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1. USTROJSTVO RADA 

 

Vođeni humanističko-razvojnom koncepcijom odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske 

dobi,razvojnim potrebama i mogućnostima djece,te potrebama roditelja, Dječji vrtić 

„Metković“ (u daljnjem tekstu: Vrtić)  je svoj program realizirao u četiri objekta: 

 

1. Središnji dječji vrtić,Ulica kralja Zvonimira 22 

2. Dječji vrtić „Radost“, Jadranska ulica 

3. Dječji vrtić Vid  

4. Dječji vrtić Otrić – Seoci  

 

Upisano je 492 djece u redovite programe i 27 djece u program predškole. 

Organizirane su 22 odgojno-obrazovne skupine – tablični prikaz po vrsti programa, dobi i 

broju djece i broju odgojitelja: 

 

Vrtić Naziv dobne odgojne skupine Dužina 

Boravka 

 

Broj 

djece 

 

Odgojitelji 

Središnji Leptirići/ jaslice 10-satni 15 1 + med.s 

 Cvjetići / jaslice 10 satni 15 2 

 Zvjezdice/ starija jaslička 10-satni 18 2+ priprav. 

 Balončići / starija jaslička 10-satni  26 3 

 Dupini / mlađa 10-satni 19 2 

 Ježići / mlađa 5,5-satni 19 1 

 Patkica / mlađa - srednja 10-satni 21 2 

 Ribice / mlađa - srednja 10-satni 21 2 

 Cipelići / srednja - mlađa 10-satni 23 2 

 Medvjedići /srednja - mlađa 10-satni 24 2 

 Bubamare / starija - srednja 10- satni 24 2 

 Iskrice / starija 10-satni 25 2 

 Žabice /starija 10-satni 25 2 

 Pčelice / mješovita 5,5-satni 22 1 
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 Potočić I / mješovita Produženi + 

smjenski 

28 2 

 Potočić II /mješovita 5,5-satni 12 1 

 Smjehuljci / starija - srednja 5,5-satni 24 1 

 

 

 

UKUPNO                          17 

       

 

 

    361 

 

30 +1 med.s. 

  

Radost 

 Tratinčice / mješovita 5,5-satni 23 1 

 Zvončići / mješovita 10-satni 23 2 

 Perlice / mješovita 10-satni 23 2 

 Jagodice / starija - srednja 5,5-satni 25 1 

     

 UKUPNO                           4 

       

 94 6 

Vid Lopoči / mješovita 5,5-satni 20 1 

Otrić-Seoci Grozdići / mješovita 5,5-satni 17 1 

 

SVEUKUPNO 

 

Predškola                   

 

ODGOJNIH SKUPINA      22 

 

2 odgojne skupine              

 

 

 

8 sati tjedno 

DJECE 

   492 

 

     27    

ODGOJITELJA 

           39 

 

              1 

 

 

U odgojne skupine redovitog programa integrirano je troje djece s teškoćama u razvoju iz 

spektra autizma, osmero djece s težim zdravstvenim teškoćama i četvero djece koja su 

uključena u obradu. 

 

Program predškole pohađalo je dvoje djece s teškoćama u razvoju, od kojih jedno s teškoćama 

iz spektra autizma,  a drugo s kombiniranim teškoćama. 

Za potrebe provođenja integracije djece s teškoćama u razvoju zaposlena su četiri asistenta. 
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U organizaciji poslovanja Vrtića u pedagoškoj 2018./2019.  uključeni su sljedeći djelatnici: 

 

Redni 

broj 

Djelatnici  

 

    

  VSS VŠS SSS KV NSS 

1. Ravnateljica  1    

2. Pedagog 1     

3. Logoped 1     

4. Viša medicinska sestra  1    

5. Medicinska sestra   1   

6. Odgojitelj   27 1   

7. Administrator - blagajnik   1   

8. Ekonom - vozač   1   

9. Telefonski operater   1   

10. Domar - kotlovničar   2   

11. Glavna kuharica   1   

12. Pomoćna kuharica   1   

13. Pomoćnica u kuhinji     3 

14. Domaćica - pralja     1 

15. Spremačica      5 

 Po Projektu su uključeni:      

16. Rehabilitator - edukator 1     

17. Psiholog  1     

18. Kineziolog  1     

19. Odgojitelj    11    

20 Domar  0,5   2   

21. Spremačica  0,5     2 

22. Pomoćna kuharica   1   

 Ukupno:              67 5 39 12  11 
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1.1. Programska orijentacija 

 

o U  Središnjem dječjem vrtiću   provodili smo slijedeće programe:  

1. Redovite programe njege, odgoja i naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane djece 

predškolske dobi koji su prilagođeni dobnim i razvojnim potrebama, mogućnostima i 

sposobnostima djece od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu i 

potrebama roditelja: 

o 10-satni program (cjelodnevni) 6,30 – 16,30 sati 

o 10- satni program produženi i smjenski 6,30 – 20,00 sati 

o 5,5-satni program (poludnevni): jutarnji termin  7 – 12,30 sati 

                                                          poslijepodnevni termin  13 – 18,30 sati 

o 4-satni program predškole (2 puta tjedno po 4 sata) 

2. Kraći program ranog učenja engleskog jezika. 

3. Integrirani sportski program 

4. Program zdravstvenog odgoja 

5. Program integracije djece s teškoćama u razvoju 

6. Obvezni program predškole za djecu u godini  prije polaska u osnovnu školu koja nisu 

uključena u redovite programe 

7. „Rastimo zajedno“ program podrške  roditeljstvu najmlađe dobi od 1 do 4 g odine i 

program za odgojitelje 

 

o U DV „Radost“  provodili smo sljedeće programe: 

1. Redovite programe njege, odgoja i naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane djece 

predškolske dobi koji su prilagođeni dobnim i razvojim potrebama, mogućnostima i 

sposobnostima djece od navršenih 3 godine života do polaska u osnovnu školu i 

potrebama roditelja:  

              -  10-satni program (cjelodnevni) od 6,30  -  16,30 sati 

              -  5,5-satni program (poludnevni) jutarni termin od 7,00 -  12,30 sati 

                                                                          Popodnevni termin od 13,00  - 18,30 sati 

 

o U DV Vid  

- Redoviti 5,5-satni program (poludnevni) od 7,00 – 12,30 sati 
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o U DV Otrić – Seoci  

- Redoviti 5,5-satni program (poludnevni) od 7,00 – 12,30 sati 

 

Po iskazanim potrebama roditelja,u srpnju smo organizirali rad za sedam odgojno-obrazovnih 

skupina a u kolovozu četiri odgojno –obrazovne skupine. 

 

 

2. MATERIJALNI UVJETI RADA 

 

U ovoj pedagoškoj godini organizirane su tri odgojno obrazovne skupine više u odnosu na 

prethodnu godinu, zbog pojačanog interesa roditelja. U tu svrhu opremljena su tri nova 

boravka namještajem i didaktikom u vrijednosti od 164.811,00 kuna koju je u potpunosti 

osigurao Grad Metković.. 

 

Kroz Projekt „Za skladnije i ugodnije predškolske dane u DV „Metković“ odobrena su 

sredstva za unaprjeđenje usluga za djecu u Vrtiću u iznosu od 6.083.886,65 kn. Realizacija 

Projekta  je započela od listopada 2018., a trajat će sljedećih 30 mjeseci. 

Uvedeni su produženi i smjenski rad Vrtića, završena je edukacija dva odgojitelja po metodi 

M. Montessori, stručna služba je upotpunjena psihologom i edukatorom – rehabilitatorom. 

U projektu je zaposleno 19 djelatnika. 

 

Sklopljen je ugovor s HZZO po mjeri „Pripravništvo“ za dvije odgojiteljce koje su  na 

pripravničkom stažu u Vrtiću. 

 

Za potrebe inkluzije djece s teškoćama u razvoju zaposlena su četiri asistenta koje je  u 

potpunosti financirao  Grad Metković. 

 

 

3.  RAD NA NJEZI I SKRBI ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ 

DJECE 

 

Briga za tjelesni rast i razvoj djece u našoj ustanovi je primarni zadatak. U tom cilju obavljen 

je nadzor nad higijensko-sanitarnim uvjetima, provedeni su sanitarni pregledi djelatnika od 
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strane Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i Veterinarskog instituta 

Split.  U suradnji s Pomorskim servisom  „Luka Ploče“ obavljena je deratizacija i dezinsekcija 

svih prostora Vrtića. 

Novouposleni djelatnici su obavili  zdravstvene preglede u ordinaciji medicine rada. 

U organizaciji ZZJZ Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali smo, sa starijim odgojnim 

skupinama, u akciji podizanja svijesti o važnosti kretanja. 

 

 

4. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

                                      

Osnovna funkcija i cilj djelatnosti predškolskog odgoja je poticanje cjelovitog razvoja djeteta 

svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, 

zakonitostima djetetova razvoja i njegovim stvarnim mogućnostima. Ovaj cilj postižemo 

osiguravanjem uvjeta kvalitetnog zajedničkog življenja djece i odraslih te razvoja aktualnih i 

potencijalnih funkcija i sposobnosti djece.  

U našim vrtićima djeca imaju poticajna okruženja koja omogućavaju zadovoljavanje dječjih 

interesa, razvojnih potreba i unapređuju kvalitetu života djece.  

Stručan i motiviran odgojitelj, poticajno i bogato materijalno okruženje čine početnu 

prilagodbu djece na vrtić bezbolnijom i prirodnijom. Odgojitelj sluša i vidi dijete i sukladno 

tome oblikuje prostor kako bi se dijete što bolje osjećalo i što kvalitetnije živjelo u vrtiću. 

Organizaciju rada usklađujemo s potrebama roditelja glede njihovih radnih i drugih obveza, a 

provođenje pedagoškog procesa s potrebama djeteta i programa koji se s njime i grupom djece 

provode. Radom na sebi odgojitelji i stručni suradnici usavršavali su se i rješavali praktična i 

teorijska pitanja koja su se u svakodnevnom radu predstavljala. U sklopu projekta 'za 

skladnije i ugodnije predškolske dane u DV Metković' zaposleni su psihologinja i 

rehabilitatorica čime smo dodatno podigli kvalitetu rada posebno s djecom s posebnim 

potrebama. U sklopu navedenog projekta u vrtiću smo dobili i kineziologa koji provodi 

sportski program.  

Redovne sadržaje odgojno-obrazovnog rada neprekidno obogaćujemo dodatnih aktivnostima 

stvarajući prostor za stalno bogaćenje odgojne prakse koja će raznolikošću sadržaja pružiti 

djeci što više novih iskustvenih i poticajnih situacija pogodnih za igru i učenje te ostvarivanje 

što češće suradnje s lokalnom zajednicom. Uz svakodnevne, potrebno je istaknuti posebne 

aktivnosti u našim vrtićima  
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o 31.8.2018. održani roditeljski sastanci u svim odgojnim skupinama 

o 23.9. prvi dan jeseni 

o 24.9. Dan policije, DV Radost u posjeti PP Metković 

o 1.10.-5.10. Dječji tjedan 

o 23.10. Dani kruha, blagoslov po vrtićima, humanitarna prodaja u Gradu 

o 29.10.-29.1. Ciklus radionica za roditelje 'Rastimo zajedno' 

o 9.11. Kazališna predstava 'Ježeva kučića' 

o 13.11. Dan ljubaznosti 

o 18.11 Obljetnica Vukovara, paljenje svijeća u gradskom parku 

o 20.11. Međunarodni dan dječjih prava 

o 1.12. Kićenje jelki na Trgu i ispred Crkve sv.Nikole 

o 6.12. Sv. Nikola 

o 10.12. Kazališna predstava ' Čudo Božića' Kazalište Bumerang 

o 21.12. Prvi dan zime 

o 14.2. Valentinovo 

o 24.02 i 3.3. Maškare- povorke 

o 28.02 Kazališna predstava ' Koje je godišnje doba najljepše' Studio Suncokret 

o 08.03 Dan žena 

o 22.3. Svjetski dan zaštite voda( obilježile skupine Žabice i Iskrice) 

o 6.2.-10.4. Ciklus radionica za odgojitelje ' Rastimo zajedno' 

o 23.4. Noć knjige 

o 7.4. Svjetski dan zdravlja 

o 13.5. Kazališna predstava 'Krokić Sportić' 

o 18.5. Međunarodni dan muzeja, Arheološki muzej Vid-rimska hrana 

o 21.5. Mala olimpijada predškolaca DV Metković 

o 31.5. Županijska Olimpijada-Ston 

o 4.6.-5.6. Dani otvorenih vrata DV Grada Metkovića 

o 3.6.-7.6. Završne svečanosti predškolaca DV Metković 

o 11.6. Izlet predškolaca, Muzej Sinjske Alke, Obiteljsko izletište Mustang, Glavice- 

Sinj 

 

Tijekom pedagoške godine većina odgojnih skupina radila je na nekom od projekata koji su 

proizašli iz interesa djece ali iz vlastitih procjena dobrobiti pojedinih projekata za dijete i 
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skupine. Trajanje projekta ovisilo je o interesu djece. Projekti su doveli i do suradnje s 

roditeljima i širom zajednicom.  

