
DJEČJI VRTIĆ SELCA

DNEVNI RED I KRATAK IZVJEŠTAJ S PRVOG RODITELJSKOG SASTANKA

U PEDAGOŠKOJ 2021./2022. GODINI

27. kolovoza 2021. godine

1. Izbor predstavnika roditelja za novo konstituirajuće Upravno vijeće za sljedeće četiri godine
Ovo nam je izborna godina i biraju se novi članovi za Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Selca”

za mandat od 4 godine. Jednog od pet članova UV čini i predstavnik roditelja.
Ideja je bila da svaka odgojno obrazovna skupina imenuje svog predstavnika pa da se između njih
izabere predstavnik za upravno vijeće (glasovanjem u grupi, putem maila ili Whats app grupe s
obzirom da je roditeljskom sastanku prisustvovao mali broj roditelja).
Na prvom roditeljskom sastanku, roditelji odgojno-obrazovnih skupina glasali su da Zorana Nižetić
ostane predstavnik roditelja (ona je imenovana na prošlogodišnjem prvom roditeljskom sastanku, no
ove godine istekao je mandat Upravnog vijeća).
Na drugom roditeljskom sastanku nisu nikog predložili, a budući se roditeljskim sastancima odazvao
jako mali broj roditelja, dogovoren je da će se ovo pitanje rješavati putem vrtićke grupe.
Roditelji će imati priliku predložiti sebe ili drugoga za kandidata, uz Zoranu Nižetić, a onda će se
tajno birati predstavnik. Ukoliko se nikoga drugoga ne predloži, izabrana će biti imenovana Zorana
Nižetić.

2. Pedagoška godina počinje 1.9.2021. godine (srijeda), a tada u vrtić kreću:
- djeca koja su napunila 3 godine,
- djeca koja su usvojila kontrolu sfinketera i prepoznaju potrebu odlaska na wc,
- djeca roditelja koji su do 31.8. ispunila sve obaveze prema vrtiću za proteklu godinu (platili sve

račune) i predaju nove potpisane ugovore i suglasnosti za novu godinu,
- djeca s liste čekanja koja do utorka 31.8. do 12:00 donesu novu liječničku potvrdu da dijete može

pohađati vrtić.

3. Organizacija rada Dječjeg vrtića „Selca“ / „Povlja“
- Podjela djece (i odgojitelja) po skupinama – programima

Roditelji su prilikom predaje papira za upis zaokružili program koji žele koristiti. Rješenje o upisima
je objavljeno na web stranici vrtića sa šiframa djece i skupine su formirane temeljem predanih papira.
Roditelji djece sa liste čekanja, putem maila dobila su obavijest o rezultatima upisa.
Na listi čekanja se nalaze djeca za poslijepodnevni program, pa molimo ostale roditelje da nas
obavijeste ukoliko planiraju odustati od korištenja poslijepodnevnog programa.

- Radno vrijeme (za 6-satni dogovoriti je li od 7:00/7:30/8:00)
Budući se današnjem prvom roditeljskom sastanku odazvao mali broj roditelja, predloženo je da se
ova anketa provede putem grupe ili poruka. U tijeku je anketa za roditelje 6-satnog programa. Radno
vrijeme bit će određeno prema potrebama većine djece i roditelja.

Na sastanku je dogovoreno da radno vrijeme područnog vrtića u Povljima ostaje od 7:30 – 13:30h.

- Dovođenje i odvođenje djece
Dijete odvodi i dovodi isključivo samo punoljetna osoba do 9:00 sati kada se zaključavaju vrata na
dvorištu/vrata od glavnih ulaza.
Osoba je dužna dijete predati odgojitelju, kao što ga odgojitelj predaje zaduženoj osobi. Ako su
roditelji zakasnili, pokucajte, zazovite odgojitelja, nemojte dijete “ubacivati” preko ograde. Nije
dopušteno da dijete samo dolazi u vrtić bez pratnje punoljetne osobe koja se javlja odgojitelju.



Roditeljima su na sastanku podijeljene košuljice u kojima se između ostalog nalazi i Izjava u kojoj
roditelj navodi 3 punoljetne osobe koje će dovoditi i odvoditi dijete u vrtić.

- Cijena usluge Dječjeg vrtića Selca
2.10.2021. završava projekt “Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja u Općini Selca” kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda a koji
je roditeljima omogućio besplatno korištenje popodnevnog poludnevnog programa, kao i besplatne
kraće programe za sport i strani jezik. U suradnji s Osnivačem, osigurano je da roditelji djece
korisnika ostalih poludnevnih programa mogu besplatno konzumirati ručak u vrtiću (koji po
Državnom pedagoškom standardu nije obrok koji se koristi u poludnevnim programima).

Tijekom mjesec rujna će se na Upravnom vijeću i u komunikaciji s Osnivačem raspravljati o:
- cijeni usluge cjelodnevnog programa (s obzirom da završava projekt i završava financiranje isključivo
popodnevnog programa)
- formiranju cijene usluge za korisnike poludnevnog programa, a koji bi i dalje kao drugi obrok htjeli
konzumirati ručak.
- provedbi i cijenama kraćih programa (sport i engleski).

- Roditeljima su na sastanku podijeljeni Ugovori koje potpisuju roditelji – korisnici usluge i
ravnateljica – predstavnik Ustanove. Ugovor za popodnevni program odnosi se samo na mjesec rujan.
Prestankom Projekta, roditelji će dobiti novi Ugovor za cjelodnevni program ili anex Ugovora na
potpis.

UGOVOR I OSTALE ISPUNJENE PAPIRE, RODITELJI MORAJU PREDATI VRTIĆU U
PONEDJELJAK I NAJKASNIJE U UTORAK OD 8:00 DO 12:00 sati.
Tek po predanim potpisanim ugovorima roditelj može početi koristiti usluge vrtića i dijete može
krenuti u vrtić.
Roditelji koji nisu bili na sastanku i nisu preuzeli dokumente mogu to napraviti tijekom ponedjeljka
od 8:00 do 12:00 sati.

- Zahtjev za umanjenjem cijene usluge roditelji su predali prilikom predaje papira za upis zajedno s
popratnom dokumentacijom. Ukoliko je netko to previdio, neka to preda u ponedjeljak ili utorak.
Umanjenje cijene obračunavat će se samo onim roditeljima koji su predali zahtjev i potrebnu
popratnu dokumentaciju (sve je navedeno u Pravilniku o upisu, Oglasu za upise u vrtić).

- Na početku pedagoške godine djeca donose:
- papuče,
- ruksak s rezervnom donjom i gornjom odjećom (ruksak može ostati u vrtiću, ali molimo roditelje da

s vremena na vrijeme prekontroliraju odjeću),
- registrator za vođenje razvojnih mapa,
- fasciklu s elastičnom gumicom za radove vaše djece.

- Korisnici poslijepodnevnog programa još donose:
- pidžamu, krevetninu (molimo dosadašnje korisnike da prekontroliraju je li vraćena sva krevetnina, i

molimo vas da ponedjeljkom vraćate krevetninu).

- Roditeljima preporučujemo da djecu odijevaju u udobnu odjeću, koja se smije zaprljati, kojojom
dijete može samostalno rukovati i skinuti ju kod odlaska na wc, na popodnevni odmor.
Preporučujemo da mlađa djeca imaju obuću na čičak, dok predškolcima preporučujemo vezice.

MOLIMO RODITELJE KORISNIKE POSLIJEPODNEVNOG PROGRAMA, KOJI NISU PREUZELI
SVU POSTELJINU ZA PRANJE DA TO NAPRAVE U PONEDJELJAK OD 8:00 DO 12:00 SATI KAKO
BI IM BILA SPREMNA ZA POČETAK NOVE PEDAGOŠKE GODINE.



- Uvodi se pravilo u kućnom redu vrtića kao VESELI PETAK – JEDAN dan u tjednu kada djeca
smiju donijeti JEDNU svoju igračku u vrtić, ali mora ju biti spremno dijeliti s drugom djecom.

4. Novoupisana djeca – prilagodba

Roditeljima novoupisane djece pripremljen je letak o prilagodbi djece na vrtić kojeg je za njih pripremila
naša pedagoginja. Stručni tim je formirao plan prilagodbe:

- prvi dan 8:00 do 10:30
- prvi i drugi tjedan od 8:00 do najduže 11:30
- Sukladno epidemiološkim mjerama, roditelji s djecom na prilagodbi smiju boraviti u skupini oko
15 minuta, uz poštivanje svih dezinfekcijskih mjera.
- tjedan nakon ovisi o prilagodbi – u suradnji s odgajteljem i stručnom službom dogovor na kraju
tjedna za sljedeći
- djeca kreću nakon što steknu naviku odlaska na wc (što znači da dijeete zna zatražiti pomoć
prilikom odlaska na wc, prepoznaje svoju potrebu odlaska na wc ili je potpuno samostalno kod
odlaska na wc; navika odlaska na wc nije usvojena ukoliko ga odgojitelj treba svako pola sata pitati
za wc jer dijete ne prepoznaje potrebu)

- Djeca upisana u poslijepodnevni program počinju koristiti uslugu poslijepodnevnog programa,
također nakon što su usvojila kontrolu sfinktera.

5. Suradnja roditelja s odgojiteljem i stručnim timom
Tijekom pedagoške godine odgojiteljice će jednom tjedno osigurati termine za individualne roditeljske
razgovore. Svaki roditelj je dužan doći na individualni razgovor s odgojiteljem barem jednom u 3 mjeseca,
na poziv odgojitelja ili može sam zatražiti razgovor. Važno je da pratimo djetetov razvoj i promišljamo o
još kvalitetnijem poticanju istog.
U vrtiću su zaposlene stručna suradnica pedagoginja na pola radnog vremena i zdravstvena voditeljica na 8
sati tjedno. Roditelji su dobrodošli da dođu kod suradnica na razgovor kad god za to osjete potrebu, trebaju
pomoć, savjet o djetetu ili roditeljstvu, ili imaju neke važne informacije o djeci koje bi voljeli podijeliti s
nama. Uvijek možete s odgojiteljicom dogovoriti razgovor kod suradnica ukoliko one taj dan nisu u vrtiću.
Veselimo se zajedničkoj suradnji, razmjeni iskustava o odgoju kod kuće i u vrtiću te zajedničkom poticanju
dobrobiti kod djece.

Najviše pažnje posvećuje se suradnji s roditeljima predškolaca. Ukoliko epidemiološke mjere dopuste,
održat će se roditeljski sastanci i radionice na temu pripreme za školu i prijelaza iz vrtića u školu. Vrtić
ostvaruje izvrsnu suradnju sa Osnovnom školom Selca te ćemo istu nastaviti ove pedagoške godine.
Planiraju se različite aktivnosti s predškolcima u skupini, ali i posjet školi, školskoj pedagoginji, budućoj
učiteljici, školskoj knjižnici, posjet prijateljima prvašima, posjet prvaša vrtiću i slično.

6. Anketa - Zadovoljstvo uslugom vrtića i očekivanja roditelja od vrtića

Roditeljima je pripremljena anketa u kojoj mogu izraziti zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom s vrtićem,
izreći svoja očekivanja od vrtića, a sve s ciljem poboljšanja partnerstva s roditeljima. Molimo vas da iskreno
i pomno ispunite anketu, kako bismo dobili povratnu informaciju o našem radu, partnerstvu i mogućnostima
za poboljšanje istog. Na temelju prikupljenih anketa, planirat ćemo i organizirati radionice na temu
partnerstva i unapređenja partnerstva vrtića i obitelji.

7. Logoped u vrtiću
Osnivač, Općina Selca, roditeljima već četvrtu godinu za redom nudi mogućnost suradnje s logopedinjom
Tamarom Pracaić putem programa Skypea zbog izoliranosti i velikih troškova koje uzrokuje udaljenost
Općine od dostupnih stručnjaka. Ako se dijete uključi u logopedske vježbe, polovicu troškova snosi roditelj,
a polovicu Općina Selca.
Logopedinja će tijekom rujna održati neposredne individualne aktivnosti s djecom, ovisno o zahtjevu
roditelja, nakon kojih će obaviti razgovor i savjetovanje s roditeljima.



Ovisno o onome što nam dopuste epidemiološke mjere, organizirat će se roditeljski sastanak ili individualni
razgovori roditelja s logopedinjom kako bi pobliže roditeljima opisala svoj način rada.

8. Anketa o prehrambenim navikama njihovog djeteta.
Zdravstvena voditeljica je roditeljima iznijela kratke natuknice o zdravoj prehrani. Roditeljima je
podijeljena anketa o prehrani djece, no ista ne služi da prema njoj izričito posložimo jelovnik, jer se isti
treba formirati prema uputama Ministarstva zdravlja, već ćemo na temelju nje planirati daljnje edukacije o
zdravoj prehrani i u suradnji s roditeljima, poticati dijete na uvođenje novih namirnica kod kuće i u vrtiću.

9. Zdravstvena voditeljica je prisutnima također iznijela važnost uredne procijepljenosti djece, posebno
one upisane u dječji vrtić na što ga obvezuje Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

10.Mjere za zaštitu od COVID-19
Nastavljamo s provođenjem mjera sličnih prošlogodišnjima, u skladu s uputama HZJZ: na ulazu u vrtić se
nalaze dezinfekcijske barijere za cipele, roditelji ne ulaze u vrtić (osim za prilagodbu koji mogu boraviti u
vrtiću oko 15 minuta i po dogovoru), zvone/kucaju na ulazu i predaju dijete odgojitelju, na ulazu se nalaze
dezinfekcijska sredstva za ruke i maske, djecu se nakon presvlačenja obuće upućuje na pranje ruku prije
ulaska u grupu, sa djecom će se boraviti na otvorenom što je više moguće i koliko to vremenske prilike budu
dopuštale, sobe će se redovito provjetravati,

11. Osiguranje djece

Vrtić na početku svake pedagoške godine uplaćuje osiguranje za svu upisanu djecu, a kojima su djeca
osigurana 24 sata od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2020. godine.

12. Humanitarni rad

Naš vrtić, već nekoliko godina sudjeluje u akciji prikupljanja plastičnih čepova za djecu oboljelu od limfoma.
Čepovi se prikupljaju u vrtiću u zelenom spremniku. Potičemo vas da kod kuće odvajate plastične čepove i
kada ih prikupite, neka djece donese čepove u vrtić. Razgovarajte s njima o važnosti očuvanja okoliša i
pomoći drugima.

MOLIMO SVE RODITELJE KOJI NISU PRISUSTVOVALI RODITELJSKOM SASTANKU I
NISU UZELI POTREBNU DOKUMENTACIJU (ugovore, suglasnosti, ankete), DA ISTE PREUZMU
U VRTIĆU U PONEDJELJAK OD 8:00 DO 12:00 SATI.

SVU DOKUMENTACIJU RODITELJI VRAĆAJU TIJEKOM PONEDJELJKA 30.8. I UTORKA
31.8. IZMEĐU 8:00 I 12:00 SATI.

Ugovori trebaju biti sklopljeni kako bi dijete moglo krenuti u vrtić.

VESELIMO SE NOVOJ PEDAGOŠKOJ GODINI I DALJNJEM DRUŽENJU S DJECOM I
SURADNJI S RODITELJIMA!


