REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŽAKANJE
Općinsko vijeće
KLASA: 601-01/19-01/1
URBROJ: 2133/18-01-19-2
Žakanje, 29.kolovoza 2019.g.
Temeljem članka 27. Statuta Općine Žakanje (Službeni glasnik Općine Žakanje, 03/09, 01/13
i 01/18) Općinsko vijeće Općine Žakanje je na 13. sjednici održanoj 29.08. 2019. godine donijelo
ODLUKA
o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Čarolija
Za pedagošku 2018./2019. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čarolija za pedagošku 2018./2019. 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: 601-07/19-01/01
URBROJ: 2133/85-01-19-01
U Žakanju, 08.kolovoza 2019.

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čarolija
za pedagošku 2018./2019. godinu
Pedagošku 2018./2019. godinu započeli smo s ukupno upisano 74 djece; 28 u redovnom
desetosatnom vrtićkom programu ( 1 s područja Općine Ribnik) od čega 12 djece u godini prije
polaska u osnovnu školu, 15 u redovnom desetosatnom jasličkom programu ( 1 s područja
Općine Ribnik), 19 u popodnevnom kraćem odgojno-obrazovnom programu ( 16 s područja
Općine Žakanje, te 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). Od
ponedjeljka do četvrtka skupini se pridruživala djevojčica s područja Općine Ribnik s
dijagnozom poremećaja iz spektra autizma kojoj je osiguran asistent – odgojiteljica na
pripravničkom stažiranju kao treći odgojitelj u skupini financiran od strane Općine Ribnik.
Tijekom raspisanih upisa u svibnju 2018. godine na listi čekanja bilo je neupisane djece za
redovne desetosatne programe: 13 djece za vrtićki ( 9 s područja Općine Žakanje, 4 s područja
Općine Kamanje) i 7 djece za jaslički program ( 6 s područja Općine Ribnik i 1 s područja
Općine Kamanje). 12 djece s liste čekanja za vrtićki program upisano je u popodnevni kraći
odgojno-obrazovni program i program predškole.
U siječnju, na molbu roditelja zbog otežanih uvjeta zbrinjavanja djeteta, u redovni vrtićki
program upisuje se djevojčica te Pedagošku 2018./2019. završavamo s ukupno upisanih 29
djece i 1 djevojčicom u inkluziji u redovnom vrtićkom, 15 u redovnom jasličkom programu, 17
u kraćem odgojno-obrazovnom programu i 11 u programu predškole; sveukupno 73 djece. Od
ukupno 24 djece u godini prije polaska u osnovnu školu u 1. razred upisano je 23. Na zahtjev
roditelja odgođen je upis djevojčice koja ostaje u redovnom vrtićkom programu u idućoj
pedagoškoj godini.
Vrtić nije radio u vrijeme Božićnih blagdana od 24.12 do 31.12.2018. i u ljetnom periodu
od 6.08. do 16.08.2019. zbog malenog broja prijavljene djece
AKTIVNOSTI

Aktivnosti su se kroz mjesece odvijale u skladu s Kurikulumom s pojačanim naglaskom na
ostvarivanju ciljeva projekata „Zanimanja“, „ Darovi prirode“, „Kamišibaj kazalište“ i
„Upoznajmo Hrvatsku“. Kroz projekt "Zanimanja" pokušali smo ugostiti što više roditelja
različitih zanimanja pa su nam u vrtić došli liječnik i medicinska sestra, krojačice, učiteljica,
policajka i vatrogasci. Mjesečno smo mijenjali centre aktivnosti ovisno o zanimanju koje se
obrađivalo. U sklopu projekta „Darovi prirode“ na radionici smo s roditeljima izrađivali jaslice
i figurice za jaslice od prirodnih materijala. Projekt se bazirao na korištenju i iskorištavanju
prirodnih materijala kroz i za aktivnosti; npr. ukrasi od perušine, pokloni za očeve, majke od