Projekti: 

o Lađe- skupina Bubamare 

o Cipele- skupina Cipelići 

o Voda- skupina Pčelice 

o Glazba- skupina Iskrice 

o Sat- skupina Žabice 

o Ptice- DV Radost jutarnje skupine 

o Slikovnica- skupina Jagodice 

o Boje- skupine Zvjezdica i Balončići 

o Kako očuvati svoje zdravlje- skupina Potočić 

o Gradnja stambenih objekata- skupina Smjehuljci 

o Pčele-Med – DV Vid 

o Zdravlje- DV Otrić-Seoci 

 

4.1. PROGRAM PREDŠKOLE 

 

Program Predškole organizirali smo u periodu od 1.10.2018. do 31.5.2019. u dvije odgojne 

skupine. Programom smo omogućili zadovoljavanje svih dječjih razvojnih potreba, poticali 

cjelovit razvoj i kompentencije. Program se realizirao u sobi dnevnog boravka Središnjeg 

vrtića koja pruža odgovarajuće organizacijske uvjete- kvalitetno prostorno materijalno i 

socijalno okruženje. Stručno osposobljena odgojiteljica provodila je programe u odgojnim 

skupinama.  

 

4.2. PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA 

Ovaj program organizirala je i realizirala Eklata društvo za rano učenje stranih jezika u 

prostorima DV Metković. Društvo ima suglasnost MZO. Program se provodio od 15.10.2018. 

do 14.6.2019. Program je provodila djelatnica Eklate.  

 

4.3. PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA 

Tijekom pedagoške godine uredno se vodila pedagoška dokumentacija 

o Imenici djece 
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o Pedagoška dokumentacije odgojno-obrazovne skupine 

o Evidencije djece 

o Dosjei djece s posebnim potrebama 

o Ljetopis 

o Matična knjiga 

o Knjige zapisnika 

 

 

4.4. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA 

PEDAGOGA 

 

1. Planiranje, programiranje i valorizacija odgojno-obrazovnog rada 

a) Pedagoga 

b) Dječjeg vrtića( odgojno-obrazovni rad, suradnja s roditeljima i društvenom 

sredinom, permanentno stručno usavršavanje sigurnosno- zaštitni i preventivni 

program) 

 

2. Organizacija, praćenje i procjena njege i odgojno obrazovnog rada  

a) dijete 

o stvaranje podržavajućeg, brižnog i poticajnog okruženja za svu djecu 

o praćenje i procjena djetetovih potreba i kvalitete njihovog zadovoljavanja uz 

prilagođavanje organizacije njege i odgojno-obrazovnog rada 

o djelovanje na jačanju osjećaja sigurnosti, samopouzdanja, pozitivne slike o sebi te 

njegovanju humanih odnosa- posebnom periodu prilagodbe 

o unapređivanje kvalitete njege i odgojno obrazovnog rada s djecom u jaslicama 

o poticanje dječjeg senzibiliteta za ekologiju, brigu od sebi, drugima i okolini 

o djelovanje na promociji i provođenju prava djeteta, humanih odnosa i zaštite djece 

o sudjelovanje u zadovoljavanju dječjih specifičnih potreba, posebno kod djece s 

posebnim potrebama 

o djelovati na unapređivanju i kvalitetu komunikacije s djecom i među djecom, rad s 

djecom iz ' rizičnih skupina' u dogovoru s odgojiteljima i roditeljima 
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b) roditelji 

o suradnja s roditeljima u cilju što bolje prilagodbe djece i stjecanje povjerenja roditelja 

u predškolsku ustanovu- unapređivanje komunikacije 

o prikupljanje podataka o djeci i njihovim specifičnostima putem inicijalnih razgovora 

pri upisu u vrtić, te informiranje roditelja o prilagodbi i vrtiću 

o poticanje roditelja na kreiranje i ostvarivanje djela programa s djecom- uključivanje u 

projekte na nivou skupine, vrtića 

o sudjelovanje u rješavanju problemskih situacija  

o suradnja u cilju unapređivanja, zdravstvenog  i tjelesnog odgoja djece 

o suradnja putem roditeljskih sastanaka 

 

c) odgojitelji 

o sudjelovati u unapređivanju kvalitete planiranja njege i odgojno-obrazovnog rada 

o osposobljavanje i sudjelovanje u praćenju i procjeni dječjih i individualnih i 

sigurnosnih potreba za povoljan razvoj djeteta 

o njegovati senzibilitet odgojitelja za djelovanje na području dječjih prava te zaštite 

djeteta 

o sudjelovanje u obogaćivanju i raznovrsnom oblikovanju dječjih centara, interesa uz 

primjenjivanje strategije dječje samoaktivnosti i samoučenja 

o unapređivati načine i kvalitetu komunikacije među odgojiteljima, te odgojiteljima s 

djecom i roditeljima 

o sudjelovanje u fleksibilnoj i primjerenoj organizaciji odgojno-obrazovnog rada 

o sudjelovanje u osposobljavanju odgojitelja pripravnika za samostalan odgojno 

obrazovni rad 

o poticanje stručne kompetencije odgojitelja- permanentno stručno usavršavanje 

o suradnja u radu s djecom s posebnim potrebama 

o pomoć pri dokumentiranju odgojno-obrazovnog rada, projekata i razvojnih mapa djece 

 

d) stručni tim, ravnateljica 

o sudjelovanje u radu povjerenstva za upise 

o sudjelovanje u radu s djecom s posebnim potrebama 

o u suradnji s stručnim timom surađivati izvanrednim situacijama i timski djelovati 

 

e) društvena sredina 
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o suradnja s vrtićima, OŠ 

o dječja kazališta, udruge, Gradska knjižnica 

o gradske ustanove- GKS, TZ , sportske organizacije 

o suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za odgoj i obrazovanje 

 

 

4.5. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA 

LOGOPEDA 

           

U odnosu na djecu: 

o Trijažno ispitano 120 djece, od čega je 47 djece uključeno u direktnu ili indirektnu 

logopedsku terapiju. 

o Za svako dijete napravljen individualan plan i program rada. 

o Vježbe se provode individualno, a kod lakših i srodnih govornih poremećaja u 

grupama po dvoje djece. 

o Vođenje logopedskog dosjea za djecu u logopedskoj terapiji. 

o Pisanje logopedskih mišljenja za djecu u logopedskoj terapiji. 

 

U odnosu na roditelje: 

o Obavljeni individualni razgovori s roditeljima čija djeca imaju poteškoće u jezično-

govornoj komunikaciji. 

o Savjetovanje roditelja o poticanju jezično-govornog razvoja, komunikacije  i 

predvještina čitanja i pisanja. 

o Izrada pisanih uputa za rad kod kuće. 

 

U odnosu na odgojitelje: 

o Informiranje odgojitelja o simptomima poremećaja jezično – govorne komunikacije 

radi boljeg uočavanja takve djece u odgojnoj skupini. 

o Informiranje odgojitelja o jezično-govornom statusu djece u skupini. 

o Predavanje na stručnom aktivu odgojitelja: 

▪ ˝Zabavan jezik u slikama i igrama˝ – priprema za školu (studeni 2018. g.) 

▪ ˝Malim koracima do velikih uspjeha˝- jaslična dob (travanj 2019. g) 
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Edukacije: 

o Inkluzija djece s teškoćama u razvoju – Korak po korak 

o Inkluzija djece s teškoćama rane i predškolske dobi – Stručno razvojni centar -  DV 

Sopot, Zagreb (travanj, svibanj 2019.) 

o Digitalni logopedski set – edukacija o rukovanju i radu (srpanj, 2019.) 

o Razvojna procjena djece 0-6 godina – Centar za cjeloživotno obrazovanje, ERF – 

Zagreb (srpanj, 2019.) 

 

Ostali poslovi: 

o Sudjelovanje na inicijalnim razgovorima prilikom upisa djece u vrtić. 

o Aktivno sudjelovanje na sastancima stručnog tima. 

o Rad u Povjerenstvu za upise, formiranje odgojnih skupina. 

 

 

4.6. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZDRAVSTVENE VODITELJICE  

 

Realizirale su se redovne godišnje aktivnosti: 

o Razvijanje i usvajanje higijenskih navika u djece 

o Vođenje zdravstvene dokumentacije sve upisane djece- posebno evidentiranje djece sa 

zdravstvenim poteškoćama 

o Pregled zdravstvenih potvrda djece nakon bolesti i evidentiranje isti 

o Redoviti pregledi vlasišta djece u svrhu prevencije ušljivosti 

o Antropometrijska mjerenja djece 2x godišnje 

o Nadzor nad higijensko- sanitarnim uvjetima u dječjim boravcima, sanitarnim 

prostorima i dvorištu 

o Planiranje jelovnika u suradnji s ravnateljicom, kuharicom i ekonomom 

o Nadzor nad radom zaposlenika u kuhinji i spremačica. 

