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DJEČJI VRTIĆ JEŽIĆ BAŠKA VODA 
 
Osnivač ; Općina Baška Voda  
Sjedište: Obala Sv. Nikole 65 
Adresa: Podspiline 2 
OIB: 55626933145 
Telefon. 021 620 444 
Fax:      021 620 444 
e-mail: djecji.vrtic.jezic.baska.voda@st.t-co.hr 
web: www.djecjivrticjezic.hr 
ravnateljica: Jasminka Križanović 
broj odgojnih skupina: 4 
program: 6- satni 
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SADRŽAJ: 
 

1. Ustrojstvo rada  
2. Materijalni uvjeti 
3. Njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece  
4. Odgojno-obrazovni rad  
5. stručno usavršavanje 
6. suradnja s roditeljima 
7. suradnja s društvenim čimbenicima 
8. plan rada ravnatelja 
9. izvješće o radu  logopeda 
10. izvješće o radu pedagogice 
11. izvješće o radu ranog učenja engleskog jezika  
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1. USTROJSTVO RADA  
 

Dječji vrtić Ježić Baška Voda je jedini vrtić na području Općine Baška 
Voda, a pohađaju ga djeca iz  Basta, Promajne, Bratuša i Krvavicae.  
Odgojno –obrazovni rad u Dječjem vrtiću Ježić se odvijao u četiri odgojne 
skupine u dvije smjene: jutarnja od  07:00- 13:00 i  poslijepodnevna  
 od 14:00. do 20:00.  
 
U rujnu 2021. na samom početku pedagoške godine , u šestosatni program  
Vrtića  je upisano 66 djece raspoređeno u 4 odgojne skupine: Jabučice, 
Kruškice, Cvjetići   i Zvjezdice.  
Vrtić je počelo  pohađati 65 djece, a 6 djece  je bilo na čekanju dok napune 
tri godine života.   
Broj upisane djece na dan: 1.  rujna 2021. 65 djece.  
 
Ukupno predškolaca:  25  
 
Broj predškolaca koji su nakon testiranja krenuli u školu: 26 ( 1 odgoda i  2 
prijevremena upisa ) 
 
Djeca po skupinama i smjenama 

 
1.1. mlađa  skupina jutro Jabučice    

 
Skupinu je vodila  odgojiteljica Mare Granić 
U rujnu je vrtić  upisano 14 djece : 10 dječaka i 4 djevojčice.  
Naknadno je upisano još djece:  
- 16. studenog 2021. vrtić je počela pohađati djevojčica s poteškoćom.  
-  21. ožujka 2022. u vrtić je upisana još jedna djevojčica.  
- 20. lipnja 2022. u vrtić upisano još jedno dijete.  
 
 

1.2. starija  skupina jutro  Kruškice  
 

Skupinu vodi odgojiteljica Nada Topić 
S odgojiteljicom je u skupini radila asistentica Danijela Jakir 
upisano 21 dijete: 12 djevojčica i 9 dječaka 
najmlađe dijete 5 godina 1 mjesec, najstarije 6 godina 3 mjeseca  
2 djece s posebnim potrebama   
predškolalaca: 15  
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1.3. Mlađa skupina poslijepodne-  Cvjetići  
 
Skupinu vodi  odgojiteljica Indira Granić 
 
U rujnu upisano 11  djece, 4 djevojčice i 7 dječaka.  
Najmlađe dijete 3 godine 1 mjesec a, najstarije dijete 4 godine i 5 mjeseci. 
Troje  djece je krenulo u studenome 2021. jedno je isti mjesec odustalo od 
pohađanja vrtića.  
Krajem ožujka 2022. u grupu je upisano dijete iz Ukrajine koje je pohađalo 
vrtić samo par dana jer su odselili u drugu državu.  
U svibnju je upisano  još jedno dijete, a u lipnju još dvoje djece.  
 
