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1.USTROJSTVO RADA       

                                                                                                                                   
Izvješće o radu za period od 1.1.2017.- 31.12.2017. godine sastoji se od dvije 
pedagoške godine: 
                                            - pedagoška  godina 2016./2017. ( od 1.1.2017. do 31.8.2017.) 

                                    - pedagoška  godina  2017./2018. ( od 1.9. 2017. do 31.12.2017.    

U ovom izvješću donosimo pregled unutarnjeg ustrojstva i rada ustanove u 2017. godini, 

program rada, materijalne uvjete rada u svim objektima vrtića, pregled odgojno- obrazovnog 

rada , pregled stručnog usavršavanja u ustanovi i van nje kao obvezi i načinu podizanja 

kvalitete rada s djecom, načine suradnje s roditeljima i društvenim čimbenicima.       

 

PEDAGOŠKA GODINA 2016./2017. 
 

U 2016./2017. godini Dječji vrić Korčula obavljao je djelatnost predškolskog odgoja i 

obrazovanja djece od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu. Rad je 

organiziran u 11 odgojnih skupina, u 5 objekata na 5 lokacija: 

1.CENTRALNI OBJEKT KORČULA- Pelavin mir bb,  6 odgojnih skupina: 

 

  - 2 jasličke skupine 9,5 satnog boravka od 6:30 - 16:00 sati 

  - 3 vrtićke skupine 9,5 satnog boravka od 6:30 – 16:00 sati 

  - 1 vrtićka skupina 6 satnog boravka od 6:30 – 12:30 sati 

 

2. PODRUČNI OBJEKT ČARA,  1 odgojna skupina 5,5 satnog boravka, od 7:30 -13:00 sati 

3. PODRUČNI OBJEKT LUMBARDA,  1 odgojna skupina 5,5 satnog boravka,  

od 7:30 -13:00 sati 

 4. PODRUČNI OBJEKT RAČIŠĆE,  1 odgojna skupina 5,5 satnog boravka,  

od 7:30 -13:00 sati 

5. PODRUČNI OBJEKT ŽRNOVO,  1 odgojna skupina 5,5 satnog boravka,  

od 7:30 -13:00 sati 
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Pedagoške 2016./2017. primljena su sva prijavljena djeca, a djecu primamo i tijekom godine 

ako ima slobodnog mjesta. Na početku pedagoške 2016./2017. u vrtić je upisano 189 djece. 

DJEČJI VRTIĆ 

KORČULA 

ODGOJNA 

SKUPINA 

BROJ DJECE BROJ 

ODGOJITELJICA 

TRAJANJE 

PROGRAMA 

CENTRALNI  OBJEKT  KORČULA 

 

 

Korčula 

 

 Mješovita 

jaslička odgojna 

skupina 

 

15 

 

2 

 

Cjelodnevni 

boravak 

 

Korčula 

 

Mješovita 

jaslička odgojna 

skupina 

 

15 

 

2 

 

Cjelodnevni 

boravak 

 

 Korčula 

 

Mlađa odgojna 

skupina 

 

 

            21 

 

2 

 

Cjelodnevni 

boravak 

 

 Korčula 

 

Srednja odgojna 

skupina 

 

             

           23 

 

 

2 

 

Cjelodnevni 

boravak 

 

 Korčula 

 

Starija odgojna 

skupina 

 

 

           29 

 

 

2 

 

Cjelodnevni 

boravak 

 

Korčula 

 

Šestsatna 

odgojna skupina 

 

 

            20 

 

 

1 

 

 

Šestsatni 

boravak 

PODRUČNI  OBJEKTI 

 

 

 Čara 

 

 

Mješovita 

odgojna skupina 

 

 

            15 

 

 

1 

 

Petiposatni 

boravak 

 

Lumbarda 

 

Mješovita 

odgojna skupina 

 

 

            20 

 

 

1 

 

Petiposatni 

boravak 

 

 Račišće 

 

 

Mješovita 

odgojna skupina 

 

 

            16 

 

 

1 

 

Petiposatni 

boravak 

 

 Žrnovo 

 

 

Mješovita 

odgojna skupina 

 

          

            15 

 

 

1 

 

Petiposatni 

boravak 
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Zapošljavanje radnika obavlja se sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  

(NN 10/97, 107/07, 94/13), Zakonu o radu ( NN 93/14, 127/17), Državnom pedagoškom 

standardu predškolskog odgoja i obrazovanja ( NN 63/08, 90/10) i Pravilniku o vrsti i stupnju 

stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u 

dječjem vrtiću ( NN 133/97). 

 

 

Redni broj 

 

radno mjesto broj izvršitelja radno vijeme 

1. 

 

ravnatelj/ica 1 puno 

2.  

 

računovođa 1 puno 

3. 

 

pedagog/inja 1 puno 

4. 

 

odgojitelj/ica 14 puno 

5.  

 

medicinska sestra 2 puno 

6.  

 

kuhar/ica 1 puno 

7. 

 

pomoćni kuhar/pralja/švelja 1 puno 

8. 

 

pomoćnik u vrtiću - HZZ 1 puno 

9. 

 

domar/ekonom 1 puno 

10. 

 

spremač/ica 2 puno 

11.  pomoćnik za dijete s 

teškoćama - Udruga“Kap u 

moru“Korčula 

1 pola 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

PEDAGOŠKA GODINA 2017./2018. 
 

Na temelju čl. 20 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju čl.21 Statuta Dječjeg vrtića 

Korčula, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula na 19. Sjednici, održanoj dana 25. travnja 

2017. godine donijelo je Prijedlog plana upisa djece u Dječji vrtić Korčula za pedagošku 

2017./2018. godinu.( KLASA: 601-02/2017-1-80; URBROJ: 2138/01-VRT-2017-001) i 

dostavilo je Osnivaču na davanje suglasnosti.   

Gradonačelnik Grada Korčule, gosp. Andrija Fabris, putem pisane suglasnosti- Zaključka: 

KLASA: 601-01/17-01/05; URBROJ: 2138/01-02-17-2, donesenog dana 3. svibnja 

2017.godine dao je suglasnost Vrtiću na Prijedlog plana upisa djece u DV Korčula.Upravno 

vijeće je na svojoj sjednici  donijelo Plan upisa djece u Dječji vrtić Korčula za pedagošku 

2017./2018. godinu.                                                                                 

Vrtić je pristupio objavi oglasa za upis u programe predškolskog odgoja na oglasnoj ploči 

vrtića, svojoj mrežnoj stranici, javnim oglašavanjem putem lokalne radio postaje i 

plakatiranjem na javnim oglasnim pločama dostupnim građanima. 

