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Pripreme za pedagošku godinu 2015./2016. započele su koncem kolovoza, tj. zadnji 

tjedan 2015.g. nakon što je završen ljetni rad vrtića. Sve prostorije i hodnici vrtića su okrečeni, 

igračke oprane i sortirane, sobe uređene, organizirani centri aktivnosti i napravljen novi 

razmještaj kako bi „starim“ polaznicima poznati prostor učinili drugačijim i zanimljivijim, a 

novoupisanoj djeci stvorili što ljepši ugođaj za boravak u novoj sredini. 

Glavni ulaz u vrtić i dalje je ostao onaj sa dvorišta kako bi što više i kvalitetnije iskoristili prostor 

u kojem će boraviti djeca, pa će na nekadašnjem glavnom ulazu biti smješten jedan od centara 

velike sobe. 

Nabavu igračaka, potrošnog i didaktičkog materijala, te obnovu dječje i stručne literature 

osigurao je kao i prethodnih godina naš osnivač – općina Selca. 

Općina Selca vrtiću je donirala i dva velika suncobrana koji su na dvorište postavljeni 

 01.09. 2015.g., a koji nam osiguravaju hlad na velikom dijelu dvorišta, pa djeca mogu 

nesmetano uživati u igri na otvorenom dulje nego obično za vrijeme toplih mjeseci. 

Sprave na dvorištu su popravljene i obnovljene još prošle pedagoške godine i još uvijek su dobro 

očuvane, jedino je „federko- dupin“ obnovljen u listopadu 2015.g. 

U planu je kupnja vrtuljka nakon što prikupimo potrebna novčana sredstva, a tada će se 

upotrijebiti i zaštitna podloga na dio kamene površine gdje imamo u vidu postaviti vrtuljak, a 

koja je već ranije nabavljena. 

 

 

            29.06.2015.g. održan je sastanak UPRAVNOG VIJEĆA na kojem je Petra Nižetić 

(Rikarda) razriješena dužnosti, a Petra Nižetić (Nikice) ponovno imenovana predstavnicom 

odgojitelja u Upravnom vijeću dječjeg vrtića „Selca“. Članovima Upravnog vijeća predano je na 

uvid izvješće za pedagošku godinu 2014./2015. 

 

 31.08.2015.g. održan je prvi RODITELJSKI SASTANAK  na kojem su roditelji 

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 po 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 

djetetu za ispunjavanje dokumenata potrebnih vrtiću (MATIČNA KNJIGA, IMENIK DJECE, 

DOSJE DJETETA...) ,ali i neke smjernice koje odgajateljima pomažu da na samom početku što 

bolje i kvalitetnije pristupe pojedinom djetetu u odgojno – obrazovnom radu. 

Predstavnik roditelja u Upravnom vijeću dj. vrtića je Snježana Matić Nižetić. 

Roditeljima je ponuđeno uključivanje djece u provođenje engleskog jezika u vrtiću u suradnji sa 

školom stranih jezika „Eklata“, koje bi se provodilo u toku radnog vremena radi djece koja 

putuju do vrtića. Što se tiče športskog vrtića „Ciciban“ sa kojima smo također surađivali niz 

godina, zbog nemogućnosti organizacije nisu nam dali ponudu za ovu pedagošku godinu. 

Roditelji su upoznati i sa jednom novinom koju smo planirali uvesti u rad našeg vrtića, a to je 

izrada RAZVOJNIH MAPA.   
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 Mada se one po pravilu moraju voditi za svakog polaznika i to od prvog dana kada krene u vrtić, 

mi smo ove godine mape napravili isključivo za predškolce, ali od iduće pedagoške godine u 

suradnji sa pedagoginjom i roditeljima planiramo krenuti u izradu mape za svako dijete od 

samog početka. Naravno, nastojat ćemo se i educirati na seminarima kako  toto kvalitetnije 

napravili. 