 

 
1.3. starija  skupina poslijepodne –Zvjezdice 

 
Skupinu vodi:  odgojiteljica Vesna Svaguša  
U rujnu je upisano  20  djece  : 10 djevojčica  i 10 dječaka.   
Najmlađe dijete: 4 godine i 8 mjeseci  
Najstarije dijete : 7 godina 
Predškolaca : 10  
U lipnju je upisano još jedno dijete.  
 
 
 Djeca s posebnim potrebama 
 
U skladu sa suvremenom pedagoškom klasifikacijom, djeca s posebnim 
potrebama smatraju se  darovita i djeca s teškoćama u razvoju.  
Vrtić kontinuirno upisuje djecu s posebnim potrebama odnosno djecu s  
teškoćama u razvoju. Višestruka je dobrobit koja proizlazi iz integracije 
djece s poteškoćama  – za dijete koje je u integraciji, za ostalu djecu u 
skupini, za odgojitelje  profesionalni razvoj, kao i za njegove roditelje  i 
roditelje ostale djece u skupini. 
Načelo poštovanja  različitosti djece s teškoćama u razvoju temeljno je 
načelo koje  zaposlenici Vrtića vodili  u svom  radu. Sva djeca uključena su 
u odgojno-obrazovne skupine redovitog programa procjenom stručnih 
suradnika . 
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Na  inkluziju  djece s poteškoćama u program vrtića su sudjelovali svi 
članovi stručnog tima.                                                                                                                                                  
Osigurani su  primjerene uvjeti  boravka u odnosu na prostor, vrijeme i 
stručnu podršku djeteta. 
Nositelji:  pedagogica, logopedica, odgojiteljica i ravnateljica  
Pri radu s djecom s teškoćama u razvoju posebno se cijenila i i poticala 
suradnju s roditeljima. Stručni suradnici su uvidom u medicinsku  
dokumentaciju te rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka donijeli 
odluke o modelima i uvjetima integracije. 

 
U ovoj pedagoškoj godini, integrirano je u redovan rad 3 djece s 
poteškoćama u razvoju. Za djecu je angažirana pomoć asistenta za djecu s 
poteškoćama.  
 
 
LJETNI RAD 
 
Ljetni rad Vrtića  se organizirao u jutarnjoj smjeni od 01. 07. 2021. -24. 08. 
2022. godine od 07:00  do 13:00 sati.   
Primljena su 34 zahtjeva  za ljetni rad vrtića.  Rad je organiziran u dvije 
skupine : jedna skupina 20, a druga 14 djece. Jednu skupinu, stariju su 
vodile odgojiteljice u stalom radnom odnosu, a ostatak su koristile godišnji 
odmor,  a mlađu skupinu je vodila Mia Martinović.  
 
NOSITELJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA  
 
 u Vrtiću u toku pedagoške godine 2021. /22.   u vrtiću su bile  odgojiteljice 
za 4 skupine djece: Mare Granić, Nada Topić, , Vesna Svaguša i Indira 
Granić. Sve su odgojiteljice zaposlene na puno radno vrijeme na 
neodređeno. 
Odgojiteljice na bolovanju su mijenjale: Antonija Cvitanović i Mia 
Martinović 
U Vrtiću se provodio program ranog učenja engleskog  jezika za starije 
skupine djece i uveo program ranog učenja engleskog jezika za mlađe 
skupine djece. Program vodi prof. engleskog jezika Jasminka Križanović. 
Program predškole je integriran u redoviti vrtićki program i provodi se od 
1. listopada do 30. svibnja.  
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Stručna služba  
Logopedica Ljiljana Beroš  je radila na na pola radnog vremena na 
određeno od 7.rujna 2021. do 30. lipnja 2022.    
Zdravstveni voditelj Ivana Birčić ugovorom o djelu do siječnja 2022.  
Pedagog: 2 sata tjedno: Danijela Jakir, radila od 1. rujna 2021. do 
30. lipnja 2022.  
Ravnatelj: pola radnog vremena  
Asistentica Danijela Jakir, za rad s djecom s poteškoćama na pola radnog 
vremena od 1. rujna 2022.  do 30. lipnja 2022.  
 