o Edukacija pomoćnog osoblja o korištenju sredstava za čišćenje i dezinfekciju 

o Vođenje sanitarnih pregleda odgojitelja i pomoćnog osoblja 

o Nabava sanitetskog materijala, lijekova i sredstava za dezinfekciju 

o Suradnja sa stručnim timom vrtića i roditeljima djece s zdravstvenim i razvojnim 

poteškoćama 
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Radionice za djecu i odgojitelje 

o U svim starijim  skupinama održane su radionice o zdravlju zuba, pravilnoj prehrani i 

važnosti dobre higijene usne šupljine 

o U starijim i srednjim skupinama održane radionice kako se zaštititi od bolesti u 

zimskom periodu 

o Služba za promicanje zdravlja ZZJZ Dubrovačko- neretvanske županije održala je 

28.9.2018. radionicu Volonteri u parku, povodom sv. dana srca- u smislu povećanja 

fizičke aktivnosti i pravilne prehrane 

o 15.10.2019. povodom dana bijelog štapa u skupini Bubamare, gost je bio naš slijepi 

djelatnik 

o 9.4.2019. aktiv za odgojitelje jasličnih skupina – odvikavanje od pelena i 

osamostaljivanje djece i priprema za prelazak u mlađe skupine 

 

Rad s roditeljima 

o Individualna savjetovanja roditelja kroz godinu 

o Savjetovanja roditelja (kod zanemarenih zdravstvenih potreba djeteta), u suradnji sa 

stručnim timom 

 

Ostale aktivnosti 

o Zaštita pri radu 

o Nabavka radne odjeće i obuće za pomoćno i tehničko osoblje. 

o Obavljeni pregledi sveg osoblja za posebne uvjete rada u ordinaciji Medicine rada, 

dr.Bošnjak. 

o Sudjelovanje prilikom inicijalnih razgovora za novu djecu u vrtiću. 

o Sudjelovanje u organizaciji Male i Županijske dječje olimpijade i odlazak na izlet u 

Glavice (Sinj). 

 

Edukacije 

- 29.3.2019 – tečaj trajne stručne edukacije medicinskih sestara dječjih vrtića u Zagrebu 

 

-   Edukacija -Korak po korak – Inkluzija djece s teškoćama u razvoju.  
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4.7. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA 

PSIHOLOGA 

 

Rad psihologa uključuje neposredni rad s djecom, odgojiteljima, roditeljima, suradnju s 

vanjskim ustanovama vezano za rast i razvoj djece predškolske dobi, suradnju na razini 

stručnog tima, poslove pripreme, planiranja i programiranja te stručnog usavršavanja.  

Kako Dječji vrtić Metković obuhvaća 4 objekta neposredan rad psihologa se po potrebama  

odvijao u svakoj od lokacija. Priprema, planiranje i programiranje odvijalo se u matičnom 

uredu u Dječjem vrtiću Metković.  

 

Program rada psihologa u odnosu na dijete 

Opažana su i praćena ponašanja pojedine djece u odgojnim skupinama tijekom pedagoške 

godine, posebice one koja su iskazivala određene poteškoće ili za koju su postojale naznake 

istih te su prema potrebi upućivani roditelji u specijalizirane ustanove kako bi se izvršila 

cjelokupna dijagnostika ili/i određen tretman. Za iste je vođena propisana dokumentacija.  

U psihološko savjetovanje kontinuirano je bilo uključeno 51 dijete, dok su ostali bili  

uključivani po potrebi. Izrađeno je tri Mišljenja o djetetu na zahtjev roditelja. Za svu djecu, u 

suradnji s logopedinjom i edukacijskom rehabilitatoricom, odgojiteljima  su poslane check 

liste za procjenu razvijenosti pojedinih vještina.  

 

Kroz grupni rad u odgojno - obrazovnim skupinama (različite aktivnosti, simbolička igra)  

potican je sam razvoj pozitivnog emocionalnog razvoja djeteta, kvalitetnog odnosa s  

vršnjacima i odraslim osobama. U kriznim  situacijama kroz individualni rad s djetetom 

pružena je pomoć djetetu u prevladavanju stresne situacije. 

 

Program rada psihologa u odnosu na roditelje 

Najčešći oblik rada s roditeljima bio je savjetodavni rad kojim se roditeljima pomagalo u 

rješavanju specifičnih teškoća vezanih za razvoj djeteta ili razvoju pozitivnih roditeljskih 

vještina pri čemu se taj savjetodavni rad u najvećoj mjeri odvijao kroz individualne  

razgovore s roditeljima (osobno ili telefonski). Roditelji su  obavještavani  o tijeku  

prilagodbe, osobitostima razvoja djece i razvojnim poteškoćama, pripremljenosti za  

pohađanje osnovne škole. Roditelji djece su prema potrebi upućivani u odgovarajuće roditelje 

specijalizirane ustanove kako bi se izvršila cjelokupna dijagnostika ili/i određen tretman. 
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Sudjelovanje u provođenju inicijalnih razgovora s roditeljima prilikom upisa njihove djece u 

novu pedagošku 2018./2019. godinu s ciljem određivanja optimalnog programa odgoja i 

obrazovanja. 

