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I. USTROJSTVO RADA 

 

 Dječji vrtić  Vukovar 2,  javna je ustanova u kojoj se ostvaruju programi 
predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi kao dio sustava 
odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. DV Vukovar 2 predškolski odgoj ostvaruje u 
skladu s razvojnim potrebama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama 
roditelja. Osnovna djelatnost vrtića obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene 
zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece od navršene prve godine života do polaska u 
osnovnu školu.  

 
 Poslove njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi 
o djeci rane i predškolske dobi vrtić  ustrojava u dva objekta: 

 Dječji vrtić " Radost " - Kardinala Alojzija Stepinca 46., Vukovar 
 Dječji vrtić " Borovo " - Kralja Zvonimira b.b., Borovo naselje. 

 
Osnivač Vrtića je Grad Vukovar.  

Vrtić je  uvršten u mrežu predškolskih ustanova Vukovarsko – srijemske županije. 

Specifičnost rada DV Vukovar 2 je zadovoljavanje iskazanih potreba i  interesa 
roditelja u ostvarivanju prava na odgoj i obrazovanje djece na maternjem srpskom jeziku i 
pismu.  Osnovna  specifičnost odgojno-obrazovnog rada  su njegovanje dvojezičnosti i 
inkorporiranje sadržaja rada na očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta djece 
pripadnika srpske nacionalne zajednice. Cjelokupan rad vrtića zasnovan je na 
humanističko razvojnoj koncepciji te poticanju cjelovitog razvoja djeteta.  Odgojno-
obrazovni rad  ostvaruju se  na  materinskom srpskom jeziku  i nematerinskom hrvatskom 
jeziku.   

Odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi vrtić ostvaruje na temelju 
nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj i kurikuluma vrtića. Programska koncepcija 
odgojno-obrazovnog rada vrtića temelji se na smjernicama, ciljevima  i zadaćama  
službenih dokumenata  Prijedloga koncepcije predškolskog odgoja i Programskog 
usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece, (Glasnik Ministarstva prosvjete i 
kulture RH, br.7-8/1991) i Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava 
(1999).  

 Vrtić je  ustrojen  prema  važećim zakonskim, pod zakonskim aktima, općim i 
posebnim pravnim aktima,  kojima je regulirana djelatnost predškolskog odgoja.  
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  Vrtić je, tijekom pedagoške godine, temeljio ustrojstvo rada na otvorenosti prema 
potrebama korisnika usluga (potrebe i interesi roditelja i djece) i društvene zajednice u 
kojoj djeluje. Vrtić ostvaruje  primarnu djelatnost  prrovođenjem redovitih i  posebnih 
programa te programa javnih poreba.   

 Redovite, cjelovite programe odgoja i obrazovanja  vrtić je organizirao u različitom 
trajanju. Ovisno o duljini boravka djeteta u vrtiću organizirana je i prehrana (broj i vrsta 
obroka):  

    10-satni program jaslica i vrtića: doručak – ručak - užina, 

    6-satni program vrtića: doručak – ručak,  

    6-satni program vrtića: doručak. 

 

     Na početku pedagoške 2012.-2013. godine,  upisan je 171  polaznika/ca u redovite 
programe.  Tijekom godine broj djece  je  varirao (upisi i ispisi).  Prema podacima za lipanj 
2013. godine u vrtićima je boravilo 181-no dijete. Promjene broja djece nisu   značajnije 
utjecale na promjenu struktura odgojnih  grupa po objektima. Od ukupnog broja 
polaznika najveći broj  polaznika su korisnici cjelodnevnog desetsatnog programa. 

 
            Odgojno-obrazovni programi provođeni su u osam odgojnih  grupa: dvije  jaslične (od 
navršene prve do navršene treće godine života) i šest vrtićnih grupa (od navršene treće godine 
života do polaska u osnovnu školu).  

            Slijedi tabelarni  prikaz strukture odgojnih grupa  i broja djece, prama broju korisnika 
jasličnih i vrtićnih grupa na razini objekata i   na razini predškolske ustanove:  

 

            Tablica: BROJ ODGOJNIH GRUPA  I BROJ DJECE PO OBJEKTIMA 

BROJ SKUPINA DV 
„BOROVO“ 

 

DV 
„RADOST“ 

UKUPNO 
SKUPINA 

UKUPNO  
DJECE 

JASLIČKE  1 1 2  26 
VRTIĆKE  2 4 6 155 
UKUPNO 3 5 8 181 
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Slijede brojčani pokazatelji broja korisnika programa vrtića na kraju pedagoške 
godine: 
 
      Tablica: REDOVITI  PROGRAMI  RADA  ZA  PEDAGOŠKU 2012/2013. GODINU 

          DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ 
 
DOB DJETETA 

 
BROJ 
SKUPINA 

 
BROJ 
DJECE 

 
STRUČNE RADNICE 

REALIZACIJA 
HRVATSKOG 
JEZIKA 

Djeca od navršene 
prve do treće 
godine   

 
1 

 
11 

Jelica Svilokos  
Janja Guslov-med. sesta 
 

 

Djeca u  petoj i 
šestoj godini  

1 24 Ljiljana Skrbin Dević 
Gordana Korpoš 

LJ. Skrbin 
Dević 

Djeca od treće 
godine  do 
polaska u školu  

 
1 

 
26 

Zagorka Letica 
Svjetlana Banić Kasalo 
 

 

Djeca od  treće  
do pete godine   

 
1 

 
20 

Radoslava Patković 
Marina Latinović 
Sandra Božanić-pripravnica 

* 

Djeca od  treće  
do pete godine  

 
1 

 
26 

Olgica Duvnjak 
Slavka Oreščanin 

Maja Kozmar 

 
UKUPNO 

 
5 

 
107 

 
 

 
 

 
 
       PODRUČNI ODJEL“BOROVO“ 

 
DOB DJETETA 

 
BROJ 
SKUPINA 

 
BROJ 
DJECE 

 
STRUČNE RADNICE 

REALIZACIJA 
HRVATSKOG 
JEZIKA 

Djeca od navršene 
prve do treće 
godine  

 
1 

 
15 

Mirjana Bojanić 
Vedrana Tepavac 

 

Djeca  od četvrte 
godine do polaska 
u školu  

 
1 

 
27 

Sanja Božić 
Andrea Macura-pripravnica 

 

Djeca od treće  do 
pete godine 

 
1 

 
32 

Snežana Dobrošek 
Sanja Andrić 
 

 
 
Vesna Lada 

 
UKUPNO 

 
3 

 
74 
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     *NAPOMENA:U skupini  boravi dijete s posebnim potrebama. 

 Pored redovitih programa odgoja i obrazovanja, vrtić je tijekom godine realizirao i 
druge programe: 

 Poseban kraći program ranog učenje stranog engleskog  jezika:engleska 
igraonica  

 Obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada  u redovitim programima: 
posjete, susreti, manifestacije, sportsko-rekreacijski programi, izleti, 
preventivni i zaštitni programi (Sigurnosno zaštitni program, CAP 
program, Sigurnosno preventivi programi, kazališne predstave) 

 Otvorena vrata vrtića  za djecu koja nisu polaznici redovitih programa 
vrtića 

 Programe međugranične suradnje s maticom i programske suradnje s 
vrtićima koji svoju djelatnost ostvaruju s djecom srpske nacionalne 
manjine u Vukovarsko-srijemskoj županiji 

 Programi  kreativnih radionica za roditelje  
 

ENGLESKA IGRAONICA – Igraonica ranog učenja engleskog jezika realizirana je u 
periodu listopad-lipanj, 2012./13. godine u DV „Radost“.  Programom je  bilo obuhvaćeno 
19-est polaznika dobi 4-6 godina, organiziranih u dvije grupe. Rad igraonice organiziran je 
kao izvannastavna aktivnost u dva susreta tjedno u trajanju  30 minuta po susretu. 
Ukupno je planirano i realizirano 60 nastavnih sati. Program je  provođen u posebno 
namijenjenom prostoru vrtića za rad engleske igraonice. Prostor je opremljen potrebnim 
didaktičkim sredstvima za rad na engleskom jeziku.    

 Ciljevi programa ranog učenja engleskog jezika (usvajanje fonetike engleskog 
jezika, razvijanje sposobnosti pamćenja, imitiranja i govornog izražavanja, bogaćenje 
rječnika, poticanje kreativnosti, spoznavanje jezičkih i kulturoloških razlika) ostvarivani su 
u veselom ozračju kroz igre i pokrete.  

 Ranim učenjem stranog jezika doprinosilo se  poticanju interesa za komunikaciju 
na engleskom jeziku , razvijan je senzibilitet za govorno izražavanje na stranom jeziku,  
usvajanje  riječi, jezičnih i fonematskih pravila kroz igru, brojalice,recitacije, pjevanje, 
slušanje, dijalog, pokretne igre. Djeca, polaznici engleske igraonice, sudjelovala su na 
svečanostima organiziranim u Vrtiću. Na završetku programa djeca su dobila na dar 
diplome o pohađanju engleske igraonice i video zapise djece u aktivnostima.   
Igraonica engleskog jezika financirana je  sredstvima roditelja. 
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 REDOVITI PROGRAMI I PROGRAMI OBOGAĆIVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA izvješća o 
obogaćivanju programa odgojno – obrazovnog rada različitim sadržajima u redovitim 
programima slijedi u nastavku izvješća. 

Za obavljanje cjelokupne djelatnosti vrtića  angažirano je 33 radnika.  

 Unutarnjim ustrojstvom poslovi vrtića razvrstani su prema vrsti i opisu poslova: 
poslovi vođenja-ravnateljica, stručno razvojni poslovi-pedagoginja, odgoijtelji/ce, 
medicinska sestra, administrativno financijski poslovi, poslovi prehrane, poslovi 
održavanja i prijevoza, poslovi  održavanja čistoće. 

 Tijekom godine u Vrtiću su stažirale tri odgojiteljice pripravnice na stručnom 
osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.  Pripravnički staž  početnica traje 
kalendarsku godinu. Jedna pripravnica završila je pripravnički staž 6.studenog 
2012.godine, a dvije odgojiteljice pripravnice započele su osposobljavanje za rad  od 
veljače 2013. godine.  

 Pedagoška godina započela je 1.rujna 2012., a završava 31. kolovoza 2013. godine. 
Ukupan fond radnih sati za pedagošku 2012.-2013. godinu je 2080 sati, uključujući i 88 
radnih sati za praznike i blagdane (11 radnih dana). Prema opisu poslova u godišnjem 
fondu  radnih sati   pedagoških radnika  ostvareno je 1494 sata za neposredni rad s 
djecom te 498 sati za ostale poslove.  

 Tjedno radno vrijeme odgojiteljica raspoređeno je na neposredni rad s djecom (30 
sati), te ostale poslove (10 sati) prema opisu radnog mjesta: planiranje i priprema za rad, 
suradnja s roditeljima i društvenom zajednicom, stručno usavršavanje, vođenje pedagoške 
dokumentacije, priprema i izrada didaktičkih sredstava i materijala za rad s djecom, 
priprema djece  i sudjelovanje na javnim  manifestacijama, uređenje unutarnjeg i vanjskog 
prostora vrtića i drugi poslovi u dogovoru s ravnateljicom.   

  Za sve zaposlene radnike vođena je dnevna Evidencija  o radnom vremenu radnika, 
kao i izostanci s rada (bolovanja, godišnji odmori, službena putovanja, slobodni dani, 
osobni izostanci, neplaćeni dopusti i drugo).  

Radno vrijeme Vrtića je od 6.00-16.30 sati, svakodnevno u okviru petodnevnog 
radnog tjedna. Organizacija rada temelji se na 40 satnom radnom  tjednu  te usklađivanju  
radnog vremena  radnika prema zahtjevima kvalitetne realizacije cjelokupne djelatnosti. 

       Radno vrijeme Vrtića   prilagođeno   je potrebama djece i roditelja. 
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III. SURADNJA  S  DRUŠTVENIM ČIMBENICIMA 

 

            U cilju ostvarivanja Programa odgojno-obrazovnog rada kao i Programa rada 
Vrtića, te  kvalitetnije i sadržajnije provedbe svih planiranih zadaća, tijekom godine, Vrtić 
je surađivao i ostvarivao partnerske odnose sa sljedećim društvenim faktorima: 

 

FAKTORI  

 

SADRŽAJI SURADNJE 

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I 
ŠPORTA RH 

-  Odjel za predškolski odgoj i osnovno    
obrazovanje 

-  Savjetodavna i stručna pomoć 

AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE OSIJEK 

 

-  Stručno usavršavanje odgojitelja, stručnih  
suradnika i ravnatelja 

-  Savjetodavna i stručna pomoć savjetnika za    
kvalitetniju provedbu inovacija u radu 

GRAD VUKOVAR 

 
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

-  Odsjek za socijalnu skrb i humanitarnu 
djelatnost  

 
-  Odsjek za sport grada Vukovara: 

organizacija sportske manifestacije: 
Olimpijski festival  dječjih vrtića –Vukovar, 
organizacija obuke klizanja 

-  18. Vukovarsko lutkarsko proljeće 
-  Vožnja turističkim vlakićem do Eko-etno 
   centra Adica 
 

OSNOVNE ŠKOLE 

 

 

 

PREDŠKOLSKE USTANOVE NA PODRUČJU 
NAŠE ŽUPANIJE 

- Suradnja s OŠ Dragutina Tadijanović, 
  OŠ Nikole  Andrić i OŠ Siniše Glavašević 
- Posjeta djece školi u upoznavanje s 
  prostorom, sudjelovanje u gradskim 
  manifestacijama 
 
-  DV  Vukovar 1: provedba projekta 

Interkulturalno obrazovanje i odgoj za 
različitost , manifestacija: Dani dječjih vrtića  
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PREDŠKOLSKE USTANOVE – MEĐUGRANIČNA 
SURADNJA 

-  PU „Poletarac“ u Odžacima-natječaj 
likovnih radova 

 
ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA i VIJEĆE SRPSKE 
NACIONALNE MANJINE  

-  Pokloni prigodom pravoslavnih blagdana   
-  Pomoć u organizacija prijevoza djece za 

poludnevni izlet u Dalj   
 

SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA -  Obilježavanje pravoslavnih blagdana;  
donacija  poklon paketića i didaktičkog 
materijala prigodom obilježavanja 
pravoslavnih blagdana Sv. Nikolaja i Sv. 
Save  

 
KUD „SLOGA“ VUKOVAR -  Suradnja na obogaćivanju programa 

njegovanja tradicije i kulture srpske 
zajednice    

 
GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR – DJEČJI 
ODJEL  

 

-  Posjeta djece knjižnici, posudba slikovnica  
-  Korisničke iskaznice za svaku odgojnu 

skupinu; posudba građe za djecu iz fonda    
dječjeg  odjela 

 
JAVNA USTANOVA U KULTURI HRVATSKI 
DOM VUKOVAR 

-  Prisustvovanje kazališnim predstavama 
-  Organiziranje stručnog skupa 
 

GRADSKI MUZEJ VUKOVAR 

GRADSKI MUZEJ VINKOVCI 

 

-  Provedba aktivnosti s djecom u prostorima 
muzeja-upoznavanje povijesti našeg 
kraja,upoznavanje kulture i tradicije 
Slavonije 

-  Izlet na Arheološko nalazište Vučedol  
 

DRUŠTVO «NAŠA DJECA»  VUKOVAR 

 

-  Sadržaj suradnje:  obilježavanje blagdana 
i civilizacijskih slavlja, manifestacije Tjedan 
djeteta, Sveti Nikola, Maskenbal, Cvjetni 
korzo. 

-  Posjeta uredu gradonačelnika 
 

POLICIJSKA POSTAJA VUKOVARSKO-
SRIJEMSKE ŽUPANIJE, VUKOVAR 

-  Realiziranje aktivnosti u prostorima vrtića; 
sigurnost u prometu, te aktivnosti o 
eksplozivnim napravama  

-  Posjeta policijskoj postaji Vukovar 
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JAVNA VATROGASNA POSTROJBA VUKOVAR -  Posjeta vatrogasaca vrtićima 
-  Posjeta djece  Vatrogasnoj postrojbi 

DRUŠTVO ZA POMOĆ MRO VUKOVAR, KLUB 
„GOLUBICA“ 

-  Posjeta djece osobama  s MRO: ekološke i 
kreativne radionice  

-  Sudjelovanje na gradskoj manifestaciji 
„Sajam cvijeća“ 

-  Susret udruga i ustanova koje skrbe o 
osobama s mentalnom retardacijom: 
„Festival igre i smijeha“ 

 
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VUKOVAR -  Sanitarni pregledi 

-  Nadzor slučajeva epidemijskih bolesti 
 

ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA     GRADA 
VUKOVAR                        

-  Organizacija  Olimpijskog festivala dječjih 
vrtića Vukovar; sudjelovanje djece                                             

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU „PRIMUM“, 
VUKOVAR 

-  Posjeta centru:  program za starije osobe 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VUKOVARA 

 

 

ČAZMATRANS  d.o.o. 

DUSUZ, VUKOVAR 

 

 

 

VINKOVAČKO DVORANSKO PLIVALIŠTE 
LENIJE, Periska d.o.o, 

-  Sudjelovanje djece na natječaju likovnih 
radova „Volim Hrvatsku“ na temu „Ljepote 
mojeg zavičaja“  

 
 
-Organiziranje prijevoza djece 
 
-Preventivni programi „Edukacija djece u  
  području zaštite i spašavanja u slučaju  
  nesreće“ 
-Posjeta djece Područnom uredu u Vukovaru 
-Sudjelovanje djece na natječaju likovnih 
radova na temu  
 
-Igre i animacije djece na vodi 
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         IV.      RAD  VRTIĆA U LJETNOM PERIODU 

 

            Dječji vrtić Vukovar 2 organizirao je rad u ljetnom periodu prema realnim 
potrebama roditelja  i djece za uslugama Vrtića tijekom  srpnja i kolovoza 2013. godine. 

            Na temelju anketiranja roditelja, te dobivenih podataka o broju korisnika redovitih 
cjelodnevnih  programa u ljetnom periodu,  tijekom srpnja organiziran je rad 
(„dežurstvo“) u DV „Radost“, . 

           Tijekom kolovoza odgojno - obrazovni rad realiziran je u  DV „Radost“ u Vukovaru  i 
u DV „Borovo“ u Borovu naselju.U ljetnom periodu u vrtićima su izvršene  prostorne 
,organizacione i kadrovske pripreme za početak pedagoške godine.  
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X.     OPSEG  I  ELEMNTI  PEDAGOŠKE  DOKUMENTACIJE 

 

           Pedagoška dokumentacija vođena je dvojezično (na hrvatskom jeziku i latiničnom 
pismu i na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu)  prema planiranom opsegu i elementima: 

 

 Matična knjiga, 
 Imenik za svaku odgojnu skupinu, 
 Tromjesečni plan i program za svaku odgojnu skupinu, 
 Tjedni plan glavnih aktivnosti na razini skupine, 
 Dnevni plan zapažanja, 
 Tjedno valoriziranje realiziranog programa, 
 Evidencija o individualnoj naobrazbi, 
 Album o stvaralaštvu djece i događanjima u skupini, 
 Zapisnik roditeljskih sastanaka, 
 Zapisnik o radu stručnih tijela, 
 Evidencija o stručnom usavršavanju djelatnika, 
 Evidencija o realizaciji satnice, 
 Godišnje izvješće o provedbi Plana i programa Ustanove, 
 Ljetopis. 
 Protokoli postupanja u rizičnim situacijama 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Ravnateljica 

                                                                                                   Slavka Lončar, prof. 
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