Ostali radnici  
Dvije domaćice Boženka Lucić i Stana Radić su zaposlene na neodređeno 
puno radno vrijeme. 
Zamjena za odsutne domaćice bile su: Miranda Hasanović, Ružica Braovac, 
Dragica Šipić i Mira Divić.  
Studentica Ivana Jurćević je odradila pedagoško-metodičku praksu u 
trajanju od jednog tjedna, 04.04.2022. – 08. 04. 2022.  

 
4. MATERIJALNI UVJETI  

a. Unutarnji prostori 
Odgojno-obrazovni rad se odvija u dvije sobe dnevnog boravka jedna 
veličine 33, 88m2 za mlađe skupne djece , a druga 52,94m2 za starije 
skupine djece.  
U vrtiću su ostale prostorije: kuhinja 13,47 m2, garderoba i ostava 20,20 
m2, kancelarija za ravnateljicu 5,13 m2, hodnik 10, 96 m2 
Sanitarni čvor za zaposlenike i 2 sanitarna čvora za djecu 13,94 m2. 
Tokom ljete se završavala nova prostorija koja će za trenutne potrebe vrtića 
biti korištena za potrebe sručne službe i odgajatelja. Osnivač je svojim 
sredstvima omogućio uređenje.  
 Sobe dnevnog boravka uređene su tako da svojim rasporedom mogu slijediti 
dječje interese i potrebe. Raspored su u njima mijenjao više puta i uvijek 
pratio aktualnosti događanja u pojedinačnim skupinama. Većina odgojitelja 
je svojom inventivnošću nadomjestila nedostatke u fizičkom okruženju na 
način da su se djeci pripremali različiti tematski centri aktivnosti u kojima bi 
se mogli produbljivati stvarni dječji interesi.  
Tijekom godine nabavljala se didaktički materijal, posebno didaktičke 
igračke, slagalice te stručnu literaturu za odgojitelje. 
Izvor sredstava financiranja  je iz sredstava Proračuna Općine Baška Voda, 
sredstva od participacije roditelja i sredstva MZOS za sufinanciranje javnih 
potreba djece u programu predškole i djece  s teškoćama u razvoju.  
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Vrtić je kroz projekt e- upisi odnosno „Informatizacija procesa i uspostava 
cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ dobio 
na korištenje  dva računala s monitorom Dell optiplex 5070   za potrebe 
ureda i za dnevnu sobu i multifunkcionalni uređaj  Lexmark MX421 ade.  
Kupljena su 2 tepiha u dječjoj sobi dimenzija 2,5 x3 m i 2x2, Grunding linija 
MS240.  
Kupljeno je plastično božićno drvce.   
Općina je investirala kupnju 2 norveška radijatora,  jedan za dnevnu sobu a 
drugi u hodniku.  
Odgojiteljicama i ostalim radnicima su kupljene kecelje.  
 
 2.2. Vanjski prostor 
Djeca su koristila školsko  igralište ispred vrtića. 
 
 

