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ZAKLJUČCI SA 2. SJEDNICE ODGOJITELJSKOG VIJEĆA 

 

Ad 1) Usvojen je  predloženi dnevni red. 

Ad 2) Svi djelatnici upoznati su s dopunom  „Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 

vezano uz rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022“., koje su 

objavljene u HZJZ od 05.11.2021. godine. 

Ad 3) a) Odgojiteljice svih odgojnih skupina dale su osvrt o radu u proteklom razdoblju ( period 

adaptacije, rad na projektima, provedene aktivnosti, tekuću problematiku). 

           b) Refleksije će se prema planu održavati jednom tjedno, u jutarnjim satima  (popodnevna smjena). 

 Ad 4) a) Povodom obilježavanja 130. obljetnice Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković, 

organiziran je odlazak djece u Rovinj u jutarnjim satima ( 11.11.2021. Tigrići, 12.11.2021. Loptice). 

Djeca će u MMC Rovinj sudjelovati na radionici „Morski ježinci“, te pogledati izložbu o povijesti 

CIM-a.  

           b) Koordinatorica projekta „Sigurnije škole/vrtići“ prenijela je informacije vezane za radionicu 

Hrvatskog Crvenog križa koja će se planira održati u ponedjeljak, 15.11.2021. godine. 

           c) Za akciju sadnje „Jesen 2021“ odabrane su sadnice lavande, masline i ladonje koje namjeravamo 

saditi u dvorištu odgojne skupine Tigrići.  

           d) Koordinatorice projekta zavičajnosti prikupit će materijale ostalih skupina te napraviti kratki 

video u trajanju od 3-5 minuta i poslati radnoj skupini za zavičajnost.  

           e) Svaka skupina će osmisliti ideju na koji način će se realizirati humanitarna akcija prikupljanje 

novaca za projekt „Škole za Afriku“ . Predloženo je i uvaženo da se u projekt uključi i društvena 

sredina te da se kasice podijele na nekoliko  lokacija (kaštel Morosini-Grimani, cafe bar i trgovina 

Ferlin, pizzeria Palace, općina Svetvinčenat i dr., TZ Općine…) Prikupljena novčana sredstva bit će 

uplaćena na račun Unicefa „Škole za Afriku“ tijekom mjeseca prosinca.  

           f) Odgojiteljice će se međusobno dogovoriti o ukrašavanju vanjskog prostora ( jelka od guma), 

nabavi pšenice i paketića za Sv. Nikolu. I ove pedagoške godine zbog epidemioloških mjera svi 

božićni eventi odvijat će se u prostorima vrtića, pa će ulogu Sv.Nikole i Djeda Božićnjaka preuzeti 

odgojiteljica Sanja te planiramo ugostiti klauna Spartanka-smotanka sa njegovom predstavom ukoliko 

epidemiološke mjere budu dozvoljavale.  

          g) Dogovoreno je da će svaka odgojna skupina pripremiti po tri dječja likovna rada vezana uz 

projekt zavičajnosti za kalendar 2023.godine 



           h) Ravnateljica je uvažila prijedlog odgojiteljica o ne sudjelovanju na likovnom natječaju “Velikani 

hrvatske prošlosti“ zbog toga što su ove pedagoške godine djeca već uključena u više projekata.  

 

Ad 5) Jednoglasno se imenuje Povjerenstvo za popis imovine u sastavu 3 člana, te zamjenu u slučaju 

odsutnosti nekog člana. 

 

Ad 6) Ravnateljica je obavijestila odgojitelje o pristiglim ponudama kazališnih predstava. 

 

 

 

 

 

 

Zapisničar                                                                                                                    Ravnateljica 

Fani Travalja                                                                                                           Elijana Perković 
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