DJEČJI VRTIĆ ČAROLIJA
Žakanje, Žakanje 59D
KLASA: 601-07/20-01/01
UR. BROJ: 2133/85-01-20-01
U Žakanju, 28. kolovoza 2020.

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Čarolija
za pedagošku godinu 2019./2020.
Pedagošku godinu 2019./2020. započeli smo s ukupno 58 upisane djece – 30 u redovnom
desetosatnom vrtićkom programu od čega 14 djece u godini prije polaska u školu; 15 u
redovnom desetosatnom jasličkom programu; 6 u inkluzivnom kraćem odgojno-obrazovnom
programu u sklopu kojeg se odvijao program ranog učenja engleskog jezika; 7 u programu
vanjske predškole (1 s područja Općine Kamanje). U ožujku 2020. godine u redoviti desetosatni
jaslički program upisano je još 1 dijete te je ukupan broj djece u jasličkoj skupini porastao na
16.
Kraći program i engleska radionica, u koju su bila uključena i djeca koja pohađaju redoviti
vrtićki program, s radom su završili 10. ožujka 2020. godine zbog pojave virusa COVID-19 i
nisu ponovno pokretani nakon prestanka obustave rada vrtića. Program predškole je također
zbog epidemije COVID-19 završio ranije od planiranog se odrađenih 168sati, te je zadnji dan
provođenja istog u pedagoškoj godini 2019./2020. bio 11. ožujka 2020. godine. Od ukupno 21
djeteta u godini prije polaska u školu, u prvi razred upisano je 18 djece.
Pedagošku godinu 2019./2020. završavamo s ukupno 40 djece – 26 u redovnom
desetosatnom vrtićkom programu i 14 u redovnom desetosatnom jasličkom programu.
Vrtić nije radio u vrijeme Božićnih blagdana od 23. do 27. prosinca 2019. godine. Rad vrtića
je zbog smanjenja rizika potencijalnog prijenosa bolesti uzrokovane COVID-19 virusom
privremeno obustavljen od 16. do 30. ožujka 2020. godine. Nakon toga, obustava rada
produžena je do 11. svibnja 2020. godine kada s radom počinje 1 skupina od 9 djece uz
pridržavanje uputa donesenih od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva
znanosti i obrazovanja. 25. svibnja 2020. godine u vrtić su uključena sva djeca za koju su
roditelji iskazali potrebu za uključivanjem te su, sukladno uputama i preporukama, formirane 2
skupine. U razdoblju od 11. do 22. svibnja 2020. godine za djecu koja nisu bila uključena u
vrtić organiziran je „Vrtić u kući“ putem mobilne aplikacije Viber koji je vodila 1 odgojiteljica.
Također, zbog iskazane potrebe roditelja za radom vrtića, u ljetnom periodu vrtić je radio u
dvije skupine s po dvije odgojiteljice.
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Aktivnosti su se kroz pedagošku godinu odvijale sukladno Kurikulumu s pojačanim
naglaskom na ostvarivanju ciljeva sljedećih projekata: „Glazbene igre i aktivnosti“,
„Upoznajmo svijet“, „Putujući kovčeg“ i „Najpoznatiji svjetski slikari kroz slikovnice“. Projekt
„Glazbene igre i aktivnosti“ provodile su odgojiteljice u redovitom jasličkom programu, a
njegov cilj je bio razvijati veći interes djece za glazbom i omogućavanje aktivnog doživljaja
glazbe. Projekt „Upoznajmo svijet“ provodile su odgojiteljice u redovitom vrtićkom programu,
a kroz njega su djeca, kroz različite aktivnosti, obilježavanje datuma i događaja, učila o tradiciji,
kulturi, običajima, jeziku i pismu zemalja diljem svijeta. Projekti „Putujući kovčeg“ i
„Najpoznatiji svjetski slikari kroz slikovnice“ provodili su se u programu predškole. Kroz
projekt „Putujući kovčeg“ kod djece se nastojao razviti interes za čitanjem i čitalačka
pismenost. U sklopu projekta u hodnik vrtića postavljen je centar knjižnice. Kroz projekt
„Najpoznatiji svjetski slikari kroz slikovnice“ djeca su upoznata sa stvaralaštvom nekoliko
svjetski poznatih slikara te su slikala replike njihovih najpoznatijih djela koje su, zajedno sa
slikovnicama, trebale biti predstavljene na izložbi koja nije realizirana zbog pojave Korona
virusa.
Pedagoška godina započela je aktivnostima vezanim uz jesen. Uslijedilo je obilježavanje
Dječjeg tjedna (30.9.2019. – 4.10.2019.) kojeg smo započeli proslavom rođendana vrtića uz
tortu i dvorac na napuhavanje u dvorištu vrtića, nakon čega je organiziran glazbeni dan,
tradicionalne seoske igre, dan čitanja slikovnica i sportski dan. Povodom obilježavanja Dana
kruha i zahvalnosti za plodove zemlje u listopadu 2019. godine posjetio nas je deda pekar s
kojim su djeca mijesila kruh i peciva, koja je naš Velečasni blagoslovio. U istom mjesecu, 10.
listopada 2019., starija djeca vrtićke skupine sudjelovala su u programu „Vidi i klikni“ u
organizaciji HAK-a, koji se održao u sportskoj dvorani Osnovne škole Žakanje, a 22. listopada
2019. godine u dvorištu vrtića organizirana je kestenijada kojoj su prisustvovala djeca i njihovi
roditelji. Obilježili smo i blagdan Svih Svetih izradom lampiona, a povodom Dana štednje
(31.10.2019.) djeca su zajedno s odgojiteljicama posjetila Poslovnicu banke te je u vrtiću
oformljen kutak štednje. U studenom nas je posjetio Jozo Bozo s predstavom „Poželi čaroliju“
(8.11.2019.), te smo zajedno s učenicima i učiteljima Osnovne škole Žakanje na trgu Općine
obilježili Dan sjećanja na žrtve Vukovara prigodnim paljenjem svijeća (18.11.2019.). 28.
studenog 2019. održana je likovna radionica za djecu koja su uključena u program predškole i
njihove roditelje na kojoj su izrađivali lutke od vune, vate, čarapa, kuglica od stiropora i slično.
