
„Četrdeset nam je godina tek“ 

Dječji vrtić Dugo Selo izdao je Monografiju povodom obilježavanja četrdeset godina djelovanja u 
ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. 

 

 

Odgoj postoji oduvijek. To je postojan, složen i trajan proces koji se tijekom povijesti mijenjao i 
oblikovao pod utjecajem društvenih promjena i znanstvenih spoznaja o ljudskom razvoju. 

Odgajati znači ulagati vrijeme, ljubav i trud u budućnost djece. Njime se izgrađuju temeljne pozitivne 
osobine ličnosti, utječe na oblikovanje stajališta i usvajanje temeljnih vrijednosti. Napredak i uspjeh 
društva nije moguć bez uspješnog ishoda odgoja: cjelovitog i odgovornog građanina koji posjeduje 
kompetencije koje su mu potrebne kako bi vodio svrhovit, ispunjen život.  

Dječji vrtić Dugo Selo je odgojno-obrazovna ustanova koja u okviru svoje djelatnosti ranog i 
predškolskog odgoja i obrazovanja skrbi o cjelovitom razvoju, odgoju i učenju djeteta putem dobi 
prilagođene igre i aktivnosti. 
 
Odgojno-obrazovni rad u našem vrtiću temelji se na suvremenom shvaćanju djeteta kao cjelovitog 
bića, istraživača i aktivnog stvaratelja znanja, sa specifičnim potrebama, pravima i kulturom, 
aktivnoga građanina zajednice te kreativnog bića sa specifičnim stvaralačkim i izražajnim 
potencijalima. Vodimo se načelom kako je sretno djetinjstvo pravo svakog djeteta i ujedno 
nezamjenjivo i jedinstveno razdoblje u životu, a s tim u skladu nastojimo osigurati osobnu, 
emocionalnu, tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit djeteta izvan obiteljskoga kruga. 
 
Razvijena društva obvezala su se osigurati svakom djetetu prava na uvjete koji omogućuju potpuni 
razvoj njegovih potencijala, uključujući pravo da njegovi roditelji dobiju odgovarajuću potporu kod 
ispunjavanja roditeljskih odgovornosti.  
 
Postignuća u ranom odgoju i obrazovanju ne bi bila moguća bez vrijednih djelatnika vrtića koji su 
svojim zalaganjem i stručnošću sudjelovali u povijesti stvaranja te ustanove u svim segmentima i 
područjima rada, ali ni bez onih koji danas u njoj predano i marljivo rade. Upravo zbog toga ovu 
monografiju posvećujem upravo njima i ujedno im zahvaljujem. 



Djelatnici koji rade u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju odabrali su poziv koji svakodnevno 
pred njih stavlja izazove. Oni su (uz roditelje) modeli prema kojima djeca uče i kad ne izgovore 
nijednu riječ. Oni su kompetentni, požrtvovni, kreativni, inspirativni, pozitivni, nasmiješeni graditelji 
naraštaja koji tek treba naći svoje mjesto u svijetu.  

 
 
Na stranicama monografije naći će se imena mnogih koji su svojom stručnošću, toplinom i prije svega 
ljubavlju prema svojem pozivu, a ne poslu, usmjerili mnoge naraštaje u daljnje sustave školstva 
pruživši im pritom i korijen i krila od najranije dobi. 
 
Četrdeset godina dugo je razdoblje u kojem smo stvarali identitet i kulturu ustanove zasnovane na 
suvremenim spoznajama i dostignućima na području predškolske pedagogije i psihologije te ranog i 
predškolskog odgoja, pripremajući djecu za daljnji sustav školstva i nove životne izazove. Nije bilo 
lako prevladati sve prepreke na koje smo nailazili, ali zahvaljujući svijesti lokalne zajednice o 
vrijednosti ranog odgoja i obrazovanja uvijek su se pronalazile nove mogućnosti za rješavanje 
problema. 

 
Grad Dugo Selo ove je godine Vrtiću dodijelio javno priznanje, zahvalnicu u 
povodu četrdesete obljetnice uspješnog rada i djelovanja u ranom i 
predškolskom odgoju i obrazovanju. 

Tijekom studenoga vrtić je obilježio svoj „rođendan“ prigodnim programom 
i aktivnostima, a ova monografija zaokružit će cjelinu i ostati kao pisani 
dokument – trajna uspomena na dio povijesti dugoselskog vrtića. 

Odgojiteljice iz dramske skupine „Kosjenka“ darovale su izvedbu predstave 
„Ježeva kućica“ djeci i roditeljima u Preporodu.  

 
Izvor fotografija: Sanja i Mario Kociper 

 
Vrtić je organizirao igraonicu na temu Moj grad; održan je prigodni program uz nastup djece iz 
skupina Žabice, Bubamare i Patkice nakon čega je otvorena izložba dječjih likovnih uradaka i izložba 
Povijest vrtića kroz fotografije. Na Danima otvorenih vrata svi zainteresirani mogli su doći u vrtić, 



pogledati izložbe te sudjelovati u odgojno-obrazovnom radu u skupinama.  

      Moja majka i ja u vrtiću...      Nebojša Rađenović – „dječak“ koji je      I naši djelatnici pohađali su vrtić 
                                                       prije četrdeset godina na svečