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Pripreme za pedagošku godinu 2016./2017. zapoĉele su koncem kolovoza, tj. zadnji
tjedan 2016.g. nakon što je završen ljetni rad vrtića. Sve prostorije i hodnici vrtića su okreĉeni,
igraĉke oprane i sortirane, sobe ureĊene, organizirani centri aktivnosti i napravljen novi
razmještaj kako bi „starim“ polaznicima poznati prostor uĉinili drugaĉijim i zanimljivijim, a
novoupisanoj djeci stvorili što ljepši ugoĊaj 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 igraĉaka, potrošnog i didaktiĉkog materijala, te obnovu djeĉje i struĉne literature
osigurao je kao i prethodnih godina naš osnivaĉ – 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 obiĉno za vrijeme toplih mjeseci.
Sprave na dvorištu su dobro oĉuvane. U planu je kupnja vrtuljka nakon što prikupimo potrebna
novĉana 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.
Poĉetkom travnja 2016.g. u dogovoru sa Osnivaĉem prihvaćena je ponuda Zadruge
„DRUGA PRILIKA“- zadruga za zapošljavanje osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi i osoba
s raznim oblicima invaliditeta, te smo naruĉili garderobne ormariće i ormar za ured u iznosu od
10 596,25 kn kojega je u cjelosti podmirila općina Selca. Već dulje vrijeme planirana je kupnja
ovakvih ormarića pa smo iskoristili ovu odliĉnu ponudu, jer je spomenuta Zadruga nudila jako
povoljnu cijenu za vrlo lijepe ormariće, a na ovaj smo naĉin mogli sudjelovati barem jednim
malim dijelom u pomoći potrebitima. 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 predviĊen za dvoje djece.
Za potrebe rada d.v., Općina Selca je nam je donirala uredski aparat (printer, scaner i fax
– 3u1).
U travnju 2017.g. svi drveni prozori su zamijenjeni novim prozorima koje je takoĊer
financirala Općina Selca.
30.08.2016.g. održana je sjednica odgojiteljskog vijeća na kojoj su odgojiteljice,
ravnateljica te pedagoginja dogovarale planove i projekte za iduću pedagošku godinu
(provoĊenje projekta „Mirisi i okusi djetinjstva“, te sudjelovanje u humanitarnoj akciji „A di si
ti?“ udruge Most) prisustvovanje seminarima i struĉnim skupovima te su podijelile djecu po
grupama.
01.09.2016.g. je potpisan ugovor na neodreĊeno vrijeme sa pedagogicom Sanjom Jurić
koja u našem vrtiću radi od 01.04.2016.g. kada je primljena na odreĊeno vrijeme, do
31.08.2016.g. Jako smo zadovoljni sa dosadašnjom ostvarenom suradnjom.
02.09.2016.g..g. održan je prvi RODITELJSKI SASTANAK koji je voĊen u Power
point prezentaciji, a osim ravnateljice Darije T. dio za izlaganje su imale i odgojitejice Petra N.
(N.), Petra N. (R.) te ped. Sanja J. na kojem su roditelji upućeni u naĉin organizacije života i rada
u našem vrtiću.
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Roditelji su potpisali UGOVOR sa djeĉjim 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 poĉetku 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 (MATIĈNA KNJIGA, IMENIK DJECE,
DOSJE DJETETA...) ,ali i neke smjernice koje odgajateljima pomažu da na samom poĉetku što
bolje i kvalitetnije pristupe pojedinom djetetu u odgojno – obrazovnom radu.
Na ovom roditeljskom sastanku izabrana je Katarina Vrsalović kao novi predstavnik roditelja u
UV d.v. „Selca“.
Roditeljima je ponuĊeno ukljuĉivanje djece u provoĊenje 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 tiĉe športskog vrtića „Ciciban“ sa kojima smo takoĊer suraĊivali niz
godina, zbog nemogućnosti organizacije nisu nam dali ponudu za ovu pedagošku godinu.
Roditelji su upoznati i sa jednom novinom koju uveli u rad našeg vrtića prošle pedagoške godine,
a to je izrada RAZVOJNIH MAPA. Radi se o fascikli koja sadržava odabrane radove djeteta
tokom cijele pedagoške godine poĉevši od „slike o sebi“ pa dalje slijedeći plan i program rada,
fotografije svih važnih dogaĊanja, izjave djece, zapažanja odgojitelja o djetetu.Prošlu pedagošku
godinu smo ih izradili samo za predškolce, a ovu ped. godinu izraĊujemo ih za svu djecu,
polaznike d.v. „Selca“.Razvojne mape se uruĉuju tek prilikom ispisivanja djece iz vrtića.
Vrtić je sa radom zapoĉeo 05.09.2016.g. sa 43 upisane djece, od toga 10-ero
novoupisanih i 8 dijete predškolskog uzrasta. Rad je kao i prethodnih godina organiziran u dvije
mješovite odgojno obrazovne 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.
01.09.2016.g. sklopljen je ugovor sa „Agram life“ osiguranje d.d. za policu osiguranja u
što su ukljuĉeni svi polaznici vrtića u ovoj pedagoškoj godini, a iznos u cjelosti financira općina
Selca. Polica vrijedi do 01.09.2017.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 uĉenje stranih jezika –„ JEZICI EKLATA“.
Nakon što je poĉetkom listopada potpisan ugovor prvi sat održan je 03.10.2016.g. sa 13
polaznika. Profesorica Dominique Kolić zadnji je sat održala 29.05.2017.g., a ZAVRŠNA
SVEĈANOST uz prigodni program i dodjelu diploma upriliĉena je 31.05. 2017.g.
30.08.2016.g. održan je sastanak Upravnog vijeća na kojem je razmatran prijedlog za
imenovanje Katarine Ursić Vrsalović kao predstavnika roditelja u Upravnom vijeću DV „Selca“,
te je jednoglasno usvojen; dan je na usvajanje Kurikulum djeĉjeg vrtića „Selca“ za pedagošku
godinu 2016./2017., koji je takoĊer jednoglasno usvojen; te su razmatrane pristigle molbe na
natjeĉaj za struĉnog suradnika na neodreĊeno u d.v. „Selca“ objavljen na internetskim stranicama
i oglasnim ploĉama Zavoda za zapošljavanje i Vrtića 17. kolovoza 2016. godine. do 24..
kolovoza 2016. godine.
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Ravnateljica je izvijestila prisutne kako su na natjeĉaj za struĉnog suradnika na neodreĊeno u
d.v. „Selca“ objavljen na internetskim stranicama i oglasnim ploĉama Zavoda za zapošljavanje i
Vrtića 17. kolovoza 2016. godine. do 24.. kolovoza 2016. godine pristigle ĉetiri molbe :
- Sanja Jurić, magistra pedagogije
- Sanja Šolić, profesor rehabilitator
- Josipa Bošković, magistra antropologije i magistra pedagogije
- Matej Delaš, magistar edukacije hrvatskog jezika i književnosti
UtvrĊeno je da je dokumentacija pristiglih molbi potpuna.
Ravnateljica se osvrnula na rad pedagogice Sanje Jurić koja je od travnja 2016.g. do 31.kolovoza
2016.g. radila kao pedagog u našem djeĉjem vrtiću na pola radnog vremen, jedan tjedan dva
dana, drugi tjedan tri dana. Pohvalila je njen rad i odnos sa djecom s ĉim se složila i
odgojiteljica P. Nižetić. Pohvalu je iznijela i gĊa S. Matić Nižetić (bivša predstavnica roditelja)
na zadnjoj sjednici UV-a koja je uvid u njen rad imala kao roditelj. Predsjednik UV-a je
prisutnima dao na usvajanje prijedlog da se u radni odnos na mjesto struĉnog suradnika –
pedagoga na neodreĊeno vrijeme primi Sanja Jurićte je on jednoglasno prihvaćen.
