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O VRTIĆU

vrtić je osnovan 1999. godine 
na inicijativu tadašnje stručne 
suradnice, a današnje 
ravnateljice mr. Viktorije Rogulj i 
grada Splita

Mi smo  vrtić s posebnim 
programom za djecu s 
teškoćama u razvoju

trenutno u vrtiću obuhvaćamo 
23 djece s različitim stupnjem i 
vrstom teškoće u četiri odgojne 
skupine 

u skupinama rade tri odgojitelja 
- edukacijska rehabilitatora i 
jedan odgojitelj – logoped, te 
dvije njegovateljice



Iz našeg ljetopisa...



Iz našeg ljetopisa....



• Prostori za boravak djece su 
opremljeni specijaliziranom didaktikom 
za rad s djecom ovisno o vrsti teškoće, 
a djelatnici se kontinuirano educiraju i 
stručno usavršavaju svoja znanja kako 
bi njihov rad bio što kvalitetniji

• Pristupačnost djeci i roditeljima te 
predanost poslu rezultiraju time da se 
svake godine popune sva mjesta po 
skupinama

• Tijekom dosadašnjih 21 godina rada 
vrtića mijenjale su se strukture skupina 
prema vrsti teškoća te danas možemo 
primijetiti kako je najveća zastupljenost
poremećaja iz spektra autizma.

O VRTIĆU



MATERIJALI KOJE KORISTIMO





VRTIĆKE AKTIVNOSTI
• Tijekom godine provodimo različite aktivnosti i obilježavamo prigodne svečanosti

• Individualni i grupni rad

• Motoričke aktivnosti 

• Proslave rođendana

• Likovne aktivnosti

• Dani kruha

• Maškare

• Proslave blagdana

• Priređujemo gostovanja

• Kazališne predstave

• Posjet Udruge Sanus 

• Posjete djece iz naših redovnih vrtićkih skupina



Individualne 
aktivnosti   

Grupne 
aktivnosti



Motoričke 
aktivnosti

• Držanje tijela

• Kretanje

• Manipulacija 
predmetima



Proslave rođendana                         Dani kruha



Maškare

• Danas 
želim biti...



Likovne aktivnosti



Gradsko 
kazalište lutaka 
Predstava: Paško u knjižnici



UDRUGA SANUS

• Svake godine prilikom 
obilježavanja “Tjedna mozga” 

Udruga  Sanus posjećuje naš 

vrtić gdje nas daruju sa 

simboličnim poklonima

“Iz godine u godinu divimo se toj djeci, 
njihovoj snazi, a i neizmjernoj ljubavi 
njihovih voditeljica koje se brinu o njima. 
Dugogodišnje posjete ovoj djeci stvorile su 

neraskidivi most ljubavi i osjećaja prema 

ovoj djeci koja imaju posebno mjesto u 
našim srcima.” ( www.sanus.hr )

http://www.sanus.hr/


Posjet pomorskom muzeju Praznik cvijeća



PROJEKTI U KOJIMA SMO SUDJELOVALI

• Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovite vrtiće u 

Republici Hrvatskoj

• Svatko ima svoje mjesto

• Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2



Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u 
redovite vrtiće u Republici Hrvatskoj

• Opći cilj - unaprijediti sustav podrške za djecu s teškoćama u razvoju
u predškolskom sustavu

• Specifični ciljevi:
• unapređenje profesionalnih vještina odgojitelja u radu s djecom, roditeljima i

pomagačim

• unapređenje profesionalnih kompetencija pomagača

• osnaživanje obitelji

• senzibilizacija javnosti

Provedba je ostvarena kreiranjem te implementacijom edukacijskih modula za odgojitelje i pomagače,

stvaranjem mobilnih timova, izdavanjem priručnika za pružanje podrške u ustanovama ranog i
predškolskog odgoja pri uključivanju djece s teškoćama u razvoju te završnom konferencijom.



Svatko ima 
svoje mjesto

• CILJ projekta: 
formiranje pozitivne 
slike o sebi kod  
djece i percepcija 
sebe kao važnog 
člana uže i šire 
društvene zajednice

• različite dobne 
skupine djece po 
svojim afinitetima 
izrađuju predmete, 
stvaraju priče i 
provode različite 
aktivnosti na temu 
ptice stanarice



Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2

• Projekt doprinosi usklađivanju poslovnih i obiteljskih obveza i većoj 

zapošljivosti roditelja

• stvaraju se uvjeti za demografsku obnovu

• otvaraju se mogućnosti zaposlenja odgojitelja/ica i stručnog osoblja

• jačaju stručni kapaciteti

• nabavlja osnovna i tematska oprema 



Vrtić po mjeri 
suvremene obitelji 2



Neke od edukacija koje smo završili

• Brain gym

• Različiti pristupi terapeutske igre u radu s djecom s teškoćama u 

razvoju

• Senzorna integracija prema Ayres u pedagogiji



BRAIN GYM 

• Metoda učenja 
pomoću pokreta i 
vježbi za mozak



Različiti pristupi terapeutske igre u radu s 
djecom s teškoćama u razvoju

“Djeca ne trebaju još više stvari. Najbolja igračka koju dijete može imati je 
roditelj koji sjedne s njim i igra se” (Bruce Perry)



Senzorna integracija prema Ayres u 
pedagogiji

• SENZORNA INTEGRACIJA 
(SI) - Neurobiološka 

aktivnost koja omogućava 

primanje i obradu osjetnih 
informacija koje u mozak 
pristižu iz različitih osjetila

• Temeljna pretpostavka za 
igru



• Podržavajući inkluzivni oblik 
uključivanja djece s teškoćama u 
razvoju, poseban program DV „Dva 
prijatelja“ djeci daje dobar temelj za 
uključivanje u aktivnosti redovitih 
skupina

• Kako bi  inkluzija bila što 
uspješnija, potrebno je pripremiti 
sve sudionike procesa inkluzije 
(roditelji, odgojitelji, djeca)

• U taj proces su uključeni stručni 
suradnici vrtića koji zajedno s 
rehabilitatorima DV „Dva prijatelja“ 
pružaju podršku u uključivanju 
djece s teškoćama u redovni 
sustav

ZA KRAJ...