Radi se o fascikli koja sadržava odabrane radove djeteta tokom cijele pedagoške godine počevši 

od „slike o sebi“ pa dalje slijedeći plan i program rada,  fotografije svih važnih događanja, izjave 

djece, zapažanja odgojitelja o djetetu... Iako smo ih radili po prvi put i nedovoljno upućeni kako 

bi točno trebale izgledati, zahvaljujući trudu odgojiteljica i ljubavi prema djeci za koju smo ih 

radile mape su jako lijepo napravljene. Podijeljene su im tokom lipnja 2016.g., a djeca i roditelji 

su iskazali oduševljenje jer će imati prekrasnu, trajnu uspomenu na vrijeme provedeno u vrtiću. 

 

 

 Vrtić je sa radom započeo 01.09.2015.g. sa 51 upisanim djetetom, od toga 16-ero 

novoupisanih i 21 dijete predškolskog uzrasta. Rad je kao i prethodnih godina organiziran u dvije 

mješovite skupine. Rad u većoj grupi preuzele su odgojiteljice Petra Nižetić (Nikice) i Petra 

Nižetić (Rikarda), a manju grupu djece preuzela je ravnateljica i odgojiteljica Darija Trutanić. 

 

 01.09.2015.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. Polica vrijedi do 01.09.2016.g. 

 

            Tokom rujna podijeljeni su letci za upis na satove engleskog jezika koji se već godinama 

u našem vrtiću održavaju u suradnji sa školom za učenje stranih jezika –„ JEZICI EKLATA“. 

Nakon što je početkom listopada potpisan ugovor prvi sat održan je 07.10.2015.g. sa 18 

polaznika. Profesorica Dominique Kolić  zadnji je sat održala 25.05.2016.g., a ZAVRŠNA 

SVEČANOST uz prigodni program i dodjelu diploma upriličena je 30.05. 2016.g. 

 

            30.09.2015.g. održan je sastanak UPRAVNOG VIJEĆA na kojem je usvojen Godišnji 

plan i program rada za 2015./2016.g., kao i prijedlog za raspisivanje natječaja za primanje 

STRUČNOG SURADNIKA, tj, pedagoga u radni odnos na određeno vrijeme. 

Odlukom ravnateljice 30.10. 2015.g. sklopljen je UGOVOR na određeno vrijeme ( do 

31.12.2015.g.) sa SANI KUNAC, magistra pedagogije i hrvatskog jezika. Sani Kunac primljena 

je na radno mjesto pedagoginje u naš vrtić i to na pola radnog vremena, dok je drugu polovicu 

odrađivala u d.v. „Grdelin“ u Postirima, a putne troškove dijelili smo na pola. Baš  kada smo se 

bolje upoznali i veselili budućoj suradnji ,a Upravno vijeće trebalo je uputiti prijedlog 

Općinskom vijeću za raspisivanje natječaja, odnosno produljenje ugovora, pedagoginja Sani 

Kunac obavijestila nas je da zbog nemogućnosti bolje organizacije putovanja do vrtića neće 

nastaviti suradnju sa nama. 
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 „DANE KRUHA“ tradicionalno smo obilježavali tokom cijelog mjeseca listopada: 

priprema kruha, pogačica, kolača i pizze u našem vrtiću... Kao završnu aktivnost posjetili smo 

osnovnu školu „Selca“, ambulantu i Dom časnih sestara časteći ih kruhom, pecivima i kolačima 

koje su zajedno sa djecom pripremile naše vrijedne mame. 

 

              06.11.2015.g.obilježili smo MJESEC KNJIGE posjetom općinskoj knjižnici „Selca“. 

Djelatnice knjižnice Irma Eterović i Ivana Mišetić jako su nam  lijepo organizirale vrijeme 

provedeno u knjižnici. Djeca su imala priliku listati knjige i priče koje su im privukle pažnju, 

igrati se i istraživati prostor, a teta Irma pročitala im je vrlo zanimljivu i poučnu priču nakon koje 

je slijedila ilustracija. Ovakve i slične aktivnosti u suradnji sa općinskom knjižnicom planiramo 

česće provoditi. 

 

              23.11.2015.g.održan je RODITELJSKI SASTANAK u svezi dogovora oko 

organizacije BLAGDANSKE PRIREDBE i poklona za djecu, kao i IZLETA U SPLIT. 

Na ovom sastanku ravnateljica je roditeljima predstavila pedagoginju Sani Kunac koja je 

održala jako kvalitetnu i roditeljima zanimljivu RADIONICU –„ Stilovi roditeljstva“. 