U pedagoškoj godini 2018./2019. održano je  3 roditeljska sastanka: 

13.3.2019., Središnji vrtić ( za roditelje školskih obveznika) – Spremnost djeteta za školu 

14.3.2019., DV Radost ( za roditelje školskih obveznika) – Spremnost djeteta za školu    

11.4.2019., Središnji vrtić Metković (mlađa skupina) – Agresivnost kod djece 

  

Program rada psihologa u odnosu na odgojitelje 

Poticana je suradnju roditelja i odgojitelja te date su preporuke za unaprjeđenje komunikacije 

roditelj-odgojitelj, te su također poticane stručne kompetencije odgojitelja u području 

psihologije kroz individualne razgovore, roditeljske sastanke… 

Check liste za procjenu razvijenosti pojedinih vještina  poslane su po odgojno – obrazovnim 

skupinama odgojiteljima te je usmeno objašnjen način njihova ispunjavanja. 

  

Poslovi psihologa u odnosu na vanjske ustanove i institucije 

Suradnja  sa vanjskim odgojno - obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, 

ustanovama socijalne skrbi, strukovnim organizacijama, društvima i pojedincima vezano za 

realizaciju svih ciljeva rada psihologa, a posebice radi ostvarenja djetetove dobrobiti.  

Ustanove s kojima je surađivano: 

       - Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

       -    Hrvatska psihološka komora 

- Centar za socijalnu skrb Metković 

- Jedinica za poremećaje razvojne dobi, Opća bolnica Dubrovnik – Dubrovnik 

- Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije 

- DZ Metković 

* Predavanje na temu Psihološka priprema trudnica za porod i majčinstvo 28.2.2019. 

- OŠ Stjepana Radića i OŠ don Mihovila Pavlinovića – psihologinja M. K. 

Jurinović i pedagoginja N. Vugdelija, psiholog H. Šimović,  

Razmjena informacija o djeci školskim obveznicima te o datumima testiranja spremnosti za 

polazak u OŠ. 

- Dječji vrtić Konavle 

Suradnja sa psihologinjom DV Konavle T. Erceg  

- Dječji vrtić Ploče 
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Suradnja sa psihologinjom DV Ploče E. M. Šutić 

 

Poslovi psihologa na razini stručnog tima 

Poslovi psihologa na razini stručnog tima 

− U okviru stručno razvojne djelatnosti sudjelovanje u izradi i vođenju propisane 

dokumentacije kao što su: Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada. 

− Na razini stručnoga tima u suradnji s kolegicama procjenjivane su aktualne potrebe djece, 

sudjelovanje u identificiranju djece s posebnim potrebama i osiguravanje uvjeta za njihovo 

zadovoljavanje. Kontinuirano i  propisno vođenje Dosjea djece s posebnim potrebama. 

− Kao članica stručno - razvojnog tima sudjelovanje u upisima djece za novu pedagošku 

godinu te sudjelovanje u formiranju novih odgojno obrazovnih skupina za nadolazeću 

pedagošku godinu 

− Na razini stručnog tima održavani su sastanci ravnateljice, pedagoginje, logopedinje, 

zdravstvene voditeljice, edukacijske rehabilitatorice i psihologinje različite tematike (djeca s 

poteškoćama u razvoju, organizacija rada...) 

- Suradnja  sa zdravstvenom voditeljicom vezano za djecu za koju je potrebno njezino 

mišljenje i postupanje 

 

Pripremanje, planiranje i programiranje te stručno usavršavanje psihologa 

Kontinuirano  i sukladno propisima pripremanje za rad te vođenje propisane dokumentacije. 

Kontinuirano stručno usavršavanje sukladno obvezama trajnog profesionalnog usavršavanja 

te sukladno potrebama ustanove i to proučavanjem stručne literature te sudjelovanjem u 

sljedećim edukacijama unutar i izvan ustanove: 

1.  Edukacija iz realitetne terapije, Mostar (30. studenoga 2018.) 

2.  Stručni skup Integracija djece s poremećajem iz spektra autizma u redovni sustav odgoja i 

     obrazovanja, Udruga Dubrovnik zdravi grad, ZZJZ DNŽ, Udruga Poseban Prijatelj,  

     Dubrovnik (12. siječnja 2019.) 