„DANE KRUHA“ tradicionalno smo obilježavali tokom cijelog mjeseca listopada,
mijesili smo tijesto i radili razne oblike koje smo blagovali. I našoj obitelji smo odnijeli kući na
degustaciju nekoliko peciva u malim jesenskim košaricama. Mama Lukrecije Šaško nam je
pokazala kako se dobija i mijesi tijesto u našoj mjesnoj pekari „Ruzmarin. Mama Natalije
Trutanić, kod kuće radi razne kolaĉe, pa smo je pozvali da i sa nama napravi neki kolaĉ. Rado se
odazvala, pa smo uživali oblikujući keksiće u dvije boje, i oblikujući ježiće u našoj vrtićkoj
kuhinji. A našoj kuharici, teti Slavki pomogli smo u pravljenju pizze.
Za kraj, vrijedni roditelji su se iskazali i kod kuće su napravili kolaĉe sa svojom djecom. Donijeli
su ih u vrtić, a mi smo s kolaĉima ĉastili prolaznike na našoj šetnici 28.10.2016.g.. Odgojiteljice,
mame i djeca su nudili prolaznike kolaĉima, a oni su bili oduševljeni. U malim grupicama smo
proširili duh proslave „Dana kruha i zahvalnosti za plodove zemlje“ u školi, ambulanti, Općini, u
domu ĉasnih sestara Milosrdnica, kafićima i dućanima noseći im kolaĉe naših roditelja.
13.10.2016.g. nas je posjetila Produkcija „Z“ sa predstavom „Pravi prijatelj“.
27.10.2016.g. održana je sjednica odgojiteljskog vijeća i na kojoj su odgojiteljice,
ravnateljica te pedagoginja dogovarale planove za kreativnu radionicu sa roditeljima za izradu
radova kojima bismo sudjelovali u humanitarnoj akciji „A di si ti?“ udruge Most.
27.10.2016.g. održana je sjednica struĉnog aktiva na kojoj je odgojiteljica Petra Nižetić
(Nikice) održala izlaganje o struĉnom skupu na kojem je prisustvovala 07.10.2016.g. „Naĉela
Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj“ (Znaĉajke, pretpostavke i oblici partnerstva
odgojitelja i roditelja).
07.11.2016.g.obilježili smo „MJESEC KNJIGE“
posjetom općinskoj knjižnici
„Selca“. Mama djevojĉice Vesne Eterović nas je doĉekala i jako lijepo organizirala vrijeme
provedeno u knjižnici. Djeca su imala priliku listati knjige i priĉe koje su im privukle pažnju,
igrati se i istraživati prostor, a mama Irma im je proĉitala vrlo zanimljivu i pouĉnu priĉu o
oĉuvanju prirode „Nauĉi poštovati prirodu uz kravicu Šaricu“. Poslije ĉitanja uslijedilo je
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prepriĉavanja, ilustracija priĉe i bojanje bojanki, a priĉu smo iskoristili kao uvod u Projekt
„Otpad ili smeće? Od tebe sve kreće!“
08.11.2016.g. nas je posjetila produkcija „Bumerang“ sa predstavom“Zimska bajka“.
09.11.2016.g. održana je radionica za roditelje na temu „Slušanje - važna vještina
roditeljstva“ kojeg su vodile ped. Sanja Jurić i Marina Kutleša.
U razdoblju od 22.11. do 19.12.2016.g. zbog bolovanja odgojiteljice Darije, rad u njenoj
grupi preuzela je odgojiteljica Pavla Petrović.
Blagdanska priredba održala se 06.12.2016.g., na blagdan sv. Nikole 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.
07.12.2016.g. organiziran je pregled zubi kod stomatologa Trlin Zorana.
10.12.2016.g. djeĉji vrtić „Selca“ sudjelovao je u Splitu na prodajnoj izložbi Udruge
„Most“ u humanitarnoj akciji pod nazivom „A di si ti?“ sa radovima djece i roditelja.
Božićno vrijeme smo obilježili i humanitarnom prodajom kolaĉa. Roditelji su se
odazvali u jakom velikom broju u izradi kolaĉa koje su odgojiteljice i pedagogica pakirale u
male paketiće. Male slatke paketiće smo prodavali prolaznicima na šetnici 15.12.2016.g., koji su
pokazali veliko srce te smo prikupili 1670,00kn. Prikupljeni novac smo donirali konferenciji
Majke Terezije (Udruga sv. Vinka Pauĉslog u RH) koja pomaže potrebitima na podruĉju općine
Selca.
