
Dječji vrtić Balončić 

Svetvinčenat 98 A 

 

KLASA : 007-05/22-01/02 

URBROJ : 2163-35-54-85-3-22-03 

Svetvinčenat, 28.03.2022. 

 

 

ZAKLJUČCI SA 4. SJEDNICE ODGOJITELJSKOG VIJEĆA 

 

Ad 1) Usvojen je predloženi dnevni red. 

Ad 2) Odgojiteljice su pročitale pismena izvješća o radu za razdoblje listopad – ožujak. 

Ad 3) a) Akcija sadnje u sklopu projekta „Zasadi drvo-ne budi panj“ održat će se u narednom periodu 

ovisno o vremenskim prilikama. 

          b) Odgojiteljice iznose prijedloge uskršnjih aktivnosti za prikupljanje financijskih sredstava vezano 

uz projekt „Škole za Afriku“ Organizirat će se još jedna prodajna akcija za Uskrs.  

 

    c) Projekt „Škole za Afriku“ nastavlja voditi odgojiteljica E. S. Kalčić po uputama UNICEF- ove 

voditeljice i koordinatorice Ivane Delač, prati realizaciju aktivnosti u vrtiću po skupinama, te piše 

završno izvješće o realizaciji projekta. 

 

           d) Za izradu kalendara svaka odgojna skupina odabire 3 grupna dječja rada koji se fotografiraju 

službenim mobitelom ravnateljice (zbog dobre rezolucije slike). 

 

     e) Termin održavanja ovogodišnje „Fešte od rožic“ je 08.,09. i 10.04.2022. godine.  

       Prijedlozi odgojiteljica su da djeca slobodno prošetaju po sajmu u proljetno cvjetnim kostimima. 

Ravnateljica će s organizatoricom sajma provjeriti u koje je vrijeme predviđeno otvorenje sajma, te će 

se u skladu s tim organizirati posjet. 

      f) Uključujemo se u „Tjedan zdravlja u vrtiću“ koji je ove godine nazvan VODENI i održava se od 

04.04.-08.04.2022. godine. 

Prijedlog je da svaka skupina obilježi jedan dan, a četvrtak, 07.04. obilježit će sve skupine jer je 

Svjetski dan zdravlja.  

Odgojiteljice će po naputku napisati jednu originalnu aktivnost koja nije navedena u poslanim 

materijalima. Ta novoosmišljena aktivnost koristit će se u svrhu izrade male enciklopedije aktivnosti 

promicanja zdravlja u vrtiću, a poslat ćemo je zajedno s ostalim materijalima, po završetku Tjedna 

zdravlja. 

Ad 4) Odgojiteljice su prisustvovale na online edukacijama Alfe, Pragme, centra Madrugada Ko-Ho 

pedagogije i Centar Madrugada prema vlastitom interesu.  

       Za radionice Ko – Ho pedagogije uplaćena je svima kotizacija od strane Vrtića. 



Ad 5) Prijedlozi odgojitelja: tijekom druge polovice travnja i prve polovice svibnja održati će se roditeljski 

sastanci po odgojnim skupinama. Prema mogućnostima, u suradnji sa psihologom. 

 

Ad 6) U Povjerenstvo za upis djece imenovana je odgojiteljica Sanja Doblanović koja se dobrovoljno 

javila, a kao zamjena predstavnika odgojitelja (u slučaju spriječenosti izabranog člana), dobrovoljno se 

javila odgojiteljica Divna Jugovac Hrelja. 

Ad 7) a) Destinacija i organizacija završnog izleta djece, roditelja i odgojitelja ( odg. skupine „Tigrići“) 

definirat će se na sljedećem radnom dogovoru, a planirat će se sukladno trenutnim epidemiološkim 

mjerama. 

       Destinacije izleta djece i odgojitelja ( odg. skupine „Dudice“, „Flipići“, „Loptice“), vezane uz projekte 

koji se provode u skupinama, odgojitelji će predložiti i definirati na sljedećem radnom dogovoru. 

           b) Tijekom sljedećeg tjedna odgojitelji će sastaviti popis potrošnog materijala u svrhu ostvarenja 

nadolazećih aktivnosti ( izrade uskršnjih dekoracija, Škole za Afriku, Feštu od rožic, Tjedan zdravlja). 
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