Upis u pedagošku 2017./2018. godinu trajao je od 8.5.2017.- 29.5.2017. godine. 

Nakon provedenog upisa i prikupljanja cjelovite upisne dokumentacije , Povjerenstvo za upis 

djece u Dječji vrtić Korčula održalo je radni sastanak dana 5.6. 2017. godine. Na temelju 

čl.35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i čl. 10 Pravilnika o upisu djece u Dječji 

vrtić Korčula, Povjerenstvo je donijelo Prijedlog odluke o upisu djece u Dječji vrtić Korčula 

za pedagošku 2017./2018. godinu, o kojem je izvjestilo Osnivača i Upravno vijeće Vrtića. Na 

temelju čl.21. Statuta Dječjeg vrtića Korčula, a na prijedlog Povjerenstva za upis, Upravno 

vijeće je na 17. sjednici održanoj 5.6. 2017. donijelo Odluku o upisu djece u DV Korčula za 

pedagošku 2017./2018. godinu. 

 

U pedagoškoj 2017/2018. Dječji vrtić Korčula obavlja svoju redovnu djelatnost predškolskog 

odgoja i obrazovanja, zdravstvene skrbi, prehrane i socijalne skrbi djece od navršenih 12 
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mjeseci života do polaska u osnovnu školu. Rad Vrtića je organiziran u 11 odgojnih skupina u 

6 objekata, na 6 lokacija. Trenutni broj djece polaznika Vrtića je 176. 

 

 

 

 

1.CENTRALNI OBJEKT KORČULA- Pelavin mir bb,  6 odgojnih skupina: 

 

  - 2 jasličke skupine 9,5 satnog boravka od 6:30 - 16:00 sati 

  - 3 vrtićke skupine 9,5 satnog boravka od 6:30 – 16:00 sati 

  - 1 vrtićka skupina 6 satnog boravka od 6:30 – 12:30 sati 

 

2. PODRUČNI OBJEKT ČARA,  1 odgojna skupina 5,5 satnog boravka, od 7:30 -13:00 sati 

 

3. PODRUČNI OBJEKT LUMBARDA,  1 odgojna skupina 5,5 satnog boravka,  

od 7:30 -13:00 sati 

 

4. PODRUČNI OBJEKT PUPNAT, 1 odgojna skupina 5,5 satnog boravka, 

od 7:30 – 13:00 sati 

 

 5. PODRUČNI OBJEKT RAČIŠĆE,  1 odgojna skupina 5,5 satnog boravka,  

od 7:30 -13:00 sati 

 

6. PODRUČNI OBJEKT ŽRNOVO,  1 odgojna skupina 5,5 satnog boravka,  

od 7:30 -13:00 sati. 
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DJEČJI 

VRTIĆ 

KORČULA 

ODGOJNA 

SKUPINA 

BROJ DJECE BROJ 

ODGOJITELJICA 

TRAJANJE 

PROGRAMA 

     

CENTRALNI  VRTIĆ KORČULA 

 

 

 Korčula 

 Mješovita 

jaslička odgojna 

skupina 

16 2 Cjelodnevni 

boravak 

     

 

 Korčula 

Mješovita 

jaslička odgojna 

skupina 

15 2 Cjelodnevni 

boravak 

     

 

Korčula 

Mlađa odgojna 

skupina 

 

            19 2 Cjelodnevni 

boravak 

     

 

Korčula 

Srednja odgojna 

skupina 

 

            21 

 

2 

 

Cjelodnevni 

boravak 

     

 

Korčula 

Starija odgojna 

skupina 

 

           23 

 

2 

 

Cjelodnevni 

boravak 

     

 

Korčula 

Šestsatna 

odgojna skupina 

 

            15 

 

1 

 

Šestsatni 

boravak 

 

PODRUČNI  OBJEKTI 

 

 Čara 

 

Mješovita 

odgojna skupina 

 

            14 

 

1 

Petiposatni 

boravak 

     

 

 Lumbarda 

Mješovita 

odgojna skupina 

 

            22 

 

1 

 

Petiposatni 

boravak 
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Račišće 

 

Mješovita 

odgojna skupina 

 

            15 

 

1 

Petiposatni 

boravak 

 

 

 Žrnovo 

 

 

      

    Mješovita 

odgojna skupina 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

1 

 

     Petiposatni 

        boravak 

   

 

Pupnat 

 

Mješovita 

odgojna skupina 

 

 

6 

 

 

1 

 

Petiposatni 

boravak 

 

 

 

Temeljem Odluke  o upisu djece u DV Korčula za pedagošku 2017./2018. godinu , donesene 

na sjednici Upravnog vijeća dana 28.8.2017. godine , za potrebe obavljanja odgojno 

obrazovnog rada za ovu pedagošku godine zaposlen je: 

-1 odgojitelj na puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno) u područni vrtić u Pupnatu 

PROGRAMSKA ORIJENTACIJA 

U okviru svoje redovne djelatnosti Dječji vrtić Korčula provodio je ove programe: 

1.Redovite programe njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite i prehrane djece 

predškolske dobi koji su prilagođeni dobnim i razvojnim potrebama, mogućnostima i 

sposobnostima djece od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu i potrebama 

roditelja: 

-9,5 satni program ( cjelodnevni) u terminu od 6.30 – 16.00 sati 

-6 satni program ( poludnevni) od 6.30 – 12.30 sati 

-5,5 satni program ( poludnevni) od 7.30 – 13.00 sati 

2.Kraći program ranog učenja engleskog jezika 
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3.Program integracije djece s teškoćama u razvoju u redovne 9,5 satne, 6- satne i 5,5 satne 

odgojne skupine 

4. Druge kraće  programe tijekom godine: 

- jednodnevne izlete i šetnje na područje grada i okolice 

- sudjelovanje u javnim nastupima prilikom blagdana i organiziranih događanja sudjelovanja 

u projektima 

- obilježavanje Svjetskih dana i svečanosti 

- posjete i prisustvovanje kazališnim predstavama 

 

Odgojno-obrazovni rad u svim programima ustrojenim u vrtiću odvija se po: 

1.Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece 

2. Konvencija o pravima djeteta ( 2001.) 

3. Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj i obrazovanje ( MZOIS RH, 

2011.) 

4. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13) 

5.Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe ( NN 63/08, 90/10) 

6. Smjernicama za strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije RH ( 2012.) 

 

NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM ZA RANI I PREDŠKOLSKI ODGOJ I 

OBRAZOVANJE- donesen je 23.12.2014. godine, te svi vrtići imaju zakonsku 

obvezu donijeti Kurikulum dječjeg vrtića.  

Bazira se na suvremenim shvaćanjima djeteta i organizacije odgojno obrazovnog procesa u 

vrtiću kao mjestu kvalitetnih odnosa, suradnje i tolerancije, istraživanja, otkrivanja i aktivnog 

učenja te aktivnog sudjelovanj i suodlučivanja djeteta. 
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PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA provodimo od 1.10 2017. godine.  

Ostvarili smo suradnju sa Društvom za rano učenje stranih jezika- Jezici Eklata iz Splita koji 

imaju suglasnost MZOS RH ( KLASA: 602-01/08-01/00582), od 10. prosinca 2008. godine. 

U program su uključena djeca od četvrte godine života. Drago nam je što su se uključila i 

djeca iz područnih vrtića ( Lumbarda, Račišće i Žrnovo). 

Škola stranih jezika je usmjerena na pružanje raznih osjetilnih iskustava koji omogućuju 

stvaranje prirodnog okruženja u kojem djeca usvajaju engleski naglasak, vježbaju svoje prve 

riječi na stranom jeziku i nadograđuju vokabular. Sve se to odvija kroz glazbu, pokret, igru i 

odgojne elemente. 

Voditeljica je prof. engleskog jezika Bojka Stanišić. 

U pedagoškoj 2017./2018. godini programom je obuhvaćeno 40 djece. 

 

 

PROGRAM PREDŠKOLE  

Program predškole za djecu u godini prije polaska u  osnovnu školu provodi se od pedagoške 

2015./2016. godine. 

Program ima Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja RH ( KLASA: 601-02/15-

03/00035; URBROJ: 533-25-15-0012) od 23. prosinca 2015. godine. 

Program je namjenjen djeci u godini prije polaska u osnovnu školu koja su uključena u 

redovite programe kao i za djecu te dobi koja nisu polaznici Dječjeg vrtića Korčula u trajanju 

od 250 sati godišnje. 
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Otvaranje pedagoške jedinice Pupnat 4.rujna 2017.godine 

 

2. MATERIJALNI UVJETI 
 

Grad Korčula aplicira na  fondove  EU za rekonstrukciju vrtića i napravljeni su idejni  projekti  

za zgrade vrtića u Korčuli, Čari i Račišću. 

Prošle godine je sanirana terasa slojem hidroizolacije. To je privremena  mjera dok se ne 

osiguraju sredstva za kompletnu rekonstrukciju terase. 

Kritična je i fasada zgrade u koju se u ovih 33 godine nije ulagalo i prilikom većih oborina na 

neka mjesta propušta vodu. 

Kanalizacija je prohodna od prošlogodišnjeg čišćenja ali i ona traži obnovu. Na određenim 

slabim točkama učinjena je izmjena dotrajalih cijevi, posebno u jasličkim skupinama gdje su 

stare cijevi prijetile padom. Napravljena je rekonstrukcija sanitarnog čvora u obje jasličke 
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skupine. U šestsatnoj skupini je napravljena sanacija vodovodnih cijevi i zamjena dijela 

keramičkih pločica. 

U ljetnim mjesecima je obojan prostor područnih vrtića i učinjeni su manji popravci. 

U suradnji s Gradom Korčulom i MO Račišća dogovoreni su radovi na zgradi vrtića i škole. 

Pristupit će se sanaciji krovišta i kanala. Vrtić je financirao slavinu za toplu vodu, dio 

vodovodne instalacije te novu keramiku u sanitarnom dijelu. 

Dogovorena je suradnja Vrtića i MO Račišća  i podizanja kvalitete života djece u vrtiću. 

Kupljeni su stolovi i stolice, frizerski kutić, dječja kuhinja i zavjese na radost djece i roditelja. 

Dio je kupljen donacijama stanovnika Račišća, a dio je donirao Vrtić. Najveću donaciju dao je 

Župni ured Račišća. 

I ove godine je  Makarunada donirala sredstva vrtiću u Žrnovu za nabavku veće police za 

igračke. 

Dogovorena je suradnja s MO Čara i prikupljena su sredstva za kupnju dječje kuhinje. Vrtić 

će u skladu sa svojim mogućnostima sudjelovati u opremanju vrtića. 

Pedagoški i likovni materijal 

Na početku pedagoške godine nabavljena je potrebna pedagoška dokumentacija. Isto je i sa 

likovnim materijalom za djecu i uredskim materijalom koji se u većoj količini nabavljaju na 

početku godine. 

U 2017. godini vrtiću su odobrena sredstva MZO za sufinanciranje programa javnih potreba u 

odgoju i obrazovanju: 

-sredstva za sufinanciranje djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju 

- sredstva za sufinanciranje programa predškole za djecu predškolske dobi koji se ostvaruju u 

vrtićima 

Stručna literatura nabavlja se tijekom cijele godine u skladu s financijskim mogućnostima i 

potrebama vrtića.  

Pretplaćeni smo na časopise: Roditelj i dijete, Prvi izbor i Rif. 

Kapitalnom donacijom Atlantic grupa obnovljen je kompletan namještaj u mlađoj skupini. 
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Donacijom ugostitelja Korčule na Korčulanskim pjatancama uređena je senzorna soba za 

djecu s teškoćama i kupljeni su novi krevetići s posteljinom za vrtićke skupine ( 40 kom.) 

Vlastitim sredstvima kupljeni su krevetići za obje jasličke skupine ( 12  kom.) 

Donacijama u namještaju su opremljene obje jasličke skupine ( dječja kuhinja x2 i frizerski 

kutić x2). 

Donacijom Hotelskog poduzeća obnovljen je inventar vrtićke kuhinje.   

 
                              Korčulanske pjatance 2017. 

 

3. RAD NA NJEZI I SKRBI ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE 

Cjelokupno ustrojstvo dana , dnevni ritam, prehrana djece i organizacija rada su u službi 

zadovoljavanja potreba djece i roditelja. Osobe koje dolaze u dodir s namirnicama moraju 

ispunjavati uvjete prema propisima o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru 

namirnica. 

Zaposleni u vrtiću dužni su obavljati  zdravstvene i sanitarne preglede. Zaposlenici koji su 

zasnovali radni odnos obavljaju zdravstveni pregled bez kojeg ne mogu zasnovati radni 

odnos. Odgojitelji  i kuhinjsko osoblje obavljaju sanitarni pregled dva puta godišnje , a ostalo 

osoblje jedan put godišnje.Zdravstveni pregled djelatnici obavljaju jednom u dvije godine. 