 

             U razdoblju od 24.11. do 18.12.2016.g. bila sam odsutna zbog bolovanja pa je zamjenu 

u grupi u tom periodu vršila odgojiteljica Pavla Petrović.                

  

               Prošle pedagoške godine Blagdanska priredba održala se uoči blagdana sv. Nikole što 

se pokazalo vrlo dobrom idejom pa smo u dogovoru s roditeljima to odlučili napraviti i ove 

godine. BLAGDANSKA PRIREDBA održana je 8.12.2015.g. uz prigodni program u prostoru 

kino-dvorane. Bogati program završen je podjelom slatkih poklon paketića za svako dijete, 

donacija općine Selca. U ulozi sv. Nikole bio je Marijan Trutanić, a za glazbenu podlogu bio je 

zadužen Ivica Tomić-Belafaj.  

 

                17.12.2015.g. zajedno sa ostalim vrtićima otoka Brača prisustvovali smo posebnom 

događaju- DOČEKU DJEDA BOŽIĆNJAKA u zračnoj luci Brač u koju smo stigli autobusom. 

Nakon veselog dočeka na aerodromu imali smo se priliku slikati sa Djedom koji je na kraju djecu 

razveselio malim poklon paketima. 

 

                  04.11.2015.g. CRVENI KRIŽ napravio je hvalevrijednu gestu i donirao vrtiću tri 

kutije jabuka. Vrtić je za potrebe Crvenog križa u suradnji sa roditeljima prikupljao novčana 

sredstva za potrebite tokom cijele godine. 

 

                  13.01.2016.g. održan je SASTANAK UPRAVNOG VIJEĆA na kojem su 

razmatrane ZAMOLBE pristigle na NATJEČAJ ZA RAVNATELJA (objavljen 18.12.2015.g. u 

službenom glasniku općine Selca)). Upravno vijeće donijelo je odluku o izboru prihvativši 

zamolbu Darije Trutanić, sadašnje ravnateljice koja je konačnom odlukom Općinskog vijeća, 

održanog  14.04.2016.  primljena na mjesto ravnateljice dječjeg vrtića „Selca“ na određeno 

vrijeme u trajanju od četiri godine. 
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Upravno vijeće je na ovo sastanku donijelo i prijedlog za izmjenu odluke o koeficijentima i 

plaćama za djelatnike dječjeg vrtića. Ovu odluku razmotrilo je i prihvatilo Općinsko vijeće na 

sjednici održanoj 14. 04.2016.g.  Obračun plaće po novim koeficijentima počeo se primjenjivati 

od svibnja 2016.g. 

 

 

26.01.2016.g. naš je vrtić bio na IZLET U SPLIT. Sudjelovala su gotova sva djeca uključujući i 

većinu mama. Put do Supetra bio je organiziran osobnim automobilima, a odmah po dolasku u 

Split posjetili smo PRIRODOSLOVNI MUZEJ. Aktivnosti u muzeju bile su organizirane u 

grupama, dok je jedna sudjelovala na tematskoj radionici – Dinosauri, ostali su razgledavali 

muzej gdje su imali priliku vidjeti razne vrste školjki, riba i ostalih stanovnika mora, zatim kukce 

od kojih su neke mogli drzati u rukama, a posjetili smo i improviziranu špilju što je za djecu bio 

poseban doživljaj. 

Kazališna predstava „MOJ PRIJATELJ MAČKODLAK“ bila je jako zanimljiva i poučna 

priča o pravim vrijednostima prijateljstva i oduševila je svu djecu koja su danima nakon o njoj 

pričala. 

 

            16.02.2016.g. održana je predstava produkcije „Z“- „TKO SAM, ŠTO SAM“ u 

prostoru kino dvorane. Djeca su aktivno sudjelovala u predstavi što je učinilo još ljepšom i 

zanimljivijom. Vrtić je na poklon dobio i cd sa pjesmama iz predstave. 

 

 

08.02.2016.g. održan je tradicionalni DJEČJI MASKENBAL u prostoru kino dvorane. 

