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Pedagoška godina 2014./2015 započela je s pripremama 18.kolovoza 2014.g.(poslije
završetka ljetnog rada). Sve prostorije i hodnici su okrečeni, igračke sa dvorišta su oprane, sobe
uređene, organizirani su centri aktivnosti i napravljen je novi razmještaj u sobama kako bi starim
i novim polaznicima osigurali što ljepši ugođaj. Nabavu igračaka, potrošnog i didaktičkog
materijala, te obnovu dječje i stručne literature osigurao je naš osnivač – općina Selca.
Dvorište je oprano, a popravak sprava na dvorištu je malo kasnio zbog zauzetosti angažiranog
majstora, pa djeca novu pedagošku godinu nisu dočekala s popravljenim spravama. Drveni
djelovi tobogana su u potpunosti zamijenjeni novim drvom, „federkoti“ su piturani i neki djelovi
su zamijenjeni novim, a klackalica još čeka popravak.
Dječji vrtić „Selca“ je dobio donaciju od 15000,00kn Sportskog lita „Selca“ za nabavu nove
sprave na dvorištu. Uz pomoć spomenute donacije, Općine „Selca“ i donacija nekih privatnih
firmi, naše dvorište sada krasi nova sprava „kućica s podestom“, a također je nabavljena zaštitna
podloga koja još čeka svoje montiranje.
25. 08. 2014.g. održano je odgajateljsko vijeće na kojem su djeca, polaznici d.v. „Selca“
raspoređeni u dvije mješovite odgojne skupine. Upisano je 52 djece, od toga 12-ero
novoupisanih i 15-ero djece predškolskog uzrasta. Rad je kao i prethodnih godina bio organiziran
u dvije mješovite skupine. Rad u većoj grupi preuzele su odgojiteljice Petra Nižetić (Nikice) i
Petra Nižetić (Rikarda), a manju grupu je vodila odgojiteljica Pavla Petrović.
26.08.2014.g. održan je prvi RODITELJSKI SASTANAK. Petra Nižetić (Nikice) je
izvijestila prisutne kako je ravnateljica Darija Trutanić na porodiljnom dopustu, a ona je
imenovana zamjenikom ravnateljice do njenog povratka. Također je prisutnima predstavila i
druge dvije odgojiteljice, te ih izvijestila kako rad u većoj grupi preuzimaju odgojiteljice Petra
Nižetić (Nikice) i Petra Nižetić (Rikarda), a manju grupu će voditi odgojiteljica Pavla Petrović.
Roditeljima je pročitan raspored djece po grupama.
Na prvom roditeljskom sastanku roditelji su upućeni u način organizacije života i rada u našem
vrtiću. Roditelji su potpisali UGOVOR sa dječjim vrtićem „Selca“, a radi se o dokumentu kojeg
potpisuje Ravnatelj dj. vrtića kao zastupnik ustanove i Roditelj kao korisnik usluga. Oboje
zadržavaju jedan istovjetni primjerak a potpisuje se na početku svake nove pedagoške godine.
Uz Ugovor roditeljima su podjeljeni i tzv. Upitnici pomoću kojih vrtić dobiva osnovne podatke o
djeci,ali i neke smjernice koje odgajateljima pomažu da na samom početku što bolje i kvalitetnije
pristupe pojedinom djetetu u odgojno – obrazovnom radu.
Zamjenica ravnateljice je izvijestila prisutne kako je Snježana Matić Nižetić predstavnik roditelja
u UV d.v. „Selca“.
Roditeljima je ponuđeno uključivanje djece u provođenje engleskog jezika u vrtiću u suradnji sa
školom stranih jezika „Eklata“ i športskog vrtića „Ciciban“. I jedno i drugo provodilo se u toku
radnog vremena vrtića, a sa radom se krenulo u listopadu.
Vrtić je sa radom započeo 01.09.2014.g.
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01.09.2014.g. sklopljen je ugovor sa Sunce osiguranjem d.d. za policu osiguranja u što
su uključeni svi polaznici vrtića u ovoj pedagoškoj godini, a iznos u cjelosti financira općina
Selca.
Nakon potpisivanja ugovora i prikupljanja anketnih listića, športska igraonica
„CICIBAN“ započela je sa održavanjem satova u našem vrtiću. Voditeljica Božena Tokić prvi
je sat održala 13.10.2014.g. sa 19 polaznika. „Ciciban“ je sa satovima završio koncem svibnja.
U listopadu je potpisan ugovor sa školom za učenje stranih jezika – „JEZICI
EKLATA“, a prvi sat održan je 06.10.2014.g. sa 18 polaznika. Profesorica Karla Marinković
zadnji je sat održala 25.052015.g. kada je upriličena ZAVRŠNA SVEČANOST uz prigodni
program i dodjelu diploma.