U svim objektima Vrtića provode se mjere sanitarno-tehničko-sigurnosne prirode. 
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Radimo na provedbi i razradi SIGURNOSNO ZAŠTITNIH  PREVENTIVNIH PROGRAMA 

koji počivaju nastavu da djecu treba poučiti što mogu učiniti kada se i ako se nađu u 

opasnosti. Sigurnosno zaštitni programi trebaju započeti u obitelji te u institucijama koje 

skrbe za zdravlje i odgoj djeteta. 

Sigurnosno zaštitni program organizirali smo uz pomoć Crvenog križa ( Nauči kodeks 

sigurnosti na vodi ), Hrvatske sekcije IPA ( izdavanje preventivnih brošura sa sigurnosnim 

temama, policijske postaje ( ponašanje u prometu i važnost sjedalice u automobilu), 

vatrogasaca, svih odgojiteljica i ravnateljice. 

Zavod za javno zdravstvo, Odjel za mentalno zdravlje održao je radionice za socijalnih 

vještina za djecu u  5. i 6. godini života. 

7. travnja 2017. godine izveli smo vježbu evakuacije djece iz vrtića. Vježba je trajala 10- tak 

minuta i uspješno je odrađena. 

 

                                                     Vježba evakuacije, travanj 2017.  

2. lipnja 2017. godine studentica farmacije ,Dora Tešić, održala je radionicu za djecu 

CPSApunčić. Projekt  CPSApunčić obuhvaća niz javnozdravstvenih radionica i kampanja 

Udruge studenatafarmacije i medicinske biokemije Hrvatske ( Croatian Pharmaceutical  

Students Association- CPSA) usmjerenih na djecu predškolske dobi koji u fokusu stavlja 

higijenu ruku kao temelj općeg zdravlja. Zanimljivim  demonstracijama pokazuju pravilno 

pranje ruku te na jednostavan način pričaju i o svijetu mikroorganizama o kojemu djeca znaju 

jako malo, a koji im je sam po sebi zanimljiv. 

20. srpnja 2017. godine na utrci Color run, swim and fun naša djeca plešu pojednostavljene 

elemente stare viteške igre – Moreška, prilagođene djeci starijeg vrtićkog uzrasta. Utrka je 
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humanitarnog karaktera i i radi se o dječjoj trkačkoj- plivačkoj utrci s radionicama za djecu i 

zabavnim programom koja je uvrštena u Kulturni vodić Korčule. 

Sudjelovali smo u projektu  DONESIMO ČISTI ZRAK U SLAVONSKI BROD sa Dječjim 

vrtićem Anđeli čuvari i Majom Bonačić, magistrom psihologije i praktičarkom terapije igrom. 

Djeca su poslala čisti zrak u  staklenki  u  Slavonski Brod. Djeca Slavonskog Broda su 

zahvalila crtežima i porukama prijateljstva. 

Mjere zdravstvene zaštite 

Mjere zdravstvene zaštite provode se po Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i 

pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, utvrđenim od Ministarstva zdravstva, uz 

suglasnost Ministra prosvjete i sporta od kolovoza 2002. godine. 

Prije upisa u dječji vrtić obvezan je sistematski pregled i potvrda koja se dostavlja vrtiću. 

Djeca koja zbog bolesti nisu mogla pohađati vrtić moraju dostaviti potvrdu od liječnika da su 

zdrava i da mogu pohađati vrtić. Djeca koja su izostala iz vrtića dulje od 60 dana dužni su 

obaviti kompletni zdravstveni  pregled uz potvrdu liječnika.U vrtiću se provode razne 

aktivnosti vezane uz promicanje zdravlja i zdravog života   uz potporu zdravstvenih 

djelatnika.Vode se i zdravstveni kartoni sa zdravstvenom dokumentacijom djeteta. 

Upisi djece obavljaju se u Centralnom vrtiću.  Pedagoginja i odgojiteljica obavljaju inicijalni 

razgovor sa roditeljima a roditelji  popunjavaju  upitnik o djetetu, njegovim navikama i 

mogućim problemima.  

 

 

Pravilna prehrana 

U vrtić se može unositi samo industrijski pripravljena hrana s deklaracijom proizvođača. 

Prehrana djece u vrtiću uključuje 4 obroka za 9,5-satni boravak ito: doručak, zajutrak, ručak i 

užina. Za 6-satni boravak bez ručka imamo 2 obroka ( doručak i užina). 

Provodi se sanitarni nadzor nad namirnicama i predmetima koji se koriste u prehrani djece. 

Jelovnik djece se pravi prema sezonski dostupnim namirnicama. Ove godine imamo veći broj 

djece s alergijama na hranu te smo jelovnike prilagodili njihovim potrebama. 
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Sanitarna i higijensko-epidemiološka služba kontrolira ispravnost namirnica i vode.  

Dva puta godišnje se vrši dezinsekcija i deratizacija u centralnom i područnim objektima. 

Pristupili smo uređenju igrališta jer je dosadašnje igralište opasno za djecu, a sprave su 

neodržavane i dotrajale. Donacijom županije kupljene su dvije sprave za igralište ( tobogan i 

klackalica). Ljekarna Korčula nam je donirala sredstva za podnu oblogu igrališta. Postavilo se 

i pitanje obnove ograde igrališta koja je rđava i niska te time ne zadovoljava sigurnosna 

pravila.  Planiramo podići zid za 0,5 m i na njega ogradu koja će biti viša i sigurnija za djecu 

te stupove obojati i uskladiti s okolišem.  

Trebali bismo obnoviti vrt pokraj igrališta za što ćemo angažirati stručnjake iz tog područja. 

 

 

U procesu smo traženja donacija za uređenje igrališta i vjerujemo da ćemo do slijedeće godine 

završit obnovu igrališta. 

 

Olimpijski festival dječjih vrtića Opuzen, svibanj 2017. 
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4. ODGOJNO- OBRAZOVNI RAD 

 

U svim odgojnim skupinama prostor je organiziran po centrima aktivnosti koji proizlaze i 

formiraju se prema dječjim interesima. Centri se bogate i opremaju potrebnim materijalima u 

suradnji sa djecom i roditeljima. 

Naš Vrtić provodi projektni način rada sa djecom te potiče samostalnost u izboru, radu ali i 

odgovornost za učinjeno. 

U ovoj godini smo tražili i dobili Suglasnost na program odgojno- obrazovnog rada s 

roditeljima djece u dobi do navršene četvrte godine života pod nazivom „ Rastimo zajedno“ . 