Nakon okupljanja ispred vrtića i povorke našim mjestom u dvorani je održan prigodni program, 

pun pjesme i veselja. Za glazbenu podlogu bio je zadužen Tonči Dragičević – Beli. Zahvaljujući 

vrijednim mamama na kraju smo se počastili kolačima. 

 

            0 1. i 02.03.2016.g. u prostoru dječjeg vrtića održane su USKRSNE RADIONICE za 

roditelje. Odaziv roditelja je bio odličanpa su samim time i radionice bile vrlo uspješne. 

PRODAJNE IZLOŽBE održane su u vrtiću i na otvorenom u čemu su sudjelovala i djeca, a 

prikupljen je ukupni iznos od 2 275,00 kn koji će se iskoristiti za potrebe vrtića (obnova 

didaktike, šivanje novih navlaka za kauče u kutićima..). 

 

 

              2.03.2016.g. sklopljen je UGOVOR sa firmom „BEST OF BRAČ“ („AKTIVA“) sa 

sjedištem u Supetru, a koja će za naš vrtić obavljati knjigovodstveno- računovodstvene usluge. 

 

              03.03.2016.g. na inernetskim stranicama i oglasnim pločama Zavoda za zapošljavanje 

objavljen je NATJEČAJ za popunu radnog mjesta stručnog suradnika (pedagoga) u 

dj.vrtiću „Selca“. Na ovaj natječaj pristigle su dvije zamolbe od kojih je samo jedna ispunjavala 

sve navedene uvjete. Magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti i magistra 

pedagogije SANJA JURIĆ je odlukom Upravnog vijeća održanog 29.03.2016.g. primljena na 

radno mjesto stručnog suradnika, tj. pedagoga na određeno vrijeme, od 1.04.2016.g. do 

31.08.2016.g. Sa pedagoginjom Sanjom Jurić do sada smo ostvarili odličnu suradnju. Djeca su je 

jako lijepo prihvatila što je i razumljivo s obzirom na njen posebno topao pristup. 
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 U jako malo vremena uspjela je  napraviti  puno za naš mali vrtić. Već smo dogovorili planove, 

teme i projekte za iduću pedagošku godinu, a pedagoginja će također u dogovoru sa 

odgojiteljicama napraviti i plan sudjelovanja na seminarima. Nadamo se da će još dugo ostati sa 

nama i veselimo se zajedničkom radu. 

 

 

 

             03.03.2016.g. sve djelatnice dječjeg vrtića „Selca“ položile su pismeni ispit na temu 

ZAŠTITA OD POŽARA. 

               

             10.03.2016.g. u našem je vrtiću  održana je predstava Dječje čarobne scene pod 

nazivom „ČAROBAN DAN“. Djeca su u predstavi sudjelovala kao pomagači klauna Čupka, a 

svatko od njih je na poklon dobio cd sa klaunovim pjesmama. Predstava je odlično prihvaćena. 

 

             23.03.2016.g. u suradnji sa Snježanom Matić Nižetić izrađene su i podijeljene 

ZAHVALNICE firmama i donatorima zahvaljujući kojima je kupljena i postavljena „kućica sa 

toboganom“ na našem dovorištu . Snježana Matić Nižetić donirala je zahvalnice bez naknade. 

 

             29.03.2016.g. održan je sastanak UPRAVNOG VIJEĆA na kojem je razmatran 

FINACIJSKI PLAN d.v. „Selca“ za 2016.  godinu. Ravnateljica dj. vrtića nazočnima je 

obrazložila svaku pojedinu stavku financijskog plana nakon čega je isti jednoglasno usvojen. 

Na ovom su sastanku razmatrane i pristigle ZAMOLBE za radno mjesto stručnog suradnika što 

je već ranije spomenuto. 

 

  12.04.2016.g. u suradnji sa FOTOHRVATSKA by Sanja Grgić Ćurić organizirano je 

profesionalno fotografiranje djece. Roditeljima su na izbor bile ponuđene grupne i individualne 

fotografije. Dječji vrtić „Selca“ svakom je predškolcu poklonio grupnu fotografiju. 