prirodnih materijala (drvo, kamenčići), izrada adventskih vjenčića od mahovine, žireva, oraha,
lješnjaka, sušenog voća,... Kroz projekt „Kamišibaj kazalište“ djeca su imala priliku susresti se
sa velikim brojem slikovnica, priča i igrokaza. Pokazali su veliki interes za manipulacijom
lutkama koje su im uvijek bile dostupne. Uz pomoć fotografija, enciklopedija, atlasa, videa,
pjesmi djeci su približeni dijelovi naše zemlje, Hrvatske regije i njihove specifičnosti, te
Hrvatska zastava, grb, himna.
Održane su dvije Božićne i dvije Uskršnje radionice djece i roditelja na kojima su se
izrađivale dekoracije za božićna drvca, bojala jaja i izrađivale košarice za pisanice. Svakog
mjeseca održavane su individualne informacije za roditelje.
U suradnji s Osnovnom školom Žakanje svaku srijedu provodili smo školski sat u njihovoj
športskoj dvorani u 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.
Na početku pedagoške godine dogovorili smo suradnju s prometnom policajkom koja nas je
svaki mjesec posjećivala s novom temom iz područja sigurnosti u prometu, a u svibnju smo
imali edukativni posjet djelatnice Centra za zaštitu i spašavanje Karlovac s članovima DVD-a
Jurovski Brod koji su nam nakon kraće prezentacije nesreća i nezgoda, te uputa o sprečavanju
istih prezentirali opremu i vatrogasno vozilo uz zvukove sirene.
U rujnu 2018. obilježili smo rođendan vrtića prigodnom predstavom kazališne skupine
„Šareni svijet“. U listopadu smo tradicionalno posjetili mlin u Mišincima, a na Dan kruha i
zahvalnosti za plodove zemlje posjetio nas je Velečasni i blagoslovio radove vrijednih ruku
naših mama i baka. Posjetili smo i Poslovnicu banke povodom dana štednje. Prvu vrtićku
vožnju vlakom realizirali smo 21. studenog 2018. Posjetili smo Gradsku knjižnicu i čitaonicu
Ivana Belostenca u Ozlju. 20. prosinca 2018. održana je zajednička Božićna priredba u holu
OŠ Žakanje svih skupina. Povodom međunarodnog dana žena djeca su izrađivala cvijeće koje
su dijelili ženama u okolici vrtića. Prigodnim poklonima za mame i tate obilježeni su Dan očeva
i Majčin dan. Od ožujka do svibnja preboljeli smo vodene kozice kroz sve programe. Djeca
kraćeg programa prvi puta su zajednički putovala autobusom u gradsko kazalište „Zorin dom“
na predstavu "Vuk i sedam kozlića". Druženje s predškolcima zaokružili smo izletom Žitnom
lađom po Kupi, dok su jasličari roštiljali i kupali se s roditeljima u Bubnjarcima.
U lipnju je održana završne priredba u holu OŠ Žakanje, na kojoj smo se oprostili pod naših
prvašića.
STANJE PROSTORA

U listopadu 2019. godinu u sklopu usklađivanje s propisima iz vatrozaštite spojena je
vatrodojavna centrala vrtića s Javnom vatrogasnom zajednicom Karlovac.
Sve veće investicije odrađene su uz donaciju tvrtki s područja Općine Žakanje;
promijenjen je laminat u jasličkoj skupini i zamijenjene dotrajale radne ploče na dječjim
stolovima u jasličkoj skupini te proširen stol u blagovaonici ( zamijenjena ploča) i osiguran
smartTV za vrtićku skupinu.
U idućoj pedagoškoj godinu potrebno je promijeniti i laminat u blagovaonici i obnoviti
drvene stolica vrtićke skupine. Kupljena su dva nova krevetića, no za iduću pedagošku godinu
potrebno je osigurati još dva dječja krevetića za popodnevno spavanje.
UPISI 2019./2020.

Pedagošku 2019./2020. godinu započinjemo s ukupno upisano 55 djece; 30 u redovnom
desetosatnom vrtićkom programu ( 1 dijete s područja Općine Ribnik) od čega 14 djece u godini
prije polaska u osnovnu školu, 15 u redovnom desetosatnom jasličkom programu ( 1 dijete s
područja Općine Ribnik, 5 u kraćem odgojno-obrazovnom programu koji će se priključiti
programu Ranog engleskog i 5 u programu vanjske predškole ( svi s područja Općine Žakanje).

Zbog manje brojke upisane djece u program predškole isti će se kroz pedagošku 2019./2020.
provoditi spojeno s redovnim desetosatnim vrtićkim programom u popodnevnim satima.
Trenutno je na listi čekanja za redovne desetosatne programe: 5 djece za vrtićki ( 4 s
područja općine Žakanje i 1 s područja Općine Kamanje) i 6 djece za jaslički program od čega
3 u prvoj godini života ( 5 s područja Općine Žakanje i 1 s područja Općine Kamanje).
Ravnateljica:
Mirjana Bregar