 
5. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAD I RAZVOJ DJECE 

 
Pri upisu djeteta u Vrtić,  liječnička potvrda o obavljenom sistematskom 
zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta čini sastavni dio obavezne 
dokumentacije. Potvrdu izdaje djetetov pedijatar,  a u slučaju posjedovanja 
dijagnoze ili sa određenim oblikom poteškoća u psihofizičkojm razvoju, 
roditelji su dužni Vrtiću pri upisu donijeti dokumentaciju izdanu od strane 
liječnika- specijalista.  
Plan i program provedbe zdravstvene zaštite sadržavao je premanentno 
unaprijeđivanje mjera zdravstvene zaštite, suradnja s zdravstvenim i ostalim 
ustanovama u cilju zajedničkog interesa očuvanja i unaprijeđenja zdravlja 
djece.  
U programu rada ustanove posebna se pozornost posvetila zdravstvenoj 
preventivi, skrbi i praćenju rasta i razvoja djece.  
Svako je dijete posjedovalo zdravstveni karton i na taj način osigurala se 
evidencija zdravstvenog stanja djeteta.  
Korisnici usluga su nakon izostanka djeteta zbog bolesti bili dužni predočiti 
potvrdu liječnika da je dijete ozdravilo, odnosno da može boraviti u vrtiću.  
Prema prosudbi odgojiteljica i usklađenosti s dnevnim planom rada s 
djecom i vremenskim prilikama djeca su što je moguće više boravila na 
zraku, uz poticajne aktivnosti.  
Koristila su školsko igralište i  mjesni dječji parkić  za sportske aktivnosti.  
Osigurala se kvalitetna prehrana i utjecalo na vrijeme i način uzimanja 
odgovara djetetovim potrebama te se unapređivalo osamostaljivanje i 
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samoposluživanje te usvajanje kulturno-higijenskih navika, uz upotrebu 
adekvatnog pribora.  
Zbog  situacije epidemije korona virusa u vrtiću su se poštovale mjere 
izdane od HZJZ i Stožera Civilne zaštite Općine Baška Voda.  
Prilikom početka rada vrtića roditeljima novoupisane djece je omogućeno 
da u različitim vremenskim intervalima borave do 15 minuta u Vrtiću u toku 
adaptacije u mjesecu rujna i u ostalim mjesecima kad bi dijete krenulo u 
vrtić nakon  napunjene tri godine života. 
Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta koji bi ulazio u vrtić bi se 
pridržavao epidemioloških pravila  na način da bi se održavao razmak od 
najmanje 1.5 m u odnosu na druge osobe, dezinficirao  ruke, dezinficrao  
poplate na ulazu te bi se  izbjegavalo  zadržavanje i grupiranje. Roditelji su 
dužni izmjeriti tjelesnu temperaturu djeteta  svaki dan prije dolaska u 
ustanovu.  
U slučaju povišene tjelesne tempetature i drugih znakova zaraznih bolesti ne 
dovoditi dijete već o tome obavijestiti Vrtić.  
U vrtiću je bilo pojave covida od siječnja 2022.  te  postupalo su prema  
Uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje i suzbijanje 
epidemije COVID-19. Svima koji su bili u kontaktu sa zaraženim osobama je 
izrečena mjera samoizolacije.  
Broj djece evidentiran da je prebolio covid: 17  
Posebno je stavljen naglasak na sigurnost djece i zaposlenika vrtića.  
Provodila se redovita kontrola sanitarne i higijensko-epidemiološke službe u 
kontroli namirnica i vode i uzimanje brisova mikrobiološke čistoće zbog 
zdravstvene ispravnosti. Obavezne DDD mjere provodile su se dva pura 
godišnje.  ( Cian d.o.o. 30. 12. 2021. i  06. 07. 2022. )                                                                               
Svi radnici su bili obavezni obavljati redovite zdravstvene preglede: 
higijensko- sanitarni pregledi su obavljni u siječnju 2022.  
Sklopljen je ugovor s CROATIA poliklinikom Zagreb o obavljanju 
preventivnih  sistematskih  pregleda zaposlenika.  

 
 
4. ODGOJNO OBRAZOVNI RAD  

 
U realizaciji odgojno –obrazovnog rada Vrtića cilj je bio : očuvanje 
tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta, poticanje cjelovitog razvoja svih 
njegovih funkcija , sposobnosti i mogućnosti u skladu sa suvremenim 
znanstvenim spoznajama, zakonitostima djetetova razvoja i njegovim 
stvarnim mogućnostima, pridonosilo se povoljnom cjelovitom razvoju 
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osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života, a osobito su se poticale 
stvaralačke mogućnosti.  
U provođenju programa u Dječjem vrtiću posebno se radilo na razvoju i 
poticanju plemenitosti, ljubavi i emocionalne topline kod djece. Radom se 
zadovoljila potreba uzajamnosti i kvalitetna komunikacija koja se 
ostvarivala osjetljivošću i aktivnim odnosom odraslog prema djetetu. 
Odgojitelji kombiniraju različite oblike rada, no svima je zajedničko to da u 
svojem odgojno-obrazovnom radu, koriste aktivnosti kojima se potiče 
samoincijativa djece , samostalnost i autonomnost. Djeca uče čineći , 
istražujući te su njihovi interesi i potrebe okosnica rada.  
Sve skupine su bile uključene u program proslava i obilježavanja blagdana i 
svečanosti koje su bile obilježene u vrtiću do pojave epidemije koronavirusa.  
 
Obilježena događanja na nivou Vrtića:  

1. rujna 2021.  početak rada Vrtića  
-obilježen Dječji tjedan  
- Dan zahvalnosti za plodove zemlje uz Dane kruha  
- 21. rujna  pozdrav jeseni 
- obilježavanje Dana kruha–   pravljenje kruha, kokica, fritula 
-spomen na  žrtve  Vukovara    
 -obilježavanje Dana Svi svetih,  oslikavanje teglica  
  - obilježavanje Dana Sv. Nikole , Svete Lucije i Božića ( uz prigodne 
darove za djecu)  
  - obilježavanje Dana očeva  
 - 22. 4. Dan planete Zemlja  
 - obilježavanje Dana vatrogasaca  
  - obilježavanje Majčinog dana ( 12. 5) 
- 02. lipnja 2022. jednodnevni izet za sve skupine djece izletište Mustang kod 
Glavica. Tu su djeca jahala konja i ručala u prostoru restorana.  
  -  Svjetski Dan zaštite okoliša   05. lipnja  2022.   
  -  obilježen rastanak s predškolcima obe smjene posebno, 15. lipnja 2022. 
ujutro u prostoru Omladinskog doma u Baškoj Vodi, a u poslijepodnevnoj  
smjeni ispred vrtića.  
- 21. lipnja 2021. djeci je prezentiran rad vatrogasaca  u Vatrogasnom  
domu. Vatrogasci su djeci pokazali opremu, cisternu, garažu, garderobu i 
demostrirali kako gasiti požari.   
24. lipnja 2022. djeca  su provozana  gliserom obrta Ancora jet ski u obje 
smjene do uvale Vruja, popodnevni  su bili na zakusci u plažnom objektu.  
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U redoviti 6- satni  program integriran je program predškole koji se 
provodio od 1. listopada 2021. do 30. svibnja  2022..  
Djeca su radila radne listiće Naknade Panda : „Igram se i učim“.  
 
Predstave koje su se održale u vrtiću: 
 
29. 03. 2022. studio Suncokret: „Zelena priča“ 
29. 04. 2022. Kazalište Bumerang: „Zeko i povrtnjak“  
10. 05. 2022. Sportska akademija Sparta Split:“Spartanko smotanko“ 
 
 
Vrtić se prijavio na  javni poziv Ministarstva uprave za odabir predškolskih 
ustanova u sklopu projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite 
elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ te se ove godine 
i uključio u provođenju e- upisa u dječji vrtić. ( srpanj 2022. )  
 
 
 
 

1. STRUČNO USAVRŠAVANJE  
 

Odgajatelji su se individualno stručno usavršavali prateći stručnu literaturu 
iz područja predškolskog odgoja. Područja individualnog usavršavanja 
odgojitelji su mogli pokriti zadovoljavajućim fondom knjiga kojima 
raspolaže Vrtić jer smo tijekom godine u skladu s financijskim 
mogućnostima nabavljali stručnu literaturu. 
Ravnateljica je sudjelovala u radionici Korištenje sustava e-upisi – modul 
Upisi u dječje vrtiće.  
 
 
 

2.  SURADNJA S RODITELJIMA  

Početkom pedagoške godine održani roditeljski sastanci za sve skupine uz 

pridržavanje epidemioloških mjera. Roditelji su upoznati s radom Vrtića.   