„DANE KRUHA“ tradicionalno smo obilježavali tokom cijelog mjeseca listopada, a za
kraj vrijedni roditelji su napravili kolače s kojima smo častili prolaznike na našoj šetnici.
Odgojiteljice i djeca su nudili prolaznike kolačima, a oni su bili oduševljeni...
Dječji vrtić “Selca” je početkom lipnja potpisao ugovor sa Aktivom Brač. Aktivnosti
pod nazivom „Zeleni Brač“ započele su 6.listopada 2014.g. kada je naš vrtić posjetila maskota
pod nazivom Eko Zelenko. On treba našu pomoć u recikliranju otpada, pa je djeci zajedno sa
svojim pomoćnicima ispričao priču o recikliranju i prikazao prigodne animirane filmove o
razvrstavanju otpada. Djeca su ga pažljivo slušala, i rado su sudjelovala u igri gdje su trebala
kartice sa slikama otpada baciti u odgovarajući spremnik. Veselimo se ponovnom susretu s
Ekom Zelenkom, a djeca će svoje dojmove moći ispričati svojim roditeljima, bakama,
djedovima… i na taj način pomoći Eku Zelenku u educiranju ostalih o recikliranju.
Upravno vijeće d.v. „Selca“održano je 15.10.2014.g. na kojem je razmatran Godišnji
plan i program za pedagošku godinu 2014./2015.g.
Predstavnica roditelja Snježana Matić Nižetić je izvijestila prisutne kako roditeljima djece koja
polaze vrtić tokom ljeta ne odgovara dosadašnji dogovor za ljetno radno vrijeme vrtića (ljetni rad
vrtića provodi se od 01.07. – 15.08.), te je predložila da se produlji taj termin. Dogovoreno je
kako će se napraviti anketa, da bi se znao točan broj roditelja i u dogovoru s Osnivačem će se
dogovoriti termin ljetnog rada d.v.
Predstavnica roditelja Snježana Matić Nižetić je predložila da se s djecom i roditeljima napravi
predstava koja bi se izvela pred publikom uz naplaćivanje ulaznica i na taj način bi se prikupio
novac za potrebe vrtića. Ravnateljica je prihvatila ideju.
Ravnateljica je izvijestila prisutne kako u dj. vrtiću još nisu napravljeni određeni popravci koji su
trebali biti rješeni do početka tekuće pedagoške godine, zbog zauzetosti majstora koji je
angažiran za taj posao. Predsjednik UV je rekao kako će pokušati dogovoriti s ravnateljem
Osnovne škole „Selca“ da nam „posudi“ svog kućnog majstora, te da u buduće možemo na njega
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računati za bilo kakve popravke po vrtiću (naravno da se poštuju njegova zakonska prava i
ovisno o njegovim obavezama u školi).
Ravnateljica je izvijestila prisutne kako Sportsko lito „Selca“ planira dječjem vrtiću „Selca“
donirati novac za kupnju nove sprave za dvorište. Prisutni su bili oduševljeni idejom.
10.11.2014.g. održan je RODITELJSKI SASTANAK radi dogovora za nadolazeću
priredbu. Ravnateljica je prisutne izvijestila kako bi ovu godinu mogli napraviti priredbu s
djecom za blagdan sv. Nikole. Priredba bi se održala dan uoči sv. Nikole, 05.prosinca 2014.g. za
vrijeme radnog vremena dječjeg vrtića. Na kraju priredbe, „sv. Nikola“ bi djeci podijelio poklone
– slatki paket koje bi kao i svake godine financirala Općina „Selca“. Sva djeca bi dobila iste
poklone. Roditelji su bili oduševljeni idejom pa je dogovoreno da će ove godine dječja priredba
biti za sv. Nikolu.
Ravnateljica je predložila da roditelji i ovu godinu sami odabiru poklone za Djeda Božićnjaka
kako ne bi bilo negodovanja od strane roditelja i djece što je vrtić odabrao za poklone prema
dobi i spolu. Roditelji su prihvatili prijedlog.
Dogovoreno je održavanje božićnih radionica.
Na prijedlog roditelja, ravnateljica je obećala da će se potruditi dogovoriti izlet na predstavu.
20.studenog 2014.g. održana je predstava „Tri mačke“ produkcije „Z“ I ova je
predstava produkcije „Z“ bila vrlo kvalitetna, poučna i odlično prihvaćena.
05.prosinca 2014. održan je prigodni božićno-novogodišnji program uoči blagdana sv.
Nikole.
Ovu godinu smo napravili malu promjenu, tj. održali smo predstavu sv. Nikoli, a ne kao i
dosadašnjih godina uoči Božića. Ideja je prihvaćena od roditelja na roditeljskom sastanku.
Predstava je održana u kino – dvorani. Program je bio vrlo bogat, a posebno uspješni bili su
kostimirani igrokazi „Bolje išta nego ništa“ i „Dvije čizme“. Naš sv Nikola (Marijan Trutanić)
ove je godine djeci podijelio poklone (prigodne slatke poklon pakete koje je darovala Općina
Selca),a pratio ga je krampus (Karmen Jakšić). Za glazbenu podlogu bio je zadužen Ivica Tomić
– Belafaj.

Na prijedlog roditelja na jednom roditeljskom sastanku, rezervirali smo termin za
predstavu “Bijele kočije” koju smo otišli gledati u kazalište lutaka u Splitu. Predstava je bila
08.12.2014.g. Roditelji su se sami pobrinuli oko prevoza do trajekta, a mjesto susreta je ispred
kazališta u Splitu, 15-ak minuta prije predstave. Djeca i roditelji su bili oduševljeni predstavom.
09.prosinca 2014.g. prisustvovali smo dočeku djeda Božićnjaka u zračnoj luci Brač.
Događaju su prisustvovala djeca svih vrtića otoka Brača, a nakon veselog dočeka Djed im je
podijelio skromne pokone.
3

09. i 10.12.2014.g. organizirane su BOŽIĆNE RADIONICE za roditelje.
PRODAJNE IZLOŽBE napravljene su ispred dječjeg vrtića, te ispred dućana PZ „Selčanka“.a
prikupljen je iznos od 1100,00kn. Sredstva će biti iskorištena za potrebe vrtića.
24.12.2014.g. naš vrtić je posjetio Djed Božoćnjak i djecu razveselio prigodnim
poklonima.
28.01.2015.g. naš vrtić je ponovo posjetila maskota pod nazivom Eko Zelenko. Ovaj put
su djeca „Zelenku“ predstavila što su upamtila o recikliranju te su zajedno krenuli u izradu
raznih ukrasa od materijala za recikliranje. Djeca su se i ovaj put jako razveselila Eku Zelenku.
Početkom veljače napravljena je anketa za ljetni rad vrtića, Prijavilo se 12 –ero djece.
Sjednica Upravnog vijeće dječjeg vrtića „Selca“ održana je 17.veljače2015.g. Članovi
su razmatrali Financijski plan za 2015.g., Ravnateljica dječjeg vrtića „Selca“ je prisutnima po
stavkama obrazložila pojedine stavke u financijskom planu, te je on jednoglasno usvojen.
Ravnateljica je izvijestila kako je tražila ponude raznih proizvođača za sprave za dvorište, i od
svih ponuda, u dogovoru s načelnikom općine Ivanom Marijančevićem, izabrala je Kućicu s
podestom tvrtke Stribor oprema d.o.o.. Dio iznosa za kućicu ide od Sportskog lita „Selca“. a dio
od Općine Selca. Snježana Matić Nižetić se ponudila da će pokušati dogovoriti povoljniji
prijevoz sprave do našeg vrtića. Također je predložila da sastave dopis firmama na otoku Braču
kako bi prikupili novčanu pomoć za spravu. Ravnateljica je pristala, dopis je sastavljen i poslan
firmama.
Članovi UV su primili Postojeći Statut dječjeg vrtića „Selca“, te prijedlog novog Statuta
dječjeg vrtića „Selca“ (usklađen prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o
predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 094/2013).
Ravnateljica je izvijestila prisutne kako su dječji vrtići i druge pravne osobe koje provode
programe predškolskog odgoja dužni uskladiti odredbe statuta i drugih općih akata s
odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju.
Prisutni nisu imali nikakvih primjedbi za prijedlog novog statuta Statuta dječjeg vrtića „Selca“,
te je on dan na usvajanje i jednoglasno je usvojen.
Novi Statut dječjeg vrtića „Selca“ će biti dan Općinskom vijeću na usvajanje.
Ravnateljica je izvijestila prisutne kako se za ljetni rad vrtića prijavilo 12-ero djece.
Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je napravila anketni listić o stavu roditelja za
produljenje ljetnog rada dječjeg vrtića „Selca“ i odgađanje početka pedagoške godine
2015./2016.g.. Od 40 anketnih papirića, vraćeno joj je samo 12. O tom problemu će se još
raspravljati.
Ravnateljica je izvijestila prisutne kako je dobila dopis o obnovi članstva tvrtke „Centar
za kvalitetu i sigurnost“, pa ih je upitala za savjet, hoće li nastaviti članostvo ili ga prekinuti.
Naime prošle godine dječji vrtić „Selca „ je sudjelovao u natječaju za donaciju za obnovu
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dvorišta koju je nudila spomenuta tvrtka. Uvjet je bio da smo njihov član te smo uplatili
članarinu koja je istekla. Članovi su se dogovorili kako će bolje proučiti koje pogodnosti oni
nude, pa će sukladno tome odlučiti o nastavku ili prekidu članstva.