22.12.2016.g. održana je sjednica odgojiteljskog vijeća i na kojoj su odgojiteljice,
ravnateljica te pedagoginja dogovarale radne i praktiĉne aktivnosti za sudjelovanje na
nagradnom natjeĉaju na razini Splitsko-dalmatinske županije za najbolje likovne radove/plakate
na temu „Otpad ili smeće? Od tebe sve kreće!“
22.12.2016.g. održana je sjednica struĉnog aktiva na kojoj su odgojiteljice Darija
Trutanić i Petra Nižetić (Rikarda) održale izlaganje sa 22. Dana predškolskog odgoja u
Makarskoj održane 04.12. i 05.12.2016.g.
13.01.2017.g. održana je sjednica Upravnog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:
prijedlog za usvajanje Financijskog plana djeĉjeg vrtića „Selca“ za 2017.g., imenovanje Petre
Nižetić (Nikice) zamjenikom ravnatelja djeĉjeg vrtića „Selca“ zbog odlaska odgojiteljice Darije
Trutanić na bolovanje zbog ĉuvanja trudnoće, razrješenje dužnosti Petre Nižetić (Nikice) kao
ĉlana Upravnog vijeća i imenovanje Petre Nižetić (Rikarda) ĉlanom Upravnog vijeća djeĉjeg
vrtića „Selca“, primanje odgojiteljice Pavle Petrović na radno mjesto odgojiteljice u djeĉji vrtić
„Selca“ na odreĊeno vrijeme u trajanju od dva mjeseca te razmatranje zamolbi Mirele
Bratinĉević upućenih Upravnom vijeću djeĉjeg vrtića.
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Zbog završetka kalendarske godine u minusu (cca 40000kn), odluĉeno je kako će se Općinskom
vijeću uputiti zahtjev za povećanjem cijene usluga vrtića.
Predstavnik roditelja, Katarina Ursić Vrsalović je iznijela stajalište nekolicine roditelja za
potrebom otvaranja 8-satnog boravka u d.v. „Selca“. Naĉelnik je već naĉuo o tome i smatra da bi
trebalo izać roditeljima u susret. Razmatrao je kako bi se to moglo realizirati (dogovoriti
donošenje hrane za ruĉak iz lokalnog restorana „Ruzmarin“ budući sadašnji prostor kuhinje
djeĉjeg vrtića nije opremljen za takvo nešto, dogovoriti sa medicinskom sestrom sastavljenje
jelovnika, osigurati krevete za spavanje, reorganizacija radnog vremena zaposlenika, cijena
usluge...). N. Politeo se ne slaže s uvoĊenjem 8-satnog programa jer smatra da su to dodatni
„nepotrebni“ troškovi za općinu Selca“ koja već ima problema sa sufinanciranjem djeĉjeg vrtića.
Sliĉna organizacija (dovoĊenje hrane za ruĉak u vrtić iz lokalnog restorana) provodi se u Milni,
pa je ravnateljica Darija obećala ispitati kako oni to provode. TakoĊer je obećala ispitati koje sve
programe nude drugi djeĉji vrtići na otoku Braĉu, kako su organizirani i koju cijenu nude za
svoje usluge. Predstavnica roditelja je obećala sakupiti potpise zainteresiranih roditelja kojima bi
zbog poslovnih obaveza odgovarao produženi boravak djeĉjeg vrtića. U koliko se skupi
minimalno 10 roditelja, krenut će se u izradu programa koji će biti upućen na verificiranje
Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
Dvije zamolbe gĊe M. Bratinĉević su rješene pozitivno od strane Upravnog vijeća: Općina Selca
će podmiriti njezin dug prema Vrtiću za ped. god. 2015./2016. u iznosu od 1694kn, te će njeno
drugo dijete koje je upisano u vrtić u potpunosti biti osloboĊeno plaćanja usluga vrtića.
Pokladno vrijeme i mjesec veljaĉu obilježilo je maskiranje u razne kostime u djeĉjem
vrtiću, šetnje mjestom u raznim kostimima i uvježbavanje pjesama i recitacija za djeĉji
mskenbal. 24.02.2017.g. održan je tradicionalni DJEĈJI MASKENBAL u prostoru Sokolane.