Velika je važnost kroz odgojno –obrazovni rad izgraditi partnerski odnos s 

roditeljima te ih aktivno uključiti u život i rad odgojne skupine. Vrlo je važno 
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uskladiti odgojna načela obitelji i vrtića kako bi se omogućili optimalni 

uvjeti za razvoj djeteta. Susreti odgojitelja i roditelja se odvijaju 

svakodnevno i od velike je važnosti da oni kvalitetno i konstantno 

komuniciraju.  

Uz svakodnevne kontakte u Vrtiću s roditeljima se ostvaruju i drugi oblici 
suradnje.  
 

- savjetovanje za roditelje ( s ravnateljicom, pedagogicom, 

logopedicom i odgojiteljicama )  

- obavijesti putem web  stranice i what s up grupa 

 

3. SURADNJA S DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 

Za ostvarivanje Godišnjeg plana i programa rada Vrtića neizbježna je i 

suradnja sa društvenim čimbenicima: 

- Osnivačem- Općinom Baška Voda  

- Osnovna škola Bariše Granića Meštra – suradnja sa ravnateljicom, 

pedagogicom 

- Apfel d.o.o.,  Babić pekara  d.o.o.  

- Fil-vina d.o.o. Vrgorac, Narodne novine, 

- Turistička zajednica Baška Voda 

- Komunalno poduzeće Gradina 

- Ljekarna Jelaš-Bekavac 
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- Ambulanta Baška Voda, Specijalistička pedijatrijska ordinacije u 

Makarskoj 

- Croaia osiguranje  

- Hrvatski zavod za javno zdravstvo – redovita zakonska kontrola 

namirnica, osoblja i higijene prostora, upute u epidemiji korona 

virusa  

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta  

- Greek process enterprise j.o.o.o. 

 

 

      8.  IZVIJEŠĆE O RADU RAVNATELJA  

       USTROJSTVO RADA 

-sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 

godinu  

-sudjelovanje  u postupku upisa i prijemu djece u vrtić 

- raspoređivanje djece u odgojne skupine uz dogovor sa odgojiteljicama 

-osiguravanje  dovoljnog broja djelatnika u ukupnom procesu prema 

potrebama  

- vođenje evidenciju prisutnosti na poslu i realizaciju sati rada  
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- praćenje i kontrola realizacije  poslova na održavanju higijenskih uvjeta i 

održavanju prostora 

- praćenje uputa Hrvatskog zavoda za  javno zdravstva i Stožera civilne 

zaštite Općine Baška Voda  

 

MATERIJALNI UVJETI  

Snimano stanje i potrebe u vrtiću te realizacija investicijskog i tekućeg 

održavanja 

-osiguravanje dovoljnog potrošnog materijala, didaktike i ostalog za 

nesmetan  rad s djecom 

- kontinuirano praćenje nabave i utroška namirnica za prehranu djece  

- redovito praćenje materijalnog poslovanja  

-praćenje izvršavanja svih međusobnih odnosa obaveza vrtića i roditelja – 

korisnika usluga  

 

ODGOJNO –OBRAZOVNI RAD 

- rad na prepoznavanju potreba djeteta, odgajatelja, roditelja i ostalih 

radnika 

- surađivanje s pedagogom, odgajateljima i roditeljima ciljano na 

unaprijeđenje odgojno-obrazovnog rada s djecom 
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- podrška kod uvođenja inovacija u odgojno-obrazovni rad 

- pripremanje i sudjelovanje na sjednicama odgojiteljskih vijeća  

- dogovor oko odabira stručne literature 

 

SURADNJA S RODITELJIMA 

-  upoznavanje roditelja s dnevnim ritmom vrtića, kućnim redom 

 ( prilikom upisa djece i tokom rujna) 