 

  Početkom travnja u dogovoru sa Osnivačem prihvaćena je ponuda Zadruge „DRUGA 

PRILIKA“- zadruga za zapošljavanje osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi i osoba s raznim 

oblicima invaliditeta, te smo naručili garderobne ormariće i ormar za ured  u iznosu od         

10 596,254 kn kojega je  u cjelosti podmirila općina Selca. 

Već dulje vrijeme planirana je kupnja ovakvih ormarića pa smo iskoristili ovu odličnu ponudu, 

jer je spomenuta Zadruga nudila jako povoljnu cijenu za vrlo lijepe ormariće, a na ovaj smo 

način mogli sudjelovati barem jednim malim dijelom u pomoći potrebitima. 

Namještaj je stigao u dogovorenom roku, već 14.04.2016.g. Osim što lijepo izgledaju garderobni 

ormarići su vrlo funkcionalni i kvalitetni. Odjeća i obuća  sada je puno urednije složena, a djeca 

imaju mjesto gdje će moći odložiti sve svoje stvari. Ona su su se najviše veselila novim 

ormarićima koji su postavljeni cijelom dužinom hodnika, a jedan je ormarić predviđen za dvoje 

djece. 

 

             22.04.2016.g. održan je RODITELJSKI SASTANAK na kojem se nazočnima 

predstavila naša nova pedagoginja SANJA JURIĆ. U suradnji sa pedagoginjom napravljeni su 

IZVJEŠTAJI za svakog predškolca  o postignutim rezultatima i napredovanju u pojedinom 

području rada odnosno razvoja, a održala je i kratko izlaganje o pripremi za školu. 
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 Na ovom sastanku roditelji su obavješteni o terminima sistematskog pregleda za predškolce i 

dogovoreni detalji organizacije izleta u PARK PRIRODE- SUTIVAN. 

            28.04.2016.g. uključili smo se u akciju prikupljanja plastičnih čepova kako bi 

sudjelovali u PROJEKTU Udruge oboljelih od leukemije i limfoma u suradnji sa Elom 

Tonšić. Sva su se djeca i roditelji zajedno sa tetama uključili u ovu akciju pa smo na kraju 

pedagoške godine predali punu kutiju plastičnih čepova. Ova hvalevrijedna akcija nije završena 

pa ćemo nastaviti sudjelovati do samoga kraja. 

 

 

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. 

  

 

SISTEMATSKI PREGLEDI PREDŠKOLACA obavljeni su 06.04., 19.05. i 

02.06.2016.g. u Domu zdravlja u Supetru. Zbog velikog broja djece ali i pojave tzv. „PETE 

BOLESTI“ ( 25.05.2016.g.-prvi slučaj) koja je krenula u Bolskom vrtiću i došla do nas, termini 

pregleda su se mijenjali ali su ipak obavljeni na vrijeme. Na svu srecu ova bolest se među našom 

djecom pojavila tek u malom broju slučajeva sa slabim simptomima (afte, osip, blago povišena 

temperatura... ) i bez ikakvih posljedica. 

 

 

 TESTIRANJE ZA PREDŠKOLCE održano je 04. i 05. i 06. svibnja 2016.g. u 

prostoru dječjeg vrtića. Od 21 školskog obveznika koji su pristupili testiranju za dva dječaka je 

preporukom Povjerenstva za testiranje ali i odlukom roditelja napravljena odgoda upisa u školu. 

Svi koji su radili sa ovim dječacima uključujućui psihologinja Ljilju Grbavac Klindžić, 

pedagoginju Sanju Jurić, pedagoginju osnovne škole „Selca“ kao i odgojiteljice d.v. „Selca ovu 

su odluku smatrali ispravnom i u interesu djece i roditelja. 

 

           U svibnju smo dobili  ponudu DINE ŠESNIĆ, prof. tjel. odgoja, za provođenje satova 

športskog vrtića- „KROK“ i u našem vrtiću.  Nakon anketiranja ponudu smo prihvatili pa je 

teta Dina sa provođenjem satova športskog vrtića  krenula  10.05.2016.g. sa 20-ak polaznika. 

Satovi su se provodili u dvije skupine, starija i mlađa i to dva puta tjedno tokom svibnja i lipnja. 

Mogući nastavak suradnje dogovarat ćemo u rujnu 2016.g. 