Iako nam je vrijeme omelo okupljanje ispred vrtića i pravljenju povorke našim mjestom, veselje i
zabavu u Sokolani ništa nije moglo omesti. Održan je prigodni program, pun pjesme i veselja, a
djeca su sve prisutne oduševila svojim nastupom.
28.02.2017.g. na inernetskim stranicama i oglasnim ploĉama Zavoda za zapošljavanje objavljen
je NATJEĈAJ za odgojitelja na odreĊeno vrijeme ( zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni
dopust), a na sjednici UV održanoj 13.03.2017.g. Pavla Petrović je primljena na radno mjesto
odgajatelj/ice – 1 izvršitelj/ica – na odreĊeno vrijeme (zamjena za bolovanje i nastavno rodiljni
dopust).
09.03.2017.g. održana je sjednica struĉnog aktiva na kojoj je odgojiteljica Petra Nižetić
(Nikice) održala izlaganje o struĉnom skupu na kojem je prisustvovala 03. veljaĉe 2017.g.
„Praćenje djece i dokumentiranje aktivnosti – pretpostavka kvalitetnog planiranja i oblikovanja
kurikuluma odgojne skupine“
15.03.2017.g. u našem je vrtiću održana predstava Djeĉje ĉarobne scene. Djeca su u
predstavi sudjelovala kao pomagaĉi klauna Ĉupka, a svatko od njih je na poklon dobio cd sa
klaunovim pjesmama. Predstava je odliĉno prihvaćena.
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28.03.2017.g. u suradnji sa FOTOHRVATSKA by Sanja Grgić Ćurić organizirano je
profesionalno fotografiranje djece. Roditeljima su na izbor bile ponuĊene grupne i individualne
fotografije.
19.04.2017.g. održana je sjednica odgojiteljskog vijeća na kojoj su se ravnateljica i
odgojiteljice dogovoarale o radnim i praktiĉnim aktivnostima za proljetno – ljetnu radionicu za
roditelje, te ispunjavanju izvještaja o predškolcima za pojedina razvojna podruĉja.
27.04. i 25.04.2017.g. održani su individualni razgovori sa roditeljima predškolaca na
kojima su im podijeljeni izvještaji o postignutim rezultatima i napredovanju u pojedinom
podruĉju rada odnosno razvoja; obaviješteni su o terminima testiranja predškolaca i održavanja
sistematskih pregleda te što trebaju obaviti prije sistematskog pregleda. Roditeljima predškolaca
su podijeljeni prigodni materijali o pripremi djeteta za školu.
28.04.2016.g. ukljuĉili smo se u akciju prikupljanja plastiĉnih ĉepova kako bi
sudjelovali u PROJEKTU Udruge oboljelih od leukemije i limfoma u suradnji sa gĊom.Elom
Tonšić. Sva su se djeca i roditelji zajedno sa tetama ukljuĉili u ovu akciju, a provodimo ju i dalje.
Na prijedlog ped. Sanje Jurić, ravnateljica Darija Trutanić je prijavila d.v. „Selca na
nagradni natjeĉaj na razini Splitsko-dalmatinske županije za najbolje likovne radove/plakate na
temu „Otpad ili smeće? Od tebe sve kreće!“ Odgojiteljice i pedagogica su odluĉile napraviti
eko projekt kroz koji je na kraju izraĊen rad koji je poslan na natjeĉaj. Rad su izradili djeca
predškolci zbog Pravilnika nagradnog natjeĉaja. Iako su u radu za nagradni natjeĉaj smijela
sudjelovati samo djeca predškolskog uzrasta, u neke aktivnosti vezane za projekt sudjelovala su
i djeca srednjeg uzrasta. Posljednjeg dana izložbe „Otpad ili smeće? Od tebe sve kreće!“,
održane od 21. do 24. travnja 2017. godine u Staroj gradskoj vijećnici na Pjaci u organizaciji
Regionalnog centra ĉistog okoliša d.o.o. i Splitsko-dalmatinske županije, prisustvovali smo
uruĉenju nagrade najboljim djeĉjim likovnim radovima na temu ekologije iz ĉetiri natjeĉajne
kategorije, a naš vrtić je osvojio drugu nagradu u iznosu od 1500kn.
Zbog eko projekta, tokom cijele ped. godine u našem su se vrtiću provodile teme i aktivnosti
vezane za EKOLOGIJU. Kroz brojne aktivnosti djeca su imala priliku upoznati se sa opasnim
posljedicama zagaĊivnaja i uništavanja prirode i okoliša. Radnim akcijama u travnju i svibnju,
zajedno smo uredili jerule u našem dvorištu, poĉupali korov, posadili novo bilje i cvijeće, te
nasuli novu zemlju.
TESTIRANJE ZA PREDŠKOLCE održano je 05. svibnja 2017.g. u prostoru djeĉjeg
vrtića. 8 školskih obveznika je pristupilo testiranju, od toga je sa jednom djevojĉicom obavljeno
individualno testiranje za koju je poslije svih testova preporuĉena odgoda upisa, ali je mama
djevojĉice zahtjevala polazak u školu što joj je odobreno.
SISTEMATSKI PREGLEDI PREDŠKOLACA obavljeni su 29.05. i 30.05.2017.g. u
Domu zdravlja u Supetru.
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Crveni križ Braĉ je gostovao u našem vrtiću gdje je održano struĉno predavanje za djecu
vrtićkog uzrasta, u kojem su poduĉeni osnovama Prve pomoći.
Krajem mjeseca svibnja održane su dvije radionice za roditelje, a prodajom izraĊenih
ukrasa zaradili smo 1045kn.
Što se tiĉe 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 uspješni projekata: „Upoznajemo voće“, „Moje tijelo“, „Promet“,
„Otpad ili smeće? Od tebe sve kreće!“.
06.06.2017g. u prostorijama djeĉjeg vrtića „Selca“ upriliĉena je ZAVRŠNA
SVEĈANOST ZA PREDŠKOLCE. Ovu ped. godinu nas napušta 8 predškolaca. Program je
ove godine bio kratak ali lijep i roditelji su bili oduševljeni. Djeca su izvela dva mala igrokaza
„SvaĊa u torbi“ te „Ĉetkica i pasta“, a u pjevanju djeĉjih pjesama su im pomogla i djeca nižeg
uzrasta. Na kraju programa slijedila je sveĉana dodjela diploma, a vrećicu sa svojim radovima od
cijele pedagoške godine, razvojnom mapom, radnim listićima i knjigom (uspomena na d.v.
„Selca“) roditelji su mogli preuzeti na kraju prigodnog programa.
Naš vrtić je sudjelovao u organizaciji prve utrke „Braĉ Run 2017.“ za djecu, koja je
održana 16. lipnja u Povljima. Djeca su u vrtiću izradila šarene medalje koje su podijeljene
sudionicima na utrci kao nagrada za sujelovanje, a odgojiteljice su osmislile i vodile dvije
praktiĉne aktivnosti za djecu na otvorenom.
I ove je godine u lipnju napravljena ANKETA za ljetni rad vrtića. U anketi za ljetni rad
prijavljeno je 17 djece za srpanj i kolovoz. Ljetni rad vrtića provodio se u periodu od 03.07. do
25.08.2017.g., a posljednji tjedan prije poĉetka nove pedagoške godine, 04.09.2017.g., koristit će
se za ureĊivanje prostorija vrtića i pripremu papirologije. Odgojiteljice su podijelile rad prema
dogovoru.
21.06.2017.g. održan je sastanak ODGOJITELJSKOG VIJEĆA na kojem su
dogovoreni detalji oko ljetnog rada vrtića, te raspodjela godišnjih odmora.
Upisi u djeĉji vrtić „Selca“ vršili su se od 01. do 19. lipnja 2017.g. i 7 je novoupisanih u
zadanom roku, a ukupno 40 djece za pedagošku godinu 2017./2018.
24.08.2017.g. na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje raspisani su natjeĉaji: za
struĉnog suradnika (pedagog/psiholog/defektolog) za zamjenu pedagogice Sanje Jurić koja je
na porodiljnom dopustu, te natjeĉaj za zdravstvenog voditelja.

Zamjenica ravnateljice d.v. „Selca“
Petra Nižetić (Nikice)
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