- upoznavanje roditelja s odgojno-obrazovnom koncepcijom vrtića  

- svakodnevni susreti s roditeljima  

-  

RAD S UPRAVNIM VIJEĆEM VRTIĆA  

- rad na pripremi sjednica Upravnog vijeća 

- - provođenje Odluka Upravnog vijeća  

- davanje smjernica i obrazloženja Upravnom vijeću  

- Raspisivanje natječaja za potrebna radna mjesta  

- pokretanje  izbora gospodarskih subjekata u postupku jednostavne 

nabave  

- dogovor pri  uvođenje mjera po Uputama HZJZ i Ministarstva 
obrazovanja 
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         Dječji vrtić “Ježić” 
Podspiline 2, Baška Voda 
 
9.  Izvještaj o radu logopeda 
 
S radom sam započela 07. rujna 2021. godine. Trijažu djece radila sam do kraja rujna. 
U starijoj jutarnjoj grupi logopedskim tretmanom bilo je obuhvaćeno šest djece od kojih 
dvoje djece s posebnim potrebama. U mlađoj jutarnjoj logopedskim tretmanom bilo je 
obuhvaćeno dvoje djece od kojih jedno s posebnim potrebama. U starijoj popodnevnoj 
grupi logopedskim tretmanom bilo je obuhvaćeno dvanaest djece, od kojih je jedno 
dijete s posebnim potrebama, a dvoje djece nisu bili govornici hrvatskog jezika, radila 
sam pripremnu nastavu hrvatskog jezika. U mlađoj popodnevnoj skupini logopedskim 
tretmanom bilo je obuhvaćeno jedno dijete.   
 
S djecom sam radila individualno. Logopedski tretman trajao je od petnaest do četrdeset 
i pet minuta, ovisno o dobi djeteta, mogućnosti zadržavanja pažnje i motivacije za rad. 
Djeca koja pohađaju starije skupine imali su logopedske vježbe jednom tjednom, djeca 
koja pohađaju mlađe skupine imali su logopedske vježbe jednom u dva tjedna. 
Rad se odvijao u prostorima školske knjižnice i ureda ravnateljice Vrtića. U radu sam 
koristitila materijale koje su osigurali vrtić i škola (papir, olovke, flomasteri, bojice, 
gumice, škarice, ljepilo, šiljilo).  
Provjerila sam koje glasove djeca izgovaraju neispravno, oblik poremećaja izgovora 
glasova prema zvukovnom ostvarenju (omisija, supstitucija, distorzija), stupanj 
poremećaja izgovora prema prisutnosti u govoru (u izoliranom izgovaranju, u riječima ili 
u spontanom govoru). U korištenju radnih materijala birala sam isključivo slike onih 
predmeta koje dijete dobro poznaje i može ih lako prepoznati.  
 
Materijale sam birala i prema fonetskom načelu, tako da je zadani glas bio prisutan u 
inicijalnoj, medijalnoj i finalnoj poziciji. Svakom djetetu, osim provjere pojedinih glasova, 
obavila sam pregled anatomije i pokretljivosti artikulacijskih organa, procjenu stanja 
govornog disanja, ispitala razvijenost rječnika, ispitala gramatičke komponente jezika i   
povezanost govora. Obavila sam i procjenu prozodijskih karakteristika govora, stanje 
fine motorike. 
 
S djecom koja su bila pred upisom u školu radila sam ispitivanje funkcije fonemske 
analize i sinteze, ispitivanje funkcije analize slogovne strukture riječi. Također sam 
provjerila posjeduju li djeca fleksibilnost šake i prstiju, drže li pravilno olovku, da li im je 
linija jasna i adekvatnog pritiska. Posebnu pažnju obratila sam djeci s posebnim 
potrebama i planirala njihovu terapiju individalno. 
Tijekom rada odlično sam surađivala s ravnateljicom, odgajateljicama vrtića, 
pedagoginjom. 
 
 
U Baškoj Vodi, 17. 06. 2022.                        Ljiljana Beroš, mag. logopedije 
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  10.       Izvješće o radu pedagoga na kraju pedagoške 
godine 2021/22.  

