska u 1. razred osnovne škole i djecu nespavače.
U rujnu 2017. obilježili smo rođendan vrtića u prostoru vrtića i u prostoru sportske dvorane
OŠ Žakanje u kojoj su se odvijale natjecateljske igre, a dvorac na napuhavanje izazvao je
najveće oduševljenje kod djece. U goste su nam povodom rođendana došli prijatelji iz 2Dječjeg
vrtića Zvončić“, Ozalj. U listopadu smo također posjetili i mlin u Mišincima, ugostili pekara
sa kojim smo izrađivali kruh i peciva, a na dan kruha održan je blagoslov kruha i peciva koji je
odradio naš Velečasni. Posjetili smo i Poslovnicu banke povodom dana štednje. U posjet nam
je došao i Gospodin iz udruge slijepih sa svojim psom vodičem. 4. listopada posjećuje nas
lutkarski studio Kvak s predstavom „Slikar i Patuljko“. Prvi izlet realizirao se 14.11.2017, bio
je to posjet kući Ivane Brlić Mažuranić u Ogulinu. 20.11.2018. posjetili smo DV „Zvončić“
gdje smo gledali predstavu „Crvenkapica“ u izvedbi odgojiteljica tog vrtića. U prosincu 2017.
održana je Božićna predstava u sobi vrtićke skupine kojom su nas ugodno iznenadile članice
Društva naša djeca iz Ozlja. 21.12.2017. održana je Božićna priredba u holu OŠ Žakanje, a
23.12. nastupili smo na Božićnom sajmu. 7. veljače 2018. održana je radionica djece i roditelja
kraćeg odgojno-obrazovnog programa povodom maškara, na kojoj su izrađivani kostimi za
završnu svečanost. 8.2.2018. u OŠ Žakanje održano je sportsko natjecanje „Linovišebojac“ na
kojem smo bodrili naše velike školske prijatelje. U veljači je također održan kratak roditeljski
sastanak i kreativna radionica povodom maškara na kojoj su se izrađivali kostimi za „Vile“ i
„Vilenjake“ s kojima smo na dan Fašnika obišli naše malo mjesto. U ožujku nas je posjetila
„Teta pričalica“ ( preko projekta „Ruksak pun kulture“) sa pričom „Panda Manda“. Povodom
međunarodnog dana žena djeca su izrađivala cvijeće koje su dijelili ženama u okolici vrtića. U
svibnju 2018. realiziran je završni izlet u Zračnu luku Dr. Franje Tuđmana, Mc Donald's i kino
u kojem smo gledali crtani film „Petar Zecimir“. 7. lipnja 2018. je održano popodnevno
druženje roditelja i djece našeg jasličkog programa u dvorištu dječjeg vrtića. U lipnju su
održane završne priredba u holu OŠ Žakanje, na kojima smo se oprostili pod naših prvašića.
Od većih investicija kroz pedagošku 2017./2018. godinu u sklopu usklađivanje s propisima
iz vatrozaštite odrađena je adaptacija hodnika, izmjena stolarije i instaliranje sustava
vatrodojave te potpuno uređenje drugog vanjskog stubišta. Isto je financirala Općina Žakanje.
Zidarsko-fasaderski radovi na unutarnjem stubištu odrađeni su u periodu od Božića do Nove

godine kada vrtić nije radio. Vrtić nije radio i u tjednu od 30.07. do 3.08.2018. zbog malenog
broja prijavljene djece.
Za novu pedagošku godinu potrebno je u potpunosti promijeniti laminat u jasličkoj skupini
i blagovaonici ( u prizemlju), izmijeniti dotrajale radne ploče na dječjim stolovima u jasličkoj
skupini te proširiti stol u blagovaonici. Kroz povećanje upisane brojke djece trenutno nam
nedostaju dva dječja krevetića za popodnevno spavanje. U ljetnim mjesecima biti će potrebno
obnoviti drvene stolica vrtićke skupine ( samo lakiranje).
Pedagošku 2018./2019. godinu započinjemo s ukupno upisano 75 djece; 28 u redovnom
desetosatnom vrtićkom programu ( 1 dijete s područja Općine Ribnik) od čega 12 djece u godini
prije polaska u osnovnu školu, 14 u redovnom desetosatnom jasličkom programu ( 1 dijete s
područja Općine Ribnik, 21 u popodnevnom kraćem odgojno-obrazovnom programu ( 18 s
područja Općine Žakanje i 3 s područja Općine Kamanje) i 11 u programu vanjske predškole (
5 s područja Općine Kamanje, 2 s područja Općine Ribnik, 4 s područja Općine Žakanje). Dijete
s područja Općine Ribnik s teškoćama u razvoju kojem je odgođen upis u 1. razred osnovne
škole integrirano je u redovni desetosatni vrtićki program uz pomoć asistenta kojeg je osigurao
vrtić. Zbog manje brojke upisane djece u program predškole isti će se kroz pedagošku
2018./2019. provoditi spojeno s redovnim desetosatnim vrtićkim programom u popodnevnim
satima.
Trenutno je neupisane djece na listi čekanja za redovne desetosatne programe: 11 djece za
vrtićki ( 8 s područja općine Žakanje i 3 s područja Općine Kamanje) i 7 djece za jaslički
program ( 6 s područja Općine Žakanje i 1 s područja Općine Kamanje). Svih 11 djece s liste
čekanja za vrtićki program upisano je u popodnevni kraći odgojno-obrazovni program ili
program predškole.
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