PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD ČABAR
DJEĆJI VRTIĆ ˝BUBA MARA˝
Narodnog osloboñenja 2,
ČABAR
Čabar, 11. lipnja 2012.g.

IZVJEŠĆE
O RADU DJEČJEG VRTIĆA
˝BUBA MARA˝ ČABAR ZA PEDAGOŠKU GODINU 2011./2012.

USTROJSTVO RADA
Dječji vrtić ˝Buba Mara˝ Čabar organiziran je kao ustanova koja djeluje kroz pet
podružnica. Vrtić ima sjedište u Čabru, ulica Narodnog osloboñenja 2, Vrtić predstavlja i
zastupa ravnateljica Laura Turk – Resman.
Osnivač, Grad Čabar, osigurao je prostor svih vrtića u prostoru mjesnih škola osim u
Prezidu gdje se podružnica nalazi u zasebnom objektu.
U podružnicama dječjeg vrtića provodi se šestosatni odgojno – obrazovni program rada koji
je u pedagoškoj godini 2011./ 2012. pohañalo 71 dijete.

PODRUŽNICE

ODGOJITELJI

PROGRAM

˝Buba
Mara˝
podružnica Čabar
˝Buba
Mara˝
podružnica Tršće

odgojiteljica
Laura Turk-Resman
odgojiteljica
Jasmina Šebalj

6 satni

BR.
DJECE
12

6 satni

15

˝Buba
Mara˝ odgojiteljica
podružnica Prezid
Renata Turk-Malnar
˝Buba
Mara˝ odgojiteljica
podružnica Gerovo
Slavica Volf

6 satni

16

6 satni

20

˝Buba
Mara˝ odgojiteljica
podružnica Plešce
Alenka Malnar

6 satni

8

ADRESA
PODRUŽNICA
Narodnog
osloboñenja 2
Ivana Kovača
16
Goranska 103
/1
Zagrebačka 2

Antuna
Muhvića 27

Radna godina traje je od 1. rujna do 31. kolovoza, a od 13. srpnja 2012. godine
započinje kolektivni godišnji odmor odgojitelja.
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Organizacija rada u 2011./2012. godini planirana je i realizirana rukovodeći se
Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine”, broj
63/08). Poštujući zakonske propise i suvremena dostignuća u predškolskom odgoju,
formirane su mješovite skupine od druge do sedme godine.
Radno vrijeme odgojitelja je 40 sati tjedno;
 30 sati neposrednog rada s djecom
 10 sati ostalih poslova, planiranja, programiranja i vrednovanja odgojno-obrazovnog
rada, prikupljanja, izrañivanja i održavanja sredstva za rad s djecom, voñenja brige o
estetskome i funkcionalnome ureñenju prostora za izvoñenje različitih aktivnosti,
voñenja dokumentacije o djeci i radu te zadovoljavanja stručnih zahtjeva u
organizaciji i unaprjeñenju odgojno-obrazovnog procesa, suradnje s roditeljima,
stručnjacima kao i s ostalim sudionicima u odgoju i naobrazbi djece predškolske dobi
u lokalnoj zajednici, zadovoljavanja svakidašnje potreba djece i njihovih razvojnih
zadaća te poticanja razvoja svakoga djeteta prema njegovim sposobnostima.
Financijsko poslovanje povjereno je firmi ACER – Gerovo.
Realizirane zadaće:
Tijekom godine kontinuirano su praćene i provedene potrebe upisa djece.
Izdana su Rješenja o radnom vremenu i zaduženja odgojitelja te Rješenja o
korištenju godišnjih odmora, slobodnih dana.
Radno vrijeme podružnica usklañeno je s ciljem zadovoljenja potreba roditelja.
Kontinuirana je suradnja s osnivačem u cilju razvoja predškolskog odgoja na području grada
Čabra.
Provedeno je osiguranje djece u Croatia osiguranju, od strane roditelja korisnika
usluga predškolskog odgoja i naobrazbe potpisani su Ugovori za pedagošku godinu, te
suglasnosti prilikom odlaska i dolaska djece u vrtić.
Uspostavljen je kućni red po podružnicama; jutarnje okupljanje, individualni i grupni
rad s djecom, planirane aktivnosti ( korištenje različitim materijalima, istraživanje, tjelovježba,
rad sa školskim obveznicima, kulturno – higijenske navike), boravak na vanjskom prostoru.
Voñene su evidencije praćenja prisutnosti djece po odgojnim skupinama, evidencije
uplata roditelja, evidencije rada odgojiteljica te individualno praćenje djece.
Godišnjim planom i programom uglavnom su provedene sve planirane aktivnosti.
Suradnja s roditeljima provedena je kroz roditeljske sastanke (informativni sastanci –
upis i prilagoñavanje djece u rujnu i listopadu i priprema za školu u veljači i organizacija
druženja roditelja – djece – odgojitelja tijekom godine), individualnih razgovora i kutića za
roditelje.
Suradnja s vanjskim institucijama ( OŠ „Petar Zrinski „ Čabar, Zavod za javno
zdravstvo, Croatia osiguranje, Socijalna služba, Logoped, Vrtići PGŽ-a, PIK d.o.o) uspješno
je ostvarena tijekom pedagoške godine.
MATERIJALNI UVJETI
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi troškove smještaja djece snosio je
Grad Čabar (osnivač Ustanove) i roditelji djece koja su koristila usluge Vrtića
Materijalna sredina u kojoj su djeca boravila, bila je poticajna i takva je omogućavala
zadovoljavanje potreba za druženjem, zabavom, učenjem kroz istraživanje, samostalnost te
aktivnu angažiranost svakog djeteta.
U podružnici Prezid doniran je stol i četiri stolice - Udruga „Trbuhovica“, a u
podružnici Plešce od strane firme „Sial“ - Prezid, doniran je novi televizor.
Dječji vrtić ˝Buba Mara˝ Čabar iz područja materijalnih troškova realizirao je sljedeće
postavljene zadatke:
- produženje ugovora / sporazuma s OŠ ˝Petar Zrinski˝ Čabar – troškovi održavanja,
najam prostora i topli obrok tj. marenda u menzi škole;
- ustaljena narudžba užine za djecu – dnevno svježi PIK-ovi proizvodi i proizvodi
mljekare u Rijeci ;
- sklopili smo Ugovor sa trgovinom „Sial“ Prezid – voće kao dodatni obrok
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-

donesena je Odluka o besplatnom smještaju udomljene djece, djece roditelja nižih
financijskih primanja;
tijekom godine na prijedlog odgajateljica koje su pratile interese i potrebe djece
nabavljen je didaktički materijalu ( u prosincu ) i likovno tehnički materijal (tijekom
godine)
održavanje prostora tijekom godine obavljalo se redovitim kontroliranjem, i
uklanjanjem manjih postojećih kvarova, za veće kvarove koje je potrebno sanirati
tijekom ljeta dostavljen je upit Upravnom vijeću dječjeg vrtića ;
na nivou ustanove realizirane su i financirane slijedeće zadaće ; posjeti Lutkarskom
kazalištu u Rijeci, organizacija 11. Olimpijskog festivala dječjih vrtića PGŽ – e , 6.
Sportski susret podružnica;

NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE
Tijekom upisa u Dječji vrtić na temelju objavljenog natječaja dostavljena je sva
potrebna dokumentacija djece – osobni dokumenti, potvrda o prebivalištu i liječnička potvrda
iz koje je vidljivo zdravstveno stanje svakog djeteta.
Briga za očuvanje zdravlja djece ( jutarnja tjelovježba, osnovni oblici kretanja kroz
elementarne igre, boravak na vanjskom prostoru ) te zdravstvena zaštita provodila se tijekom
cijele godine, a odvijala se u suradnji s lokalnim ambulantama i školskom medicinom u
Delnicama ( sistematski pregled za upis u 1. razred ).
Odgojitelji su takoñer upućeni na redoviti sanitarni pregled u Epidemiološku službu,
Dom zdravlja Delnice.
U podružnici Prezid upisano je dvoje djece iz udomiteljske obitelji Žagar.
Prilagodba djece u rujnu bila je uspješna, a temeljila se na dobroj suradnji i kvalitetnoj
komunikaciji s roditeljima.
Sigurnosno – zaštitnim i preventivnim programom reguliran je protokol pri
primopredaji djece u vrtić i djeteta iz vrtića, boravku djece na vanjskom prostoru, prva pomoć
u vrtiću, mjere i nadzor kretanja osoba u vrtiću, postupanje u slučaju nasilja u obitelji, meñu
djecom u vrtiću i odgojitelj – roditelj, razvodu braka, alkoholizirano stanje roditelja, PTSP,
zlostavljanje djeteta i mjere sigurnosti u prehrani.
Odgojitelji su pratili rast i razvoj svakog djeteta i u svom radu su provodili sadržaje i
aktivnosti koje su u funkciji zaštite djetetovog zdravlja i poboljšanja općeg razvoja djece.
Svakodnevno se poticalo djecu na razvoj kulturno - higijenskih navika, samostalnosti pri
hranjenju, osobnoj higijeni .
Sastavni dio Godišnjeg plana i programa rada vrtića su Sigurnosno-zaštitni i
preventivni program rada u dječjem vrtiću i Nacionalni program suzbijanja korupcije
predstavljeni na roditeljsko sastanku u mjesecu rujnu.
Prehrana, zagrijavanje prostora, higijena prostora kao i higijensko – zdravstveni uvjeti bili su
osigurani u suradnji s OŠ " Petar Zrinski".
Tijekom pedagoške godine nisu zabilježene tjelesne povrede djece. Dužih izostanaka
djece nije bilo, a povremenih izostanaka bilo je zbog viroza i prehlada .
Prostor vrtića stavili smo u funkciju svakog djeteta, prateći interese i potrebe. Na temelju toga
uspostavili smo dnevni ritam odgojno – obrazovnog rada kroz pravilnu izmjenu aktivnosti .
ODGOJNO OBRAZOVNI RAD
Odgojno-obrazovni rad naše Ustanove planiran je "Programskim usmjerenjem odgoja
i obrazovanja djece", koji se temelji na humanističko-razvojnoj koncepciji.
Planiranje "Kurikuluma" vezano je uz Godišnji plan Dječjeg vrtića "Buba Mara"Čabar,
a temeljen je na temi "Dijete u dodiru s prirodom".
Realiziranim aktivnostima nastojali smo razvijati ekološku svijest djece, upoznavali
smo i koristili prirodne materijale, istraživali prirodu i njezine zakone.
Cilj nam je bio odgojiti znatiželjno dijete koje promatra i istražuje, upoznaje prirodu i
samostalno otkriva radost življenja u prirodi.
Tema se razrañivala putem raznih aktivnosti, kroz područja učenja i razvoja.
Igre koje su nam omogućile ostvarenje navedenog bile su:
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Igre za emocionalni razvoj djeteta s ciljem
 poticanja zdravog, sretnog i sigurnog djeteta
 poticanja i obogaćivanja emocija
 osvještavanja djece da su osjećaji prirodni
Zadatci:
 razvijanje sigurnosti i samopouzdanja kroz raznovrsne situacije
 poticanje djece na meñusobno uvažavanje i pomaganje
 poticanje djece na usvajanje primjerene komunikacije u odgovarajućim trenucima
Igre za razvoj samostalnosti s ciljem
 poticanja djece na samostalnost i stjecanje spoznaja o svom okruženju
Zadatci:
 stjecanje znanja o sebi
 poticanje razvoja samostalnosti i samokontrole
 razvijanje povjerenja u vlastite sposobnosti
Igre za razvoj ranih društvenih odnosa s ciljem
 poticanja djece na igru i druženje sa drugom djecom i odraslima
Zadatci:
 prepoznavanja i podržavanja dječjih interesa za sadržaje vezane uz kulturu, tradiciju,
običaje
Igre za promicanje socijalizacije s ciljem
 poticanja osjećaja vlastite vrijednosti (pravo na sreću, ljubav, prijateljstvo) i
samopouzdanja (suočavanje sa izazovima, učenje, donošenje odluka)
Igre za razvoj spoznaja s ciljem
 razvijanja mišljenja, pamćenja, pažnje, koncentracije i logičkog zaključivanja
Zadatci:
 poticanje istraživanja okoline, eksperimentiranje različitim stvarima i materijalima
 omogućivanje djeci da samostalno pronalaze rješenja, zaključuju i osjećaju se
uspješnima
Igre za rani razvoj govora s ciljem
 usvajanja i razvijanja govora i drugih oblika komunikacija
Zadatci:
 razvijanja vještina slušanja i razgovaranja
Tjelesne aktivnosti s ciljem
 zadovoljenja osnovnih tjelesnih potreba i usavršavanja prirodnih oblika kretanja
Zadatci
 razvijanje psihomotoričkih sposobnosti
Odgojiteljice su tijekom godine promatrale, procjenjivale, bilježile i poticale razvoj
svakog djeteta, usmjeravajući ga ka njegovom interesu što je doprinijelo razvoju njegovih
sposobnosti i vještina.
Odgojiteljice su prostor organizirale kroz centre aktivnosti, koji su djeci omogućavali
razvoj i učenje.
Nadalje, odgojiteljice su vodile dokumentaciju o djeci i radu (pedagoška
dokumentacija) te provodile stručna unapreñenja odgojno-obrazovnog procesa.
Izuzetna pažnja pridavala se suradnji s roditeljima, suradnji sa stručnjacima i ostalim
sudionicima u odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi u našoj sredini.
U podružnicama su realizirane sljedeće aktivnosti:
RUJAN 2011.
 Prilagodba djece (uz uključenje roditelja)
 Izrada Kurikuluma podružnica
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Usvojen je Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića "Buba Mara"Čabar za
pedagošku godinu 2011/2012. i Plan rada ravnatelja za pedagošku godinu
2011/2012.
Prikupljanje i arhiviranje upisne dokumentacije djece
Osiguranje djece-Croatia osiguranje
Obilježili smo: Hrvatski olimpijski dan sporta i Dan grada Čabra (ulična utrka u Čabru,
edukativni i sportske sadržaji)
Dan policije-kontakt policajac (sigurnost djece u prometu)
"Jesen"-dani krušaka
Projekti "Lišće", "Plodovi jeseni - zdrava hrana"
izložbe dječjih uradaka u Čabru

LISTOPAD 2012.
 Dječji tjedan - aktivnosti s naglaskom na razvoj empatije kod djece
 Dan pješačenja - izleti i šetnje u prirodu
 09.10.2011. - Dani puha u Tršću-izložba dječjih uradaka, prigodni program djece
 13.10.2011. - posjet Kazalištu lutaka u Rijeci-predstava "Ivica i Marica"
 Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje - radionice s djecom, kulturno-umjetnički
programi u suradnji s OŠ
 Mjesec knjige - igre papirom, posjet knjižnicama OŠ
 Upoznavanje života na selu-sklopovi aktivnosti "Voćnjak", "Na seoskom imanju sve
životinje svoje mjesto imaju", posjeti domaćinstvima
STUDENI 2012.
 Dan mrtvih - posjet groblju
 Projekt "Kuća"
 Izrada eko-kalendara-važni eko datumi, upoznavanje prirode i njenih zakona
 Eko-igre-druženje djece i odraslih
 18.11.2011. - posjet Kazalištu lutaka u Rijeci-predstava "Ježeva kućica"
PROSINAC 2011.
 Temom "Izrañivanje umjetničkih tvorevina od prirodnih materijala" obilježili smo
mjesec darivanja, Sv.Nikola, Sv.Lucija, Božić (likovno-kreativne radionice, druženje
djece i odraslih). Posjet božićnoj izložbi "Božićna drvca svih vremena" u suradnji s
Udrugom "Goransko srce", Udruga "Trbuhovica" - darovi za djecu
 Sudjelovali smo u kulturno-umjetničkom programu povodom božićno-novogodišnjih
blagdana u suradnji s OŠ
SIJEČANJ 2012.
 Aktivnosti: briga o životinjama zimi ( izrada albuma, plakata, slikovnica o životinjama,
maketa šume zimi)
 Projekt "Vitezovi i dvorci"
VELJAČA 2012.
 "Tragovi u snijegu" - sportsko-rekreativne igre na snijegu
 Maškare - izrade maski, običaji, maškarane povorke, kreativan izričaj plesommaškare u vrtiću
 Valentinovo - izrade prigodnih poklona, govorni izričaj, likovno-kreativne radionice s
djecom
 "Mala škola" - kontinuirani i pojačani odgojno-obrazovni proces s djecom školski
obveznici
OŽUJAK 2012.
 Sklopovi aktivnosti "Ljudsko tijelo" - edukativni sadržaji, model - anatomski prikazi
ljudskog tijela
 Dan žena/Dan očeva - izrada prigodnih poklona od prirodno - neoblikovanih
materijala
 Dan voda: projekti: "Ah ta voda!", "Od izvora do ušća"
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Uskrs - poštovanje i zahvalnost prirodi i duhovnom svijetu (izrada pisanica, uskršnje
čestitke, običaji našeg kraja)
Sportski susret djece naših podružnica - ekipa za Olimpijski festival PGŽ-e
Upisni postupak za školske obveznike

TRAVANJ 2012.
 6. sportski susret djece svih podružnica u Čabru
 Dan Planete Zemlje - naglasak na temu "Umijeće i ponašanje kako zaštititi Planet
Zemlju“ - likovne radionice, umjetnički sadržaji, eko-akcije-ureñenje okoliša
 Meñunarodni dan plesa - pokret i glazba, razvijanje senzibiliteta za plesnu
koreografiju
SVIBANJ 2012.
 Obilježili smo Dan vatrogasaca - pokusi gašenja vatre
 12.05.2012. sudjelovali smo na Olimpijskom festivalu dječjih vrtića PGŽ-e u Novom
Vinodolskom
 Majčin dan i Meñunarodni dan obitelji - igre i aktivnosti socio-emocionalnog karaktera
 Dan Crvenog križa - s naglaskom humanitarne vrijednosti i važnosti života
 Dan Sunca - govorno, likovno izražavanje, istraživačko-spoznajne aktivnosti
LIPANJ 2012.
 Aktivnosti "U susret novom godišnjem dobu –ljeto" glazbene priče, kreativne likovne
radionice
 Kalendar prirode - godišnje doba ljeto - oslikavanje kamenčića, slikanje na platnu,
izrada okvira
 Kros za Hrvatsku - sportsko druženje u Prezidu?
 Upisi u prvi razred
SRPANJ – KOLOVOZ 2012.
Ureñenje prostora vrtića i dezinfekcija igračaka
REALIZACIJA
PLANA
USAVRŠAVANJA

RADA

ODGOJITELJSKOG

VIJEĆA

I

STRUČNOG

Plan rada Odgojiteljskog vijeća ostvaruje se prema predviñenom planu i programu.
Provedeni su novi izbori za člana Upravnog vijeća iz reda roditelja. U ovoj godini odrañeno je
5 sjednica odgojiteljskog vijeća.
S ciljem kvalitetnijeg rada s djecom i njihovim roditeljima, sukladno zadaćama nužno
je bilo permanentno obrazovanje odgajatelja i praćenje inovacija u području predškolske
pedagogije, didaktike i metodike. U tu svrhu organizirani su različiti oblici stručnog
usavršavanja u ustanovi te na individualnom i zajedničkom planu.
Na razini ustanove redovito smo organizirali radne dogovore povodom svih važnih
blagdana, svečanosti, dogañaja u vrtiću. Posebno postignuće na toj razini bilo je da su ti
radni dogovori bili konstruktivni, kreativni te vezani uz bitnu zadaću o poboljšanju
komunikacije doprinijeli su većoj suradnji, meñusobnom uvažavanju kako osobnosti, tako i
tuñih prijedloga i ideja te poticaju za nastavak s takvim načinom rada.
INDIVIDUALNO USAVRŠAVANJE
TEMA

NOSITELJ TEME
Laura Turk-Resman

„Dijete u dobi od 3 do 4
godine“
Slavica Volf
„Alergije u dječjoj dobi“
Renata Turk - Malnar
„Disleksija“

TEMA PREZENTIRANA
Tema obrañena i usmeno
prezentirana
na
Vijeću
odgojitelja.
Tema obrañena i usmeno
prezentirana
na
Vijeću
odgojitelja.
Tema obrañena i usmeno
prezentirana
na
Vijeću
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„Ekološka promišljanja u Jasmina Šebalj
likovnim aktivnostima djece
predškolskog uzrasta“
„Djeca u dodiru s prirodom“

Laura Turk - Resman

„Značaj dodira u životu male Slavica Volf
djece“
„Dječji strahovi“

Renata Turk - Malnar

Jasmina Šebalj
„Poticanje dječje asertivnosti“
„Odgojitelj
praktičar“

refleksivni Alenka Malnar

„Suradnja s roditeljima“

Alenka Malnar

odgojitelja.
Tema obrañena i usmeno
prezentirana
na
Vijeću
odgojitelja.
Tema obrañena i usmeno
prezentirana
na
Vijeću
odgojitelja.
Tema obrañena i usmeno
prezentirana
na
Vijeću
odgojitelja.
Tema obrañena i usmeno
prezentirana
na
Vijeću
odgojitelja.
Tema obrañena i usmeno
prezentirana
na
Vijeću
odgojitelja.
Tema obrañena i usmeno
prezentirana
na
Vijeću
odgojitelja.
Tema obrañena i usmeno
prezentirana
na
Vijeću
odgojitelja.

SURADNJA S RODITELJIMA
Tijekom ove pedagoške godine nastavili smo vrlo uspješnu suradnju s roditeljima.
Budući su i zadaće odgojno-obrazovnog rada bile takve prirode da su za svoju realizaciju
trebale raznovrsne doprinose roditelja, a i šire obitelji možemo sa zadovoljstvom ustvrditi da
su nam roditelji pravi i aktivni sudionici u odgojno-obrazovnom procesu. Odgojitelji su se
trudili njegovati raznovrsne oblike suradnje s roditeljima. Roditelji su aktivno bili uključeni u
prilagodbu svoje djece, prisustvovali roditeljskim sastancima te rado dolazili na druženja i
kreativne radionice prilikom blagdana. Mnogi roditelji su sudjelovali u vrtiću na proslavi
roñendana. Odazivali su se i aktivno sudjelovali u svečanostima, a često su bili pratioci na
izletima , posjetima i sportskim druženjima.
SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA
Vrlo uspješnu suradnju Vrtić ostvaruje s Gradom i predsjednikom upravnog vijeća
dječjeg vrtića. Grad Čabar osim proračunske materijalne obveze pomaže da planirane akcije
i manifestacije u cijelosti i uspješno realiziramo.
Što se tiče suradnje s vanjskim ustanovama uspješna suradnja tijekom godine
realizirana je s OŠ ˝Petar Zrinski˝ Čabar. Svi veći i značajniji datumi, blagdani, eko-akcije,
izložbe, igre, kulturno-umjetnički programi i manifestacije obilježavaju se u zajedničkoj
suradnji. Cilj je djecu što više uključiti u proces socijalizacije kroz različite oblike aktivnosti
koje ih na odreñen način povezuju s djecom koja su već zakoračila u osnovnoškolski sistem.
Ostvarena je suradnja s drugim vrtićima u PGŽ – e, s Agencijom za odgoj i
obrazovanje PGŽ- e, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Vrtić je surañivao prilikom
dostave traženih programa, statističkih podataka.
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IZVJEŠĆE RADA RAVNATELJA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2011/2012.
Plan rada ravnatelja realiziran je prema Godišnjem planu i programu rada, motivaciji
djelatnika, praćenju ostvarenja zadanih aktivnosti osiguravanju adekvatnih uvjeta za
realizaciju istih. Kontinuirano je praćena evidencija prisutnosti djece, evidencija radnog
vremena odgojitelja, evidencije uplata korisnika Dječjeg vrtića, voñenje pedagoške
dokumentacije.
•
Odgojitelj u podružnici Čabar ujedno je i ravnatelj od 01.04.2012.
•
Odgovarajuće i stručno pronalaženje zamjena za odgojitelje radi nesmetanog rada s
djecom.
•
Izrada Godišnjeg plana i programa rada i dodatnih programa
•
Uredu državne uprave u Primorsko goranskoj županiji, Službi za društvene
djelatnosti, Odsjeku za prosvjetu i kulturu, dostavljena su tražena izvješća:
•
Rad na projektima s djecom, izrada Biltena, Ljetopisa, podatci za web.stranicu VrtićaGrad Čabar, info za dječju olimpijadu
•
Potpisani Ugovori s dobavljačima (dodatni obrok)
•
Napravljen je popis djece polaznika Vrtića doraslih za upis u 1. razred osnovne škole.
Popis djece roñene u vremenu od 01. travnja 2005. do 31.ožujka 2006.g. dostavljen je Uredu
državne uprave u Primorsko goranskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti ispostava
Čabar i Osnovnoj školi ¨Petar Zrinski¨ Čabar.
•
Redovito sazivanje Odgojiteljskog vijeća i po potrebi sjednica Upravnog vijeća
•
Suradnja s Epidemiološkom službom u Delnicama, s ravnateljem osnovne škole u
Čabru, predsjednikom Upravnog vijeća, računovodstvenim servisom ACER
•
Izrada Upisne dokumentacije, pedagoška dokumentacija – ažuriranje podataka
•
Rad na motivaciji odgojitelja, proširivanju njihove opće i radne kulture te otklanjanju
svih prepreka koje bi onemogućavale njihovu kreativnost. Posebno težište bilo je na
poboljšanju svih oblika komunikacije kako meñu djelatnicima DV-a ˝Buba Mara˝ Čabar tako i
s vanjskim partnerima koji su sudionici našega rada.
•
Organizacija 6. Sportskog susreta podružnica
•
Pravovremeno obavještavanje odgojitelja o planiranim zadaćama, Odlukama i
sjednicama Vijeća odgojitelja i Vijeća odgojitelja
•
Nabava potrebnog materijala za realizaciju planiranih aktivnosti – likovni, didaktički,
radni materijal.
•
Nabava potrošnog i materijala za čišćenje prostora vrtića.
•
Izvješća o radu Vrtića mjesečno dostavljana Odsjeku za društvene djelatnosti i
gradonačelniku
•
Rješenja o strukturi radnog vremena i korištenje godišnjih odmora djelatnika dječjeg
vrtića
•
Upisni postupak djece u dječji vrtić za pedagošku godinu 2012/2013.
•
Godišnje Izvješće o radu dječjeg vrtića za pedagošku godinu 2011/2012.
•
Izvješće o fiskalnoj odgovornosti
•
Škola roditeljstva – planiranje i dogovori s predavačima
•
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – Zahtjev za proširenjem djelatnosti
dječjeg vrtića – cjelodnevni boravak
Ravnateljica:
Laura Turk - Resman
Izvješće o radu dječjeg vrtića prezentirano je i usvojeno:
Na sjednici Odgojiteljskog vijeća 11. 06.2012.g.
Na sjednici Upravnog vijeća 19. 06. 2012.
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