3.  Četvrta sjednica Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Metković na kojima su se obrađivale  

     različite teme, DV Metković, Metković (24. siječnja 2019.) 

4.  Edukacija iz realitetne terapije, Mostar (26. siječnja 2019.) 

5.  Peta sjednica Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Metković na kojima su se obrađivale  

     različite teme, DV Metković, Metković (11. veljače 2019.) 

6.  Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita, AZOO, Rijeka (15. veljače 

2019.) 
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7. Edukacija iz realitetne terapije, Sarajevo (7., 8., 9. i 10. ožujka 2019.) 

8.  Županijsko stručno vijeće stručnih suradnika psihologa i nastavnika psihologije  

     Dubrovačko-neretvanske županije, AZOO, Dubrovnik (9. travnja 2019.) 

9.  Edukacija Inkluzija djece s teškoćama u razvoju, Korak po korak, DV Metković (12. i 13. 

      travnja i 10., 11. i 27. svibnja 2019.) 

10. Šesta sjednica Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića Metković na kojima su se obrađivale  

       različite teme, DV Metković, Metković (27. lipnja 2019.) 

 

 

5. OBRAZOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE 

ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA 

 

Stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika bitan je i neizostavan dio kontinuiteta u 

njihovoj teorijskoj izobrazbi, ali i važan put u 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, razmjene iskustava, stručnih aktivnosti i sl. 

U tijeku prethodne pedagoške godine održavali smo odgojiteljska vijeća i stručne aktive s 

temama iz psihološko-pedagoške struke i aktualnih događanja u vrtiću. Stručno usavršavanje 

radnika odvijalo se kroz stručne aktive, radionice i edukacije u vrtiću i izvan.  

 

22.11.2018.  Dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije 

   Mirisi djetinjstva- Supetar 

   Glazba i pokret u suvremenom DV  

12.1.2019. Simpozij Autizam- Dubrovnik 

4.2. 2019.  Projektno planiranje u DV Metković- AZOO 

15.3.2019. Uloga stručnih suradnika u kontinuiranom unapređenju odgojno-obrazovne        

prakse- Split 

12.-13.4. 2019. Korak po korak 

10.-11-05.2019. Inkluzija djece s teškoćama u razvoju 

27.5. 2019.  DV Metković 

27.4.2019.   Korak po korak 

                    Praćenje razvoja djeteta i planiranje putem razvojnih mapa DV Metković 
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5.4. 2019. Stručno razvojni centar DV Sopot 

  Prvi modul: Inkluzivnost u ranom i predškolskom razdoblju 

3.5. 2019. Drugi modul: Uključivanje djeteta s teškoćama u predškolski sustav 

 

Ove pedagoške godine imali smo dvije pripravnice u DV Metković: 

Elis Soldo 19.9.2018. do 18.9. 2019.  

Marija Musulin 15.2. 2019.do 14.2. 2020. 

 

 

6. SURADNJA S RODITELJIMA 

 

Da bismo doprinijeli cjelovitom razvoju djeteta neophodna je kontinuirana suradnja s 

roditeljima. U cilju usklađenosti odgojnih postupaka organizirali smo roditeljske sastanke. 

Svakodnevno se održavaju individualni kontakti s roditeljima, a za podršku roditeljstvu 

nastavljen je ciklus radionica „Rastimo zajedno“ koje provode naše educirane odgojiteljice.  

Sredstvima osiguranim iz Projekta „Za skladnije i ugodnije predškolske dane u Dječjem 

vrtiću „Metković“,uskladili smo potrebe roditelja za smjenskim i produženim radom Vrtića. 

 

 

7. SURADNJA  S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA KOJI 

SUDJELUJU U OSTVARIVANJU ZADAĆA  GODIŠNJEG 

PLANA I PROGRAMA 

U ostvarivanju godišnjeg plana i programa Dječji vrtić Metković je surađivao s osnovnim 

školama Don M. Pavlinović i S. Radić. i svim vrtićima s područja Županije. Organizirane su 

posjete Gradskoj knjižnici,Prirodoslovnom muzeju i muzeju Narona. Također je ostvarena 

suradnja s udrugama Prijatelj i Otac Ante Gabrić, kao i s gradskim ustanovama-Turističkom 

zajednicom, DVD Metković, PP Metković, Domom zdravlja i župnim uredima. 
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