13.02.2015.g. održan je DJEČJI MASKENBAL u prostoru SOKOLANE s početkom u
15h. Napravili smo tradicionalnu povorku, maskenbal je bio vrlo veseo, pun plesa i pjesme, a
roditelji su se pobrinuli za kolače. Naš program je upotpunila plesna točka djevojčica iz našeg
vrtića, a koje su polaznice baletne skupine pod voditeljstvom Nives Rumora. Za glazbenu
podlogu bio je zadužen Pero Bošković.
12.03.2015.g. imali smo priliku odgledati predstavu novoosnovanog kazališta „Studio
suncokret“ -„Festival životinjskog carstva“. Predstava je bila kvalitetna, poučna i odlično
prihvaćena, a na kraju djeca su mogla upoznati lutke iz predstave. Na poklon smo dobili cd
songova iz predstave.
Zamjenica ravnateljice, Petra Nižetić (Nikice), prestala je obnašati dužnosti ravnateljice
15.03.2015.g. kada je ovlasti preuzela Darija Trutanić. Ona je nakon iskorištenog godišnjeg
odmora, rad s djecom počela obnašati 24.04.2015.g. Njenim povratkom u odgojnu grupu,
odgojiteljica Pavla Petrović je prestala s radom u d.v. „Selca“.
25.03.2015.g. održana je predstava DJEČJE ČAROBNE SCENE pod nazivom „Idemo
u zološki vrt“ .Djeca su i u ovoj predstavi aktivno sudjelovala kao pomagači klauna Čupka, a
svako je dijete na dar dobilo cd.
Tokom cijelog mjeseca travnja i svibnja u našem su se vrtiću provodile teme i aktivnosti
vezane za EKOLOGIJU. Kroz brojne aktivnosti djeca su imala priliku upoznati se sa opasnim
posljedicama zagađivnaja i uništavanja prirode i okoliša. Radnim akcijama zajedno smo uredili
jerule u našem dvorištu, počupali korov, posadili novo bilje i cvijeće, te nasuli novu zemlju.

02.03, 03.03. i 04.03.2015g u Domu zdravlja u Supetru obavljeni su SISTEMATSKI
PREGLEDI predškolaca.
TESTIRANJE ZA PREDŠKOLCE održano je 07. i 08. svibnja 2015.g. u prostoru
dječjeg vrtića. Svi školski obveznici, njih 15, pristupilo je testiranju.
Što se tiče plana i programa puno toga je ostvareno. Postojeće planove nadopunjivali
smo novim aktivnostima i idejama uvijek slijedeći interese djece i njihove potrebe,
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Provedeno je nekoliko vrlo uspješnih projekata: „MOJE TIJELO“, „OTOK BRAČ“,
„ŽIVOTINJSKI SVIJET“.
09.06.2015.g. održana je ZAVRŠNA SVEČANOST ZA PREDŠKOLCE u kinodvorani. Program je bio bogat uz pjesme, recitacije i igrokaz „ Kako je cvijet upoznao svijet“.
Za glazbenu podlogu bio je zadužen Ivica Tomić – Belafaj. Na kraju programa slijedila je
svečana dodjela DIPLOMA, uz koju su im uručeni i pokloni: knjiga – lektira za 1.razred,
zajednička fotografija.
12.06.2015.g. prisustvovali smo svečanom otvaranju heliodroma u blizini Selaca..
Djeca su s radošću razgledala helikopter, popričala s posadom, a dobili su majice i prigodne
poklone za uspomenu na ovaj događaj.
Ove godine je početkom veljače napravljena ANKETA za ljetni rad vrtića. Konačni
broj djece prijavljene za ljetni rad je 16-ero djece. Ljetni rad vrtića provoditi će se od
01.07.2015.g. - 21.08.2015.g. Posljednji tjedan u kolovozu koristiti će se za uređivanje
prostorija vrtića i dvorišta. Odgojiteljice će podijeliti rad prema dogovoru.
16.06.2015.g. održan je sastanak ODGOJITELJSKOG VIJEĆA na kojem su
dogovoreni detalji oko ljetnog rada vrtića., te podjela godišnjih odmora.
Ravnateljica Darija Trutanić je predočila dopis kojeg je primila od predstavnika roditelja,
Snježane Matić Nižetić, a odnosi se na sastanak kojeg je predstavnica održala s roditeljima.
Dopis sadržava sve primjedbe, kritike, pohvale i prijedloge vezane uz rad dječjeg vrtića „Selca“ i
njihovih odgojiteljica.
Upisi u dječji vrtić „Selca“ vršili su se od 01. do 15. lipnja 2015.g. i 15 je novoupisanih,
a ukupno 50 djece za pedagošku godinu 2015./2016.
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