Od sljedeće godine krećemo s radionicama i nadamo se velikom odazivu roditelja. Nakon 

kampanje u masovnim medijima započele su aktivnosti koje su ponudile nove oblike podrške 

roditeljima u lokalnim zajednicama. Jedna od tih aktivnosti je i program radionica za roditelje. 

Danas je suvremena obitelj suočena s brojnim izazovima i nerijetko vrlo visokim 

očekivanjima. I Konvencija o pravima djeteta uz odgovornost roditelja prema djeci, u čl. 18 

govori i o odgovornosti društva da pomogne roditeljima u odgoju djece. UNICEF je stavio 

naglasak na osnaživanje roditelja i jačanje njihovih roditeljkih kompetencija. 

Kroz cjelokupnu akciju PRVE 3 SU NAJVAŽNIJE! nastojalo se omogućiti roditeljima 

usvajanje znanja i vještina kojima će razvijati potencijal svojeg djeteta s ljubavlju, omogućiti 

djeci da budu uspješna i zadovoljna, a društvo da bude zdravo i napredno. 

U skladu s programom rada vrtića odgojitelji su :  

-Samostalno , timski i na osnovi suradnje sa roditeljima pratili i vrednovali  program odgoja i 

obrazovanja djece 

-samostalno i u okviru različitih oblika usavršavanja u dječjem vrtiću i izvan njega , stjecali 

znanja i vještine za unapređenje vlastite pedagoške prakse 

-vodili pedagošku dokumentaciju 

-sudjelovali u radu odgojiteljskog vijeća 
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Razrada strukture radnog vremena odgojitelja 

1.Neposredan rad  s djecom u ustanovi – 27,5  sati tjedno 

2. Ostali poslovi u ustanovi i izvan nje – 10 sati tjedno 

3. Dnevni odmor – 2,5 tjedno 

UKUPNO = 40 sati tjedno 

Satnica od 5,5 sati dnevno- 27,5 sati tjedno propisana je Državnim pedagoškim standardom 

predškolskog odgoja i obrazovanja, čl.29.  

Ovakvim načinom rada odgojitelji provode dovoljno vremena u aktivnostima s djecom, 

roditelji svakodnevno mogu dobiti potrebne informacija, a jednom tjedno su im na 

raspolaganju odgojitelji u popodnevnim satima za informacije o djetetu. Isto tako  odgojitelji 

planiraju rad i vođenje pedagoške dokumentacije, pripremaju sredstva za rad, izrada 

didaktičkog materijala, pripremanje za radionice s roditeljima, uređenje prostora, panoa i  

sudjeluju u radu odgojiteljskog vijeća. 

Projektni način rada je oblik integriranog kurikuluma kojemu je osnovni kriterij odabira  

dijete i njegov interes. 

Projekti kroz koje smo putovali: 

1.Recikliranje starog papira 

2. Ela, Ela  salmonela 

3. U životu je važna prehrana 

4. Gusjenica Tonka i prijatelji 

5. Brodovi 

6. Bajka u vrtiću 

7. Baština- Kule našeg grada 

8. More 

9. Palčica 
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10. Učimo boje s Viktorom 

Prijavili smo se  na Smotru projekata iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja 

za ljudska prava i demokratsko građanstvo kojima su ciljevi: razvijati kompetencije potrebne 

za planiranje i rad na projektima iz područja Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za 

ljudska prava i demokratsko građanstvo, steći znanja i sposobnosti za vrednovanje projekata i 

za kvalitetno predstavljanje projekata. Projekti koje smo prijavili su AFRIKA , potaknut 

Unicefovim Programom ŠKOLE ZA AFRIKU i KRAVATA. 

 

Djeca s teškoćama u razvoju 

Ove godine imamo veći broj djece s teškoćama te smo krenuli u izradu Protokola o 

postupanju djelatnika dječjeg vrtića u procesu inkluzije djeteta s teškoćama u razvoju kojim je 

uređeno postupanje u određenim situacijama. Prema državnom pedagoškom standardu 

predškolskog odgoja i obrazovanja ( NN 63/08), dijete s teškoćama je dijete s utvrđenim 

stupnjom i vrstom teškoće po propisima iz socijalne skrbi. Pri redovnom upisu roditelji djeteta 

s teškoćama prilažu medicinsku dokumentaciju o teškoćama i rješenje prvostupanjskog tijela 

vještačenja (CZSS ). 

Prema čl.20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07) prednost pri 

upisu u dječje vrtiće , koji su u vlasništvu jedinice lokalne uprave ili državnom vlasništvu, 

između ostalih, imaju djeca s teškoćama u razvoju, a način ostvarivanja prednosti utvrđuje  

Pravilnik o mjerilima upisa u dječji vrtić. 

Program rada za vrijeme boravka djeteta u ustanovi izrađuje pedagoginja i odgojiteljice, a 

aktivnosti provode odgojiteljice  i asistenti djece.  

 Udruga KAP U MORU Korčula donirala je područnom vrtiću Lumbarda stol sa led panelom 

(senzorni stol) koji je od velike koristi odgojiteljici i zaposlenoj asistentici za rad s djetetom s 

teškoćama. Osim led stola, Udruga je asistentici kupila i priručnik za praćenje i poticanje 

motoričko-perceptivnih i govornih sposobnosti djeteta. 

Udruga KAP U MORU Korčula opremila je računalo pedagoginje sa programom Tobii 

Communicator (osnovna verzija) koji uveliko olakšava rad s djecom s teškoćama (teškoće 

razvoja govora). 
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Sudjelovali smo na OLIMPIJSKOM FESTIVALU DJEČJIH VRTIĆA  2017. godine u  

Opuzenu gdje smo se natjecali u jakoj konkurenciji 12 vrtića s područja naše županije. 

Odgojiteljice i domar su pripremili djecu u atletici i nogometu, naučili o važnosti sporta i 

kako se nositi s porazom. Osvojili smo brončanu medalju u trčanju na 50 metara- dječaci, 

zlatnu medalju u skoku u dalj- dječaci, srebrnu medalju u skoku u dalj- djevojčice. Srebrnu 

medalju u bacanju loptice- djevojčice, brončanu medalju štafeta 4x25 metara- dječaci. U 

ukupnom poretku osvojili smo prvo mjesto u atletici i osvojili zlatni pokal. 

U utrci odgojiteljica Daniela Farčić je osvojila drugo mjesto u DNŽ. 

Održana je humanitarna priredba DJECA DJECI za udruge MOJE SUNCE I KAP U MORU. 