 
 
 
 

U periodu od 1.  rujna 2021. do 30. lipnja 2022 godine rad pedagoginje (8 sati mjesečno) 
u DV „Ježić” u Baškoj Vodi obuhvaćao je sljedeće poslove: 

● Izrada godišnjeg plana i programa rada pedagoga 
● Pedagoška opservacija i izrada plana i programa rada s djecom s poteškoćama u 

razvoju  
● Rad s djecom s poteškoćama u razvoju 
● Vođenje dokumentacije o djeci s poteškoćama u razvoju 
● Savjetodavni rad s roditeljima djece s poteškoćama u razvoju 
● Individualni i grupni rad s predškolcima  
● Izvođenje rada po grupama  
● Suradnja sa stručnim timom 
● Suradnja s odgajateljima 

 
 
 
 

       Pedagoginja  
Danijela Jakir, mag 
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11. IZVIJEŠĆE RADA RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA U               

PEDAGOŠKOJ GODINI 2021. / 22. GODINI  

U ranom učenju engleskog jezika sudjelovala uz dvije starije skupine 

sudjelovala su djeca iz mlađih skupina.  

Realizirane su slijedeće tematske cjeline:  

 susreti, pozdravi, upoznavanje 

 predstavljanje sebe, prijatelja i obitelji kroz slike i crtež 

 učenje engleskog jezika uz pomoć slikovnica, većinom autora Erica 

Carle  

In the Zoo, in the Zoo what do you see? 

Brown bear, brown bear what do you see? 

The very hungry caterpillar  

From head to toe  

I  love  mom 

Fox s socks ( by Julia Donaldson)  

In the toyshop,  Teddy bear, teddy bear  

 usvajanje pojmova o vrtiću i prostorijama koje koristimo  

 odabir, uzimanje, odnosno pospremanje igračaka  

 korištenje riječi za izražavanje emocija i emocionalnih stanja, 

poticanje korištenja 4 čarobne riječi.  
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 korištenje imena životinja, kućni ljubimci, životinje što žive na selu, te 

one u džungli i šumi 

 hrana: što jedemo za doručak? Što volim jesti, a što ne? 

Jesam li gladan, žedan...? 

 upoznavanje boja i brojeva do 20 , učenje izricanja vremena  

What time is it ? , dani u tjednu 

 odjeća i obuća 

 upoznavanje dijelova  tijela , učenje brojalica i pjesmica 

 obilježena važna društvena zbivanja,  blagdani, eko datumi, dječji 

rođendani, proslave i svečanosti 

  proširivanje rječnika kroz različite oblike izražavanja , usvajanje 

kratkih pjesmica, brojalica, pokretima, plesom i igrom 

  If  you are happy  and you know it!, Old Mc Donald had a farm,  

This is the way I wash my hands, The wheels on the bus, 

 Jingle bells,  jingle bells, You are my sunshine,  Happy birthday, 

 English is easy, English is nice, Feelings, Rain, rain , go away , Five                        

little monkeys , One, two buckle my  shoe,  

Hide and seek, Hot potato, Yes or no,  

  What s the time, Mr Wolf ? 

                                                                           Jasminka Križanović, prof. 
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Odgojiteljsko vijeće je na sjednici održanoj 12.  rujna 2022.  godine 
usvojilo Izvješće o radu   Dječjeg vrtića Ježić za pedagošku godinu 
2021. /22.   
 
 
 
 
 
                                                                ravnateljica  
                                                    Jasminka Križanović 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na temelju stavka  36. Statuta Dječjeg vrtića Ježić, Upravno vijeće 
Dječjeg vrtića je na sjednici održanoj 13.  rujna 2022.  godine 
usvojilo Izvješće o radu Dječjeg vrtića  Ježić  za pedagošku godinu 
2021. /22.  
 
 
 
 
 
                                          predsjednica Upravnog vijeća  
                                                   Danijela Svalina  

 