U sklopu projekta „PoKupi, iskoristi, očisti!“, 5. prosinca 2019. godine, u vrtiću je održana
predstava „Eko patrola“ kojom smo službeno započeli s potpunom reciklažom otpada u vrtiću.
Povodom Svetog Nikole djeca su dobila poklone Karlovačke županije i poduzeća GBB d.o.o. (
romobil za svako dijete u vrtiću). 2019. godinu tradicionalno smo završili BožićnoNovogodišnjom priredbom koja je organizirana u holu Osnovne škole Žakanje 19. prosinca, a
novu 2020. godinu započeli smo blagoslovom vrtića (2.1.2020.) i dolaskom Djeda zime
(10.1.2020.) koji nam je dočarao sve karakteristike godišnjeg doba zime. U veljači smo
obilježili Valentinovo i održan je roditeljski sastanak (20.2.2020.) s temom prehrane u dječjem
vrtiću na kojem je zdravstvena voditeljica prezentirala rezultate ankete vezane uz jelovnik u
vrtiću koji su ispunjavali roditelji, kao i rezultate antropometrijskih mjerenja djece. Također,
roditelji su upućeni u novi način proslave rođendana u vrtiću, a sastanku se priključila i
voditeljica projekta „Zdrav ko zmaj“ u koji je kao sudionik uključen i vrtić te je ukratko
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predstavila projekt i njegove aktivnosti. Nakon sastanka održana je radionica s roditeljima i
djecom na kojoj su izrađivali maske povodom nadolazećih maškara. Maškare smo obilježili 25.
veljače 2020. godine sudjelujući u fašničkoj povorci i tradicionalno s učenicima 3.razreda
Osnovne škole Žakanje paleći pusta kojeg smo nazvali „Virusko“. Povodom Međunarodnog
dana žena 6. ožujka djeca su dijelila cvijeće ženama u okolici vrtića koje su sama izrađivala.
Uz pridržavanje uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti
i obrazovanja, 18. lipnja 2020. održano je završno druženje polaznika predškole i djelatnica
vrtića na kojem su djeci podijeljene potvrde o završenom programu predškole, diplome i
pokloni. Tijekom srpnja 2020. uredili smo eko vrt ( povišene gredice i cvjetnjak) u našem
dvorištu u sklopu projekta „Zdrav ko zmaj“ i dogovorili daljnje aktivnosti koje će se realizirati
tijekom pedagoške 2020./2021. godine. Zbog privremene obustave rada vrtića uzrokovana
epidemijom COVID-19 te epidemioloških mjera kojih smo se trebali pridržavati nakon
ponovnog otvaranja vrtića, ostale planirane aktivnosti, izlete i priredbe nismo mogli realizirati.
Tijekom pedagoške godine, djelovale su 2 dodatne grupe u sklopu redovitog vrtićkog
programa – sportska grupa koja se provodila utorkom i četvrtkom od 10:30 do 11:30 sati i
folklorna grupa koja se provodila ponedjeljkom i srijedom od 10:30 do 11:30 sati u sportskoj
dvorani Osnovne škole Žakanje. 2 puta tjedno (utorkom i četvrtkom od 13:00 do 14:00 sati)
održavao se program ranog učenja engleskog jezika u sklopu inkluzivnog kraćeg programa, a
2 puta tjedno (ponedjeljkom i srijedom od 12:30 do 16:00 sati) program predškole za djecu u
godini prije polaska u osnovnu školu.
Suradnja s roditeljima se, osim kroz organizirane sastanke i radionice, ostvarivala i kroz
individualne informacije za roditelje koje su održavane svakog mjeseca prema njihovim
potrebama. Kako bi mogle na adekvatan način obavljati svoj rad, djelatnice vrtića su se tijekom
pedagoške godine kontinuirano stručno usavršavale i to kroz predavanja na sjednicama
odgojiteljskih vijeća, prisustvovanjem predavanjima i radionicama u organizaciji Agencije za
odgoj i obrazovanje i drugih institucija i udruga te proučavanjem stručne literature koju su
prezentirale na sjednicama.
Pedagošku 2020./2021. godinu započinjemo s ukupno 62 upisane djece – 26 u redovnom
desetosatnom vrtićkom programu ( 2 s područja Općine Ribnik) od čega 6 djece u godini prije
polaska u školu; 15 u redovnom desetosatnom jasličkom programu; 18 u programu vanjske
predškole (11 s područja Općine Kamanje). Trenutno je na listi čekanja za redovne desetosatne
programe 6 djece u redovitom vrtićkom programu i 3 djece u redovitom jasličkom programu.

IZVJEŠĆE IZRADILA:
Ravnateljica Mirjana Bregar
__________________________
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