Sakupleno je 8.437,00 kn. Nastupala su djeca iz vrtića u Korčuli, Čari, Račišću i Lumbardi. 

U mjesecu lipnju održali smo završnu priredbu za predškolce na terasi vrtića.  Predškolci su 

dobili potvrdnice o završenom programu predškole. Počastili smo  se kolačima i sokovima. 

Zajedničko druženje je potrajalo do ručka. 

Prijavili smo dva projekta  za časopis Dijete i roditelj. Radi se o projektu Ella, Ella salmonela 

odgojiteljice iz Račišća koji je objavljen u časopisu  i o projekt pod nazivom Dan planeta 

Zemlje. 

Dobili smo dva asistenta za pomoć djeci s teškoćama i to preko udruge KAP U MORU i  

putem HZZ. 

U pedagoškoj 2017./2018. otvorena je područna jedinica Pupnat, na traženje roditelja. 
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Priredba „Djeca djeci“ za udruge MOJE SUNCE i KAP U MORU Korčula, svibanj 2017.godine 

 

5. IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 

 

 

Temeljem čl. 29. Zakona  o predškolskom odgoju i obrazovanju i čl. 25. Državnog 

pedagoškog standarda, odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji imaju obvezu trajnog  

profesionalnog usavršavanja sukladno Planu i programu koji  donosi ministar nadležan za 

obrazovanje. 
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 Odgojno- obrazovni djelatnici stručno se  usavršavaju u ustanovi ( seminari, predavanja, 

stručne radionice), izvan ustanove ( seminari Agencije za odgoj i obrazovanje, stručni 

skupovi) i putem  stručne literature. 

Odgojiteljska vijeća: - 3. ožujka 2017. 

- 20. travnja 2017. 

                  - 19.lipnja 2017. 

- 30.kolovoza 2017. 

- 19.rujna 2017. 

Planiranje rada obvezna je zadaća za odgojitelje i stručne suradnike, a provodi se dnevno, 

tjedno i tromjesečno.  Odgojitelji vode knjigu pedagoške dokumentacije skupine,individualna 

zapažanja o  svakom djetetu, imenik djece, Izvješće o radu za pedagošku godinu i od ove 

godine vode  razvojne mape za svako dijete, od jaslica do starije skupine.                           

 

 

 

DATUM I MJESTO 

ODRŽAVANJA 

 

TEMA ORGANIZATOR UČESNICI 

Ožujak 2017. 

 Zadar 

Državni stručni skup 

ravnatelji 

AZOO Julijana Prižmić, 

ravnateljica 

Svibanj 2017. , 

CZK Korčula 

Muzikoterapija Udruga“Kap u 

moru“Korčula 

Božena Trojan, 

odgojiteljica 

Anica Sardelić, 

odgojiteljica 

Anita Radovanović, 

odgojiteljica 

  Rujan 2017.godine,   

   Split 

 

Novosti u sustavu 

proračuna 

RIF Merica Blažević, 

računovođa 
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Listopad 2017. 

 CZK Korčula 

Predavanje“Vratimo 

djeci izgubljeno 

djetinjstvo“ 

Maja Bonačić, 

psihologinja 

sve odgojiteljice, 

pedagoginja, 

ravnateljica 

 

Listopad 2017. Dječji 

vrtić Metković 

Djeca s teškoćama u 

razvoju iz jezično-

komunikacijskog i 

socijalizacijskog 

područja-rano 

prepoznavanje i 

djelovanje 

AZOO Tanja Kešić, 

pedagoginja 

Daniela Farčić, 

odgojiteljica, 

Anica Sardelić, 

odgojiteljica 

Listopad i studeni 

2017. Dječji  vrtić 

Korčula i Dječji vrtić 

„Anđeli čuvari“ 

Korčula 

 

 

„WE COMUNICATE“ 

 

 

Maja Bonačić, 

psihologinja 

 

ravnateljica, 

sve odgojiteljice, 

pedagoginja 

Studeni 2017.godine 

Dječji vrtić Korčula 

Upravljanje stresom Tara Barat svi zaposlenici vrtića 

Studeni 2017.godine 

Split 

Aktiv ravnatelja DNŽ Ravnateljica DV 

Opuzen 

Julijana Prižmić, 

ravnateljica 

Prosinac 2017.  

Dječji vrtić Korčula 

Kako razvijati 

djetetovu emocionalnu 

inteligenciju 

Maja Bonačić, 

psihologinja 

sve odgojiteljice, 

pedagoginja, 

ravnateljica 
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„Kako razvijati djetetovu emocionalnu inteligenciju“, Maja Bonačić, prosinac 2017.godine 

 

 

 

 

„We communicate“, listopad i studeni 2017.godine 
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6. SURADNJA S RODITELJIMA 
 

Sve ono što radimo smo putem postera, govornih radionica i likovnih radova prezentirali 

roditeljima. Održali smo sastanke po skupinama. Roditelji su jako dobro prihvatili ovaj način 

komunikacije, a mi smo zadovoljni odazivom roditelja. 

Upoznavali smo roditelje s našim radom jer nam je važno: 

-Uvažavati prava roditelja na djelotvorno sudjelovanje u organiziranom odgoju djeteta, 

- razvijati partnerski odnos s roditeljima- izmjenjivati saznanja o djetetu 

Odgojitelj stručno djeluje na djecu tijekom boravka u skupini, a na roditelelje  preko različitih 

oblika suradnje ( informacije prilikom dovođenja i odvođenja djece, individualni razgovori s 

roditeljima- 1 put tjedno, anketiranje roditelja, inicijalnih razgovora, edukativni roditeljski 

sastanci , vizualno- pisane komunikacije, sudjelovanje u pripremi odgojno- obrazovnog 

procesa, zajedničke radionice, druženja, završne svečanosti). 

Roditeljski sastanci s  pedgoginjom održani su : 

- Korčula – 8. svibnja 2017. godine 

- Žrnovo – 28. rujna 2017. godine 

- Lumbarda – 10. listopada 2017. godine 

- Račišće – 13. listopada 2017. godine 

- Čara – 16. studenog 2017. godine 

Pedagoginja ustanove je provela istraživanje na temu: Dijete predškolskog uzrasta i računalo. 

Sudjelovali su 74 roditelja centralnog i područnih vrtića.  Istraživanje je ponuđeno roditeljima 

u kutiću za roditelje jer nam je stalo da roditelji dobiju povratnu informaciju o istraživanju. 

Roditeljski sastanci  održani su 3. listopada 2017. godine za sve odgojne skupine. 

Od iduće godine organizirati ćemo radionice sa roditeljima radi druženja i boljeg upoznavanja 

te za izradu prigodnih ukrasa u doba Božića, Uskrsa i maškara.  
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Organizacija rada tijekom srpnja i kolovoza 2017. godine  

Temeljem ankete za roditelje o boravaku u vrtiću u srpnju i kolovozu prijavljeno je 45 djece. 

Rad smo organizirali sa četiri odgojiteljice, jednom kuharicom i jednom spremačicom jer 

odgojiteljice i ostali radnici koriste godišnji odmor. 

 
 

 

 

 

„Završna priredba predškolci“, natjecanje roditelja u povlačenju konopa, lipanj 2017.godine 
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7. DRUŠTVENI ČIMBENICI KOJI SUDJELUJU   U OSTVARIVANJU ZADAĆA         

GODIŠNJEG   PLANA I PROGRAMA RADA USTANOVE 
 

 

U okviru rada Vrtića ostvarena je suradnja sa kulturnim i znanstvenim ustanovama: Knjižnica, 

Muzej, Turistička zajednica Korčula, mjesni odbori, vjerske institucije, udruge, općine... 

Dijete uči iz svega što doživljava, a odnose koje uspostavi sa djecom i odraslima od velike su 

važnosti za njegov razvoj. Imajući u vidu ove specifičnosti učenja djece u ranom djetinstvu i 

zadaće koje je planirao Vrtić, potrebno je raditi još više na stvaranju uvjeta za razvoj 

partnerskih odnosa između lokalne zajednice, vrtića i roditelja.  

 

 

ČIMBENICI                                                                  SADRŽAJ RADA 

                                                                                                                                                                       

Grad Korčula- osnivač ustanove 

Općina Lumbarda 

Suradnja u osmišljavanju pojedinih 

segmenata odgojno- obrazovnog procesa 

( značajni datumi i događanja). 

Financiranje ustanove. 

Organizacija prigodnih izložbi i predstava. 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja  

Agencija za odgoj i obrazovanje 

 

Organizacija i provođenje stručnog 

usavršavanja, stručna podrška i pomoć u 

realizaciji odgojno-obrazovnih zadaća. 

Županijski ured za prosvjetu, kulturu, sport, 

tehničku kulturu 

 

Suradnja vezana za organizaciju pedagoškog 

rada. 

Zavod za javno zdravstvo 

 

Stručna suradnja s liječnicima. 

Centar za socijalnu skrb Korčula 

 

Suradnja u svezi djece s teškoćama i 

njihovim roditeljima i prilikom provedbe 

projekta prevencije nasilja u obitelji i među 

djecom. 
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Osnovne škole u Korčuli i Žrnovu  

 

 

Prijenos podataka o djeci predškolcima, 

dobra suradnja s učiteljicama iz područnih 

odjeljenja. 

Zajednica sportova Dubrovačko- neretvanske 

županije 

 

Organizacija Olimpijskog festivala dječjih 

vrtića. 

Jezici EKLATA, Split 

 

Rano učenje stranog jezika- engleski jezik. 

Ministarstvo unutarnjih poslova 

 

Projekti vezani za sigurnost u prometu i 

obilježavanje Dana policije 

Zdravstvene ustanove, liječnici obiteljske 

medicine i pedijatri 

Stručna suradnja vezana za savjete i ciljane 

akcije. 

Kazališta iz Zagreba, Splita, Varaždina 

 

Dogovaranje predstava tijekom pedagoške 

godine. 

Knjižnica IVAN VIDALI Suradnja u stjecanju prvih saznanja o čitanju 

i poticanju kulture posjećivanja knjižnice. 

Vrtići s područja Dubrovačko- neretvanske i 

Splitsko- dalmatinske županije 

Razmjenjivanje iskustava, druženje i suradnja 

u organiziranju stručnog usavršavanja. 

Crveni križ- Korčula Sigurnosni projekti i akcije solidarnosti 

Udruge roditelja s teškoćama Zaštita prava djece, suradnja u radu s 

asistentima, organiziranje akcija pomoći i dr. 

Autoprijevoznik Ilišković Suradnja pri realizaciji izleta djece 

(Olimpijada u Dubrovniku) i posjeta 

(Starački dom- Obilježavanje Dana starijih i 

nemoćnih osoba). 

Vjerske institucije Suradnja u obilježavanju vjerskih blagdana 

Radio Korčula Obavijesti o događanjima u Vrtiću, pozivi 

roditeljima, obavijesti… 

Ostali 

 

 

Suradnja u svim oblicima a na korist djeci, 

tradicija našeg kraja, sigurnost, udruge i 

pojedinci čije znanje može biti na korist djeci, 

roditelji i drugi. 
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Financijsko izvješće za 2017. godinu sastavljeno je  sukladno Zakonu o proračunu i 

Pravilnika o proračunskom knjigovodstvu i Računskom planu. Iznosi u financijskom izvješću 

iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije:  

Financijsko izvješće za 2017.god: 

 

 

RASHODI: 

Račun 

rashoda/izdataka 

                                 

Naziv računa  Plan 2017  Ostvarenje 2017 

31  2.709.919 2.659.571 

311 Plaće za redo.rad 2.249.482 2.206.234 

312 Ost.rash.zaposleni      73.400      74.100 

313 Doprin. na plaće    387.037    379.238 

    

32    508.933    505.097    

3211                              Služben.putovanj       8.000        8.209 

3212 Prijevoz na rad   111.000     118.569 

3213 Struč.usavrš.zapos        3.000         3.625 

3221 Mater.za čiščenje      20.000       17.924 

3221 Higijenski mater      17.900       15.516 

3221 Uredski materijal        7.900         6.783 

3221 Namirnice      89.566     102.696 

3221 Didaktički materij      27.000         23.936 

3221 Ostali materijal        9.000         7.810 

3223 Energija      27.000       30.638 

3224 Mat.i dijel.tek.odr       14.806       19.288 

3225 Sitni inventar         3.000            749   

3231 Telef,pošta,prijevoz         7.500         6.288 

3232 Usluge tek.i invs.o      26.000       26.038 

3234 Komunalne usluge      15.325         6.784 

3233 Usl.informir. i ogl        0         3.985   

3234 Deratiz.i dezinsekc        6.000         7.712 

3236 Zdravstvene uslug        8.000         9.850 

3237 Intel.i osob.usluge      49.500       27.205 

3238 Računalne usluge        3.500         2.550 

3239 Ostale usluge      28.443       32.691 

3292 Premije osiguranja        5.698        4.475 

3295 Nezapošlj.invalida      10.765      11.747 

3299 Ost.nespom rash        5.000        5.000 

3299 Olimpijad. Dbk        5.030        5.030       

    

34         2.800        2.577 

3431 Bankarske usluge        2.800        2.577 
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42       66.688      91.861  

422 Oprema      66.688      91.861 

UKUPNO:   3.288.340 3.259.107 

 

                                                                                                                                      

PRIHODI: 

Račun 

prihoda/primitaka 

                                 

Naziv računa  Plan 2017 Ostvarenje 2017 

63     141.176     163.331 

634 Tekuće pomoći HZZ        6.806        7.437  

636 Tek.pomoć.opć.Lumbar    134.370    155.894 

64 Kamate na depozite               0             34 

65     854.501    837.539 

652 Učešće roditelja    698.227    679.007 

652 Učešć.roditelj. Lumba      43.350      45.641 

652 Pror.Korčula-socij.pro    107.657    107.657 

652 Ostali prihodi         5.267       5.234    

    

66        75.434         81.032        

663                             Donacije         75.434        81.032  

    

67    2.198.245  2.192.093 

671 Prorač Korčula-redo   2.174.076   2.174.073 

671 Prorč-Korč-nefina.im          8.269                0    

634 Ministarst.odgoj.i obraz        15.900       18.020 

    

92 Višak prihoda        18.984  

922 Višak prihoda 2016        18.984  

UKUPNO:    3.288.340   3.274.029   

 

 

 

U gore ostvarenim prihodima iznos od 201.535 se odnosi na područni vrtić u Lumbardi tj.  

općinu Lumbarda, a rashodi su: plaća i ost.rashodi za 1,3 djelatnika =  148.946 kn; čiščenje  

vrtića-ugovor o djelu= 8.650 kn te materijalni i ostali troškovi od  38.695 kn. 
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Ostvareni prihodi :.................................3.274.029 

Ostvareni rashodi...................................3.259.106  

Višak  prihoda ostvaren u 2017.g............... 14.922 

Preneseni višak prihoda iz 2016…............. 18.984 

 

Ukupan višak  31.12.2017. iznosi 33.906 kuna i prenosi se u slijedeće obračunsko razdoblje. 

 

a) Od ukupnih rashoda u iznosu od 3.259.107 kn na dan 31.12.2017. ostale se neplaćene 

obveze  i odgođeno plaćanje rashoda i priznavanje prihoda budućih razdoblja u ukupnom 

iznosu od 41.603 kn. Od ovog iznosa obveze prema dobljačima iznose  12.923 kn koje su 

podmirene u siječnju 2018.g. Preostali iznos od 28.680 kn odnosi se na naplaćene prihode 

budućih razdoblja u iznosu od 8.530 kn za troškove radionica za roditelje i iznos od 20.150 kn 

za odgođeno priznavanje prihoda a za trošak javnog rada-pomoćnik u vrtiću u 2018.g. 

 

b) Na dan 31.12.2017. ova ustanova ima nenaplaćenih potraživanja od roditelja u iznosu od 

28.635 kn. Ova potraživanja će se uprihodovati kada se i naplate.  

Kako se rashodi u proračunskom knjigovodstvu prikazuju kada i nastanu a prihodi kada se 

naplate, rezultat poslovanja Vrtića za  2017. bi bio ukupan višak prihoda u iznosu od 62.541 

kn kada bi se računali i ovi nenaplaćeni prihodi.    

 

c) Ostvaren je prihod iz ostalih proračuna za financiranje  pomoćnika u odgoju  u iznosu od 

7.437 kn u  vrtiću Korčula. Ovaj pomoćnik u nastavi radi do 09. travnja 2018.g. 

 

d) Ostali prihodi iznose  5.234 kn.  

Prihodi od donacija iznose 81.032 kn i to: 30.000 kn od Atlantic grupe  (opremu jedne vrtićke 

grupe), 15.430 kn od Pijatanci (uređenje senzorne sobe), 3.000 kn Color run swim and fun (za 

uređenje igrališta), 950 kn obrtnici Žrnovo (za vrtić u Žrnovu), 5.773 kn od fizičkih i pravnih 

osoba u Račišću (oprema za vrtić u Račišču), 11.579 kn od DNŽ (sprave na dječjem igralištu 
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u Korčuli), 3.425 kn roditelji J.Jeričević i Bojić (dječji kutići u jaslicama), 10.875 kn Ljekarna 

Korčula (uređenje dječjeg igrališta u vrtiću Korčula).  

 

e) Planirano je 26.000 kn za tekuće i investicijsko održavanje i utrošeno 26.038 kn i to:18.375 

kn sanacija dva sanitarna čvora u vrtiću Korčula, 4.600 kn sanacija sanitarnog čvora u vrtiću 

Račišće, 2.500 uklanjanje palme iza vrtića i 563 kn za ostalo i to sve iz vlastitih prihoda. 

 

f) U 2017. u dugotraju imovinu uloženo je u opremu 91.861 kn i to:  44.941 kn dječje opreme 

i namještaja u vrtiću Korčula, 25.688 krevetići za jasličke grupe, 10.466 dječje stolice za vrtić 

Račišče, 4.624 profesionalni usisivač, 6.142 ostala oprema. Iznos od 91.861 kn plaćen je 

dijelom od donacija ( 67.157 kn) a ostalo ( 24.704 kn) je platio vrtić iz vlastitih prihoda.  

 

g) U 2017.g. ispravak vrijednosti dugotrajne imovine po poropisanim stopama za otpis iznosi 

77.774 kn..       

 

h) Na dan 31.12.2017. stanje na računu iznosi 71.025 kn a u blagajni 942 kn.  

 

i) Na početku izvještajnog razdoblja bilo je 23 zaposlena a na  kraju izvještajnog razdoblja 26.  
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Na temelju čl.72 Statuta Dječjeg vrtića Korčula, Odgojiteljsko vijeće utvrdilo je Izvješće 

Predškolske ustanove Dječji vrtić Korčula za 2017. godinu na sjednici održanoj 2. ožujka 

2018. godine. 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                  Ravnateljica 

                                                                                                                Julijana Prižmić 

 

Na temelju čl.58. Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtić Korčula, Upravno vijeće Dječjeg 

vrtića na 23. sjednici, održanoj 15. ožujka 2018. godine na prijedlog ravnateljice, donosi 

Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2017. godinu. 

 

 

                                                                                          Predsjednica Upravnog vijeća 

                                                                                                        Daniela Farčić 

 

 

KLASA: 601-02/2018-1-43 

URBROJ: 2138/01-VRT-2018-001 
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