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ZAPISNIK SA RODITELJSKOG SASTANKA 

DJEČJEG VRTIĆA „SELCA“ 
Održanog u Selcima 01. rujna 2017.g u 19h 

 

Dnevni red: 

1. ORGANIZACIJA RADA I ŽIVOTA U VRTIĆU 

2. LIJEČNIČKO UVJERENJE 

3. RADIONICE ZA RODITELJE 

4. DAN ZA RODITELJE 

5. HUMANITARNI RAD 

6. UGOVORI 

7. UPITNICI 

8. PREDSTAVNIK RODITELJA U UPRAVNOM VIJEĆU  

9. PODJELA DJECE PO GRUPAMA 

10. UREĐENJE VRTIĆA 

11. RAZNO: 

- STRUČNI SURADNIK,  

- ZDRAVSTVENI VODITELJ  

- LOGOPEDI BEZ GANICA 

- OSIGURANJE 

- ENGLESKI JEZIK 

 

Ravnateljica je pozdravila sve prisutne i krenula s dnevnim redom. 

 

- Ad 1. 

Rad u vrtiću je organiziran tako da djeca svakodnevno biraju između više 

ponuđenih  aktivnosti po centrima ovisno o svojim sklonostima i interesima. 

Roditelji mogu svaki dan pitati odgojitelja svog djeteta o njegovom napretku, može 

tražiti na uvid njegovu bilježnicu/crtančicu, fasciklu s radovima... (štoviše to je 

poželjno).  

Potrebno je djecu dovoditi do 9h jer se tada započinje sa planiranim 

aktivnostima. Ravnateljica je izvijestila prisutne kako planira provesti 

zaključavanje ulaznih vrata , ali kroz mjesec rujan će „progledati kroz prste“ te ih 

moli da ovo poštuju. 
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KUĆNI RED – Radno vrijeme vrtića je od 8-14 sati. Budući ima roditelja 

koji počinju ranije raditi, kao i prošle godine, napraviti ćemo uslugu, odgojiteljice 

će se izmjenjivati tjedno i dječji vrtić otvarati u 7h. Tada je radno vrijeme te 

odgojiteljice do 13h. Ravnateljica je napomenula kako dječji vrtić „Selca“ pruža 

uslugu šestosatnog boravka, te prema sadašnjim uvjetima nismo u mogućnosti da 

dijete u vrtiću boravi 7 ili više sati (prema propisima Državnog pedagoškog 

standarda i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).  

Djeca koja ranije dođu u vrtić, ranije i odlaze. 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića ''Selca'' je na sjednici održanoj u siječnju 2017.g. na 

prijedlog ravnateljice Darije Trutanić, uz suglasnost načelnika općine Selca, 

gospodina Marijančević Ivana, donijelo odluku o uvođenju cjelodnevnog boravka 

u program rada Dječjeg vrtića  „Selca“. Program je bio sastavljen i dan na 

suglasnost  Ministarstvu znanosti i obrazovanja, ali na žalost dobiven je negativan 

odgovor.  

Za vrijeme upisa u ped god. 2017./2018. konačan broj prijavljenih za cjelodnevni 

(devetosatni) boravak, bio je 10. Na inzistiranje roditelja, gđa Katarina Vrsalović je 

napravila anketu za cjelodnevni boravak kroz mjesec veljaču i prikupila je 16 

zainteresiranih roditelja. Nažalost taj broj je pao i omjer 10 djece za cjelodnevni 

prema 33 djece za poludnevni boravak nije dovoljan da se uvede cjelodnevni 

boravak u naš vrtić zbog nedostatka prostora.  

Sada točno znamo koje uvjete moramo ispuniti za uvođenje cjelodnevnog boravka 

u postojeće prostorije dječjeg vrtića. Iduću pedagošku godinu planiramo ponovo 

provesti anketu za cjelodnevni boravak i ako budemo imali uvjete (br.djece) mogli 

bi krenuti u njegovu realizaciju te naknadno tražiti suglasnost Ministarstva 

znanosti i obrazovanja. 

 

U vrtić treba donijeti : 

- papuče/sandale dok je još vruće 

- bilježnice bez crta, crtančice  

- fascikle sa laštikom ,za radove  

- registrator za razvojne mape (novoupisani) 

- kecelje za likovne aktivnosti  – tko ima od prijašnjih godina,                    

treba ih donijeti, za nove ćemo naručiti, a za cijenu će biti naknadno 

obaviješteni 

- ostali materijal osigurava vrtić, ali se mole roditelji da tokom 

cijele godine sudjeluju u opskrbi centara materijalom. 

 

Molim sve roditelje da se poštuje organizacija rada u vrtiću jer o tome ovisi 

kvaliteta odgoja i obrazovanja. 
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Ad 2. 

Ravnateljca je zamolila roditelje koji još uvijek nisu priložili novo liječničko 

uvjerenje za upis da to naprave do kraja idućeg tjedna.  

 

Ad 3. 

Tokom godine se organiziraju zajedničke svečanosti (dani kruha, 

božićno/novogodišnja svečanost, dječji maskenbal, završna svečanost za 

predškolce), a za Božić/Uskrs se organiziraju radionice za roditelje. 

Prošlu ped. god., smo sudjelovali u humanitarnoj akciji Udruge „Most“ „A 

di si ti ?“. Prodavali smo radove napravljene sa djecom u grupi i roditeljima na 

radionicama, a prikupljena sredstva su išla za potrebe beskućnika udruge. 

Planiramo isto i ovu ped. god. pa je ravnateljica najavila više radionica do mjeseca 

prosinca ali i tokom ped. godine. 

Nada se što boljem odazivu. 

 

Ad 4. 

Ravnateljica je izvijestila prisutne kako ponovo uvodi Dan za roditelje (dan 

kad su roditelji pozvani da sudjeluju u planiranim i slobodnim aktivnostima svoje 

djece: IGRA U KUTIĆU DOMAĆINSTVA, KUTIĆU GRADNJE, POMOĆ PRI 

IZRADI LIKOVNO PRAKTIČNIH RADOVA...). Od ponedjeljka do petka su 

pozvani da sudjeluju u aktivnostima djece u vrtiću, samo ih moli da se dan prije 

najave odgojitelju, da ne bi bilo previše zainteresiranih za isti dan. Na oglasnoj 

ploči će biti izvješen papir gdje se mogu zapisati koji dan žele boraviti u grupi. 

 

 Ad 5. 

28.04.2016.g. uključili smo se u akciju prikupljanja plastičnih čepova 

kako bi sudjelovali u PROJEKTU Udruge oboljelih od leukemije i limfoma u 

suradnji sa Elom Tonšić. Ova hvalevrijedna akcija nije završena pa ćemo nastaviti 

dalje sa sakupljanjem čepova. 

Ad 6. 

Na početku pedagoške godine Roditelji potpisuju Ugovor dječjeg vrtića 

(roditelj kao korisnik usluge, i ravnatelj – kao zastupnik ustanove). Ugovor je 

napisan u dva primjerka, jedan ide roditelju, a drugi ostaje dječjem vrtiću. Ugovor 

će vrijediti dok se dijete ne ispiše iz vrtića.  

Roditelji su svoj primjerak preuzeli na sastanku, primjerak koji zadržava vrtić će 

biti potpisan tokom prvog tjedna boravka djeteta u vrtiću.  

Ravnateljica je napomenula prisutnima da skrenu pažnju na članak o načinu i 

iznosu plaćanj au sliga d.v. „Selca“. 
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Roditelji ispunjavaju uplatnice sami, i jedan primjerak donose odgojitelju kao 

potvrdu o uplati. 

Također je napomenula da je na posljednjoj sjednici upravnog vijeća donesena 

odluka o podizanju cijene usluga dječjeg vrtića „Selca“ te da će o novoj cijeni biti 

naknadno obaviješteni. 

Ravnateljica je napomenuila kako na oglasnoj ploči planira iizvijesiti popis djece 

na kojem će bilježiti koji su roditelji podmirili usluge i za koji mjesec. U koliko 

roditelj ne podmiruje svoje usluge na vrijeme, smatra se da ne poštuje stavke 

Ugovora i Ravnatelj mu može uskratiti usluge. 

Ako postoji bilo kakva nejasnoća oko ispunjavanja uplatnice, tu su odgojitelji koji 

će vam pomoći. 

Ad 7. 

Roditelji novoupisane djece dobili su primjerak Upitnika prilikom upita o upisu 

djeteta u vrtić, a kojeg su ispunili i vratili odgojitelju sa ostalim traženim upisnim 

papirima. Upitnik sadržava informacije koje Ravnateljica koristi prilikom upisa 

djece u Matičnu knjigu i Imenik. 

 

Ad 8. 

Upravno vijeće dj. Vrtića broji 5 članova, među kojima je i član koji predstavlja 

roditelje. Na roditeljskom sastanku održanom 02.09.2016.g. gđa Katarina 

Vrsalović je izabrana za predstavnika roditelja u UV dječjeg vrtića „Selca“. Njen 

mandat traje 4 godine. 

 

Ad 9. 

Ove godine je upisano 45 djece, od toga 11 novoupisanih. 

Uvijek ima djece koja se upisuju tokom godine zbog više sile, ali njihove molbe 

će biti dane na razmatranje Upravnom vijeću, budući smo dobili od Ministarstva 

znanosti i obrazovanja da vrtić ne može primiti više od 40djece. 

Jednu grupu preuzima odgojiteljica Pavla Petrović, a drugu grupu preuzimamo 

odgojiteljica Petra Nižetić (Rikarda) i ja. 

Grupe su mješovite, a prisutnima su podijeljeni papirii sa grupama. 

Uvijek pratimo interese i potrebe djeteta, kao što smo se i trudili prilikom 

formiranja grupa, tako da postoji i mogućnost izmjene po grupama, ako na početku 

vidimo da za to postoji potreba. 
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 Ad 10. 

DVORIŠTE – Zbog nemogućnosti ograđivanja , naše dvorište je dostupno 

svima, dosta toga se uništi van radnog vremena vrtića. Sprave na dvorištu su 

održavane,a planiramo nabaviti još neke sprave.  

U travnju 2017.g. smo zamijenili sve drvene prozore na našem vrtiću koje nam 

je donirala Općina Selca. Prostorije vrtića su obiljene. A g. Zlatko Jelinčić nam je 

dobrovoljno podignuo štekere u hodniku koji su bili zaklonjeni novim garderobnim 

ormarima koje samo nabavili u travnju 2016.g. 

MATERIJAL – Što se tiče namještaja, didaktičkog materijala, igračaka i sl., to 

je osigurala Općina Selca.  

Pozivam roditelje na suradnju u prikupljanju materijala za centre aktivnosti tokom 

cijele godine. 

 

Ad 11. 

STRUČNI SURADNIK – Pedagogica Sanja Jurić je na porodiljnom dopustu. 

Za njenu zamjenu je raspisan natječaj koji još traje. O izboru novog stručnog 

suradnika biti će naknadno obaviješteni, a ravnateljica je rekla kako se nada da će i 

novi str. suradnik napraviti sastanak upoznavanja sa roditeljima. 

 

Raspisan je i natječaj za ZDRAVSTVENOG DJELATNIKA. O njegovu 

imenovanju će također bit obaviješteni.  

 

Planiramo i suradnju sa LOGOPEDIMA BEZ GRANICA koji planiraju posjetu 

našem vrtiću početkom rujna, te će obaviti razgovore s djecom i napisati svoje 

mišljenje o obavljenom razgovoru. Oni bi obavljali rad s djecom putem web 

streaminga. 

 

ENGLESKI JEZIK – Proteklih godina  u vrtiću smo surađivali sa školom 

stranih jezika „Eklatom“ koja provodi program ranog učenja engleskog jezika. 

Program ima suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, a mogu biti uključena 

sva djeca starija od 3,5 godina do predškolske dobi. Ravnateljica je primila 

prijedlog ugovora za suradnju, računa i da će uskoro dobiti letke koje će im 

podijeliti. Molim ih da pažljivo prouče letke kako nebi bilo problema. 

 

Za provođenje dječje gimnastike u našem vrtiću za sad nemamo ponuda. 

 

OSIGURANJE – dj. vrtić za svu djecu/polaznike dj. vrtića na početku nove 

pedagoške godine uplaćuje premiju osiguranja. Do sada je to bilo osiguranje 
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„Agram life d.d., a budući ovu godinu imamo još ponuda u razmatranju smo. U 

svakom  slučaju, osiguranje će biti uplaćeno. 

 

Ravnateljica je zamolila prisutne da preuzmu papuče, i fasciklu svog djeteta od 

prošle ped. godine. 

 

Ravnateljica d.v. „Selca“ 

____________________  

Petra Nižetić (Nikice) 

 

- Prilog: Potpisi roditelja sa roditeljskog sastanka održanog 01.rujna 2017.g. 

 

 
Klasa:601-01/17-01/25 

Ur. br.: 2104/07-06-01/17-01 

 

 

 

 

 

 

 

 


