POVIJEST DJEČJEG VRTIĆA JOSIPDOL
Zgrada Dječjeg vrtića Josipdol sagrađena je 1985. godine. Vrtić je u tom periodu radio kao područni objekt u
Dječjeg vrtića „Ljubica Gerovac“ iz Ogulina. Tada je u vrtić bilo upisano 60-ero i više djece. Tijekom
Domovinskog rata vrtić je devastiran i oštećen te je 1992.god zatvoren.
Općinske vlasti pokušale su ponovno oživjeti brigu i skrb za djecu predškolske dobi te su zgradu obnovile i
ponovno otvorile 1995. godine. U tom periodu u vrtić je bilo upisano tek 13-ero djece. Kada se broj smanjio na 9
Osnivač je odlučio zatvoriti ustanovu jer su troškovi održavanja bili preveliki. Na veliku žalost roditelja i djece
1996.god. vrtić je zatvoren.
2000. godine javlja se ideja i potreba roditelja za ponovnim otvaranjem vrtića. Općinske vlasti podržavaju ideju
i ponovno otvaraju vrtić 1.rujna 2000. godine. Vrtić je tada otvoren kao samostalana predškolska ustanova pod
nazivom Dječji vrtić Josipdol, čiji osnivač je Općina Josipdol.
U novootvoreni vrtić tada je bilo upisano 17-ero djece u jednu mješovitu odgojno-obrazovnu skupinu. Već
sljedeće pedagoške godine u vrtić je upisano 26-ero djece i taj broj se zadržao kroz cijelu pedagošku godinu.
Svake naredne pedagoške godine interes za upisom djece u Dječji vrtić Josipdol je rastao.
Dječji vrtić Josipdol tada provodi cjelodnevni-10 satni i poludnevni-6satni boravak djece. Radno vrijeme vrtića
bilo je od 6:00-16:00sati.
Od samih početaka djelovanja vrtića, djecu i roditelje animiralo se na suradnju različitim aktivnostima kao što
su: priredba i podjela darova za svetoga Nikolu, izrada različitih ukrasa za Božić i Novu godinu, organizacija i
odvođenje djece na izlete u veće gradove (Zagreb, Karlovac, Rijeka), Dječji karneval, Uskrsne svečanosti…..
DJEČJI KARNEVAL 2002. GOD

IZLET U ZAGREB 2002. GOD

DJEČJI KARNEVAL 2003. GOD.

PODJELA DAROVA SVETOG NIKOLE U
SURADNJI SA DND JOSIPDOL

Radi što bolje organizacije rada i što boljeg postavljanja ciljeva i zadataka u odgojno-obrazovnom radu s djecom
javlja se potreba za podjelom djece u dvije dobne skupine.
Tada se prostorija u zgradi Dječjeg vrtića Josipdol, u kojoj je do tada bio smješten ured za potrebe Općine
Josipdol uređuje za potrebe vrtića, odnosno za još jednu odgojno-obrazovnu skupinu. U tu skupinu se upisuju
djeca jasličkog uzrasta u dobi od 1-3 godine života.
Za stvaranje poticajnog okruženja u novoj odgojno-obrazovnoj skupini zaslužni su svi djelatnici vrtića koji su
sami uz pomoć roditelja obnovili stari namještaj i iz njega napravili novi. Također svoju ulogu u razvoju Dječjeg
vrtića Josipdol ima Općina Josipdol koja je prepoznala važnost razvoja organiziranog provođenja predškolskog
odgoja i obrazovanja na području naše Općine te je taj segment nastojala poticati u skladu s mogućnostima koje
je tada imala, sve do danas.
Dječji vrtić Josipdol organiziranim predškolskim odgojem nastojao je obuhvatiti svu predškolsku djecu sa
područja Općine Josipdol. Tako se za djecu u godini dana prije polaska u OŠ organizira kraći program predškole
u trajanju 250sati godišnje. 2002. i 2003. god. u kraći program predškole bila su uključena sva djeca sa
područja naše općine i šire koja nisu bila upisana u vrtić, a obuhvaćao je djecu s područja Oštarija, Josipdola i
Općine Tounj.
Od 2004god. provođenje kraćeg programa predškole Dječji vrtić Josipdol nastavio je u dvije odgojno-obrazovne
skupine. Jednom u Oštarijama u prostoru Osnovne škole, da bi djeci program bio što dostupniji obzirom na
udaljenost vrtića od mjesta stanovanja i jednom u zgradi Dječjeg vrtića Josipdol u Josipdolu.
Provođenje Kraćeg programa predškole provodi se sve do danas, također u dvije odgojne skupine, jednom u
zgradi Dječjeg vrtića Josipdol u Josipdolu i jednom u područnom objektu vrtića u Oštarijama.
2009.god. u Dječjem vrtiću počinje provođenje kraćeg programa opće igraonice koji je obuhvaćao djecu koja
nisu upisana u redoviti program vrtića, u dobi od 3-5god. života.
Uskoro započinje i provođenje kraćeg programa folklornog plesa za djecu dobi 4-6god. života. Tako je vrtić
organiziranjem i provođenjem kraćih programa obogatio svoj redoviti program nudeći kvalitetne sadržaje za
predškolsku djecu i u poslijepodnevnim satima, u periodu od 16:00 do najduže 19:00sati, ovisno o vrsti kraćeg
programa.
Ubrzo su roditelji prepoznali kvalitetu odgojno-obrazovnog rada koji se je provodio u Dječjem vrtiću Josipdol
pa je interes za upisom djece u vrtić porastao.

2008. GOD. BOŽIĆNA PRIREDBA KOJU SU PRIPREMILI ODGOJITELJICE I DJECA STARIJE
ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE“PČELICE“ POD NAZIVOM „ŠUMA STRIBOROVA“
U
HOTELU JOSIPDOL

Dječji vrtić Josipdol napredovao je i svojom kvalitetom i bio prepoznat kao vrtić u kojem se potiče djetetov rast i
razvoj na profesionalan i odgovoran način.
2007.GOD, ŽUPANIJSKI STRUČNI AKTIV U DJEČJEM VRTIĆU JOSIPDOL

Od velike važnosti za unapređenje provođenja odgojno-obrazovnog procesa u Dječjem vrtiću Josipdol ima
permanentno stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika, ostvarivanje suradnje sa drugim predškolskim
odgojno-obrazovnim ustanovama, udrugama i ostalim institucijama. Vrlo bitno je i ostvarivanje kvalitetne
suradnje sa roditeljima, uključivanje u obilježavanje događaja na nivou uže i šire društvene zajednice,
sudjelovanje u humanitarnim akcijama, provođenje projektnog načina rada s djecom te učenje kroz igru i vlastita
iskustva. U vrtiću se od najranije dobi kod djece potiče razvijanje ekološke svijesti i brige za očuvanje vlastitog
zdravlja, poticanje svijesti o kulturnoj baštini i tradiciji, isto kao i poticanje međusobne tolerancije i prihvaćanja
drugih sa svim njihovim razlikama jer razlike su ono što svijet čini bogatijim …..
Pedagoške 2008./2009. radi velikog broja neupisane djece Dječji vrtić Josipdol u suradnji s Općinom Josipdol
provodi radove rekonstrukcije hola vrtića za još jednu odgojno-obrazovnu skupinu.
Nakon opremanja u taj prostor se prima 24-ero djece sa liste čekanja za upis u Vrtić.
PEDAGOŠKE 2009./2010. U DJEČJI VRTIĆ JOSIPDOL BILO JE UPISANO 65-ERO DJECE
RASPOREĐENIH U 3 ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE. TAKO VELIKI BROJ DJECE
ZADRŽAO SE JE I U NEREDNOM PERIODU.

Kako je dugi niz godina postojao problem sa prevelikim brojem djece u odgojno-obrazovnim skupinama, a radi
usklađenja sa Državnim pedagoškim standardom, pedagoške godine 2017./2018. u vrtić se je moglo upisati
svega 3-oje djece. Na listi za upis djece u vrtić bilo je 30-ak djece. Radi obuhvaćanja što većeg broja djece s
našeg područja predškolskim programom i unapređenja svojih usluga, Dječji vrtić Josipdol, kao partner i
Osnivač vrtića, Općina Josipdol kao prijavitelj, prijavili su se na projekt ESF „Unapređenje usluga za djecu u
sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“. Time je u Dječjem vrtiću Josipdol omogućeno
organiziranje rada u još jednoj, mlađoj mješovitoj, protočnoj skupini s radnim vremenom od 6:00-21:00 sat.
Na taj način pružio se smještaj djeci čiji roditelji rade u smjenama ili poslijepodnevnim satima.
Realizacija projekta uključuje organiziranje kraćeg sportskog programa i kraćeg programa ranog učenja
engleskog jezika, te suradnju sa psihologom.
Znajući za mali kapacitet Dječjeg vrtića Josipdol Općina Josipdol je u rujnu 2018 god. prijavila i projekt
„Dogradnja i rekonstrukcija Dječjeg vtrića Josipdol“ na raspisanu mjeru 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja.
Međutim, na veliku žalost svih projekt nije dobio prolaznu ocjenu. Obzirom na nastalu situaciju Općina Josipdol
u ljeto 2019. započinje adaptaciju prostora stare škole u Oštarijama za potrebe Dječjeg vrtića Josipdol. Služba za
društvene djelatnosti, Ureda državne uprave karlovačke županije 18.prosinca 2020. Dječjem vrtiću Josipdol
izdala je Rješenje o odobravanju početka rada u promijenjenim uvjetima zbog proširenja djelatnosti u novi
prostor Područnog odjela Oštarije, u Oštarijama, na adresi Oštarije 227.
U Područnom odjelu u Oštarijama organiziran je odgojno-obrazovni rad u jednoj jasličkoj mješovitoj odgojnoobrazovnoj skupini u koju su upisana djeca sa liste čekanja za upis u Dječji vrtić Josipdol za pedagošku godinu
2019./2020. U PO „Oštarije“ provodi se i kraći program predškole za djecu sa područja Oštarija, koji se je do
tada provodio u neprimjerenom prostoru Osnovne škole.
U PO „Oštarije“ postoji mogućnost za organizacijom još jedne odgojno-obrazovne skupine i upisom dodatnog
broja djece u vrtić ili mogućnost za provođenjem nekog od kraćih tematskih programa u poslijepodnevnim
satima.
2021.god. Dječji vrtić Josipdol ima upisano 86-ero djece koja su raspoređena u 5 odgojno-obrazovnih skupina,
20-ak djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom vrtića i uključena su u kraći program predškole, 25-ero
djece koja su uključena u kraći program ranog učenja engleskog jezika, 25-ero djece koja su uključena u kraći
sportski program, 10-ak djece koja su uključena u kraći program folklornog plesa i isto toliko djece uključene u
kraći program opće igraonice.
Dječji vrtić Josipdol dosegao je zavidnu razinu obzirom na usluge koje pruža, a razvijat će se i dalje.

Za sve sadašnje i buduće generacije djece………