  

 

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. 

Provedeno je nekoliko vrlo uspješnih projekata: „MOJE TIJELO“ i  PROMET“. 

 

     

            12.05.2016.g. u prostoru našeg vrtića održana je lutkarska predstava pod nazivom 

„ZEKO I POVRTNJAK“. Ova poučna i vesela priča, puna pjesme i šala nasmijala je djecu i 

podsjetila ih koliko su vitamini i minerali važni za naše tijelo. 
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            27.05.2016.g. naš je vrtić bio na IZLETU u park prirode – SUTIVAN. Bilo je ovo 

prekrasno i nezaboravno iskustvo za sve nas. Imali smo se priliku družiti u jednom posve 

drugačijem okruženju. N aizlet smo putovali autobusom kojeg je osigurala općina Selca, a 

sudjelovalo je 32 djece, 20 roditelja i 3 odgojiteljice. Djeca su imala prilike vidjeti više vrsta 

životinja i okušati se u jahanju na konju. Uživali su i u igri na trampolinima, toboganu i vožnji 

malom žičarom. Nakon zajedničkog ručka, umorni ali sretni i zadovoljni vratili smo se kući. 

 

            03.06.2016.g. sa predškolcima i našom pedagoginjom  posjetili smo osnovnu školu 

„Selca“ kako bi vidjeli učionicu u kojoj će uskoro boraviti ali i upoznali svoju buduću učiteljicu 

DORIS BOŠKOVIĆ. Ona ih je dočekala vesela i nasmijana, počastila ih čokoladom i rado 

odgovorila na sva njihova pitanja. 

 

            08.06.2016g. u kino dvorani upriličena je ZAVRŠNA SVEČANOST ZA 

PREDŠKOLCE. Na samom početku ravnateljica se sa kratkim govorom zahvalila roditeljima i 

djelatnicama. Program je ove godine bio zaista poseban, pogotovo šaljivi igrokaz „Igrajmo se 

mora“. 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. ili 2. razred 

osnovne škole, zajednička fotografija, spomenar prijatelja iz vrtića i njihovi radovi od cijele 

pedagoške godine. U ime roditelja zahvalila nam se i uručila poklone Snježana Matić Nižetić , a 

nisu zaboravili ni tetu Pavlu Petrović koja nam se pridružila na pozornici gdje joj je i mjesto jer 

je velikim dijelom zaslužna za odgoj i obrazovanje ove generacije predškolaca. 

 

           I ove je godine u lipnju napravljena ANKETA za ljetni rad vrtića. U anketi za ljetni rad 

prijavljeno je 14 djece za srpanj i kolovoz.  Ljetni rad vrtića provodio se u periodu od 01.07. do 

26.08.2016.g., a posljednji tjedan prije početka nove pedagoške godine, 05.09.2016.g., koristit će 

se za uređivanje prostorija vrtića i pripremu papirologije. Odgojiteljice su podijelile rad prema 

dogovoru.  

 

         13.06.2016.g. pedagoginja Sanja Jurić održala je kratko izlaganje vezano uz  izradu 

RAZVOJNIH MAPA sa kojom ćemo krenuti na početku iduće pedagoške godine. Naime, naša 

pedagoginja je 04.06.2016.g. sudjelovala na SEMINARU gdje je imala priliku vidjeti  kako se na 

pravilan način izrađuju razvojne mape. Temeljito nas je u sve uputila, prikazala nam  primjerom 

na slikama i podijelila vrlo korisne materijale. Uz njenu pomoć vjerujem da ćemo ovo raditi na 

kvalitetan način. 

 

 24.06.2016.g. održan je sastanak ODGOJITELJSKOG VIJEĆA na kojem su 

dogovoreni detalji oko ljetnog rada vrtića, te raspodjela godišnjih odmora. 

  

 Upisi u dječji vrtić „Selca“ vršili su se od 01. do 17. lipnja 2016.g. i 8  je novoupisanih u 

zadanom roku, a ukupno 40 djece za pedagošku godinu 2016./2017. 

 

 

                                                                                  Ravnateljica d.v. „Selca“ 

                                                                                        Darija Trutanić 
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