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ZAPISNIK
s 1. sjednice Odgojiteljskog vijeća Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet
održane 27.9.2018. godine
Nazočni:
Ravnateljica: Silvana Pavletić
Pedagoginja: Irena Mikac
Odgojiteljice: Đeni Šćulac, Sabina Jerman, , Edina Rubić, Alida Lukić, Marija Kodelja,
Dalida Marušić, Elena Brajković, Nika Sirotić, Margerita Blažević, Ingrid Prar, Rafaela
Cerovac, Monika Koraca, Nataša Prodan Černeka, Estera Perčić, Mirjana Matančić, Nives
Flego, Martina Dorčić, Sanda Jerman, Kristina Matković
Opravdano odsutni: Davorka Fornažar
Na početku sjednice ravnateljica je pozdravila sve nazočne i predložila sljedeći
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Analiza adaptacijskog razdoblja
Donošenje Strukture radnog vremena odgojitelja za pedagošku 2018./19. godinu
Donošenje Plana stručnog usavršavanja za pedagošku 2018./19. godinu
Razmatranje Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2018./19. godinu
Razmatranje Kurikuluma za pedagošku 2018./19. godinu
Izbor člana iz redova odgojitelja i stručnih suradnika za člana Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića „Grdelin“ Buzet
7. Razno (organizacija Dana učitelja, obilježavanje Dječjeg tjedna…)
Zaključci:
Ad.1. Pojedinačno po odgojnim skupinama odgojiteljice su ukratko izvijestile kako je
proteklo adaptacijsko razdoblje djece:
1. CVIJETIĆI – mnogo djece se prvi puta odvojilo od roditelja, bilo je plača ali sve u
svemu djeca su se brzo privikla na prostor, drugu djecu i odgojiteljice. Ovakav način
adaptacije da sva djeca odjednom dođu i odu pokazao se jako dobrim. Roditelji su
boravili prvih tjedan dana s djecom u skupini, svaki dan je taj boravak bio kraći da bi
na kraju tjedna djecu ostavili na nekoliko sati samu s odgojiteljicama.
2. PUŽIĆI – razdoblje je proteklo bez problema, djeca su starija i jedva su dočekali da se
vrate u vrtić

3. SOVICE – bilo je dosta plača, djeca koja su prije vrtića bila na čuvanju kod „tete
čuvalice“ puno se lakše adaptiraju na novi prostori, odgojitelje i djecu. U ovoj skupini
ima dosta djece koja su zajedno bila kod „tete čuvalice“ pa im je i adaptacija bila puno
lakša.
4. LEPTIRIĆI- isto su djeca već par godina u skupini i nikakvih problema nije bilo.
5. KAPLJICE- ima puno djece u skupini, polaznost je velika, sve je veći problem sa
Rafaelom, terapija mu je promijenjena.
6. BOMBONČIĆI – razdoblje je prošlo dobro, veliku pomoć imali su od odgojitelja
pripravnika.
7. TIGRIĆI – dosta su teško podnijeli adaptacijsko razdoblje, posebno dvoje djece ,
roditelji su aktivno uključeni.
8. KOCKOCE- razdoblje je proteklo u redu, i u ovoj skupini dvoje se djece teže
prilagođavaju novoj situaciji. Dječak A.K. još uvijek plače, kod njega je specifična
situacija zbog razvoda roditelja i dolaska u obitelj maminog novog supruga, mamina
trudnoća…potrebno je porazgovarati s mamom.
9. ŽABICE _ velika polaznost, djeca su jedva dočekala vrtić. Dječak P.H. burno reagira,
vrši se opservacija od strane pedagoga.
Zaključno možemo ustvrditi da se djeca sve lakše adaptiraju na jaslice i vrtić.
Ad.2. pedagoginja je predočila Strukturu radnog vremena za odgojitelje za pedagošku
2018./19 godinu koja je i podijeljena svim odgojiteljima.
Ad.3. Odgojiteljsko vijeće donijelo je Plan stručnog usavršavanja za pedagošku 2018./19.
godinu koji će kao i Struktura radnog vremena za odgojitelje biti uvrštena u Godišnji plan i
program rada.
Ad.4. Nakon razmatranja Godišnjeg plana i programa rada za pedagošku 2018./19. godinu isti
je prihvaćen i upućuje se Upravnom vijeću na donošenje..
Ad.5. Kurikulum za pedagošku 2018./19. godinu je razmatran i prihvaćen te se upućuje
Upravnom vijeću na donošenje.
Ad.6. obzirom da Upravnom vijeću ističe mandat, a jednog člana Upravnog vijeća bira
Odgojiteljsko vijeće iz redova odgojitelja i stručnih suradnika – obrazložila je ravnateljica.
Prije no što se pristupi izboru člana iz reda odgojitelja i stručnih suradnika, ravnateljica je
sukladno Statutu imenovala Izborno povjerenstvo od 3 člana:
1. Irena Mikac – predsjednica
2. Mirjana Matančić – članica
3. Monika Koraca – članica
Odgojiteljice Nika Sirotić i Nives Flego javile su se da žele biti članice Upravnog vijeća, dok
je Nataša Prodan Černeka predložena od strane Odgojiteljskog vijeća.
Sastavljeni su glasački listići koji sadrže imena kandidata i pečat vrtića te podijeljeni
članovima Odgojiteljskog vijeća.
Nakon anonimnog glasovanja, Izborno povjerenstvo prebrojilo je sve listiće u glasačkoj kutiji
i ustvrdilo da su svi glasački listići važeći.

Od ukupno 20 glasova Nika Sirotić ostvarila je 9 glasova, Nives Flego 8 glasova i Nataša
Prodan Černeka 3 glasa.
Izborno povjerenstvo utvrdilo je da je u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Grdelin“ Buzet iz
redova Odgojiteljskog vijeća predložena odgojiteljica Nika Sirotić.
Ad.7. Ove godine Dječji vrtić „Grdelin“ Buzet organizator je proslave Dana Učitelja koji
okuplja sve odgojitelje, učitelje, nastavnike i profesore iz tri odgojno-obrazovne ustanove u
Gradu Buzetu – Vrtić, Osnovnu školu V. Gržalja i Srednju školu Buzet .
Dogovoreno je da program za proslavu sastave odgojiteljice iz starijih odgojnih skupina- Đeni
Šćulac, Dalida Marušić, Edina Rubić i Davorka Fornažar.
Za hranu (sendviče, kolače, piće….zadužuju se vrtićke kuharice.
Za uređenje prostora zadužuju se Alida Lukić i Sanja Hodžić
Obilježavanje Dječjeg tjedna organizirati će se u suradnji s Društvom Naša djeca Buzet.
Sjednica je završila s radom u 20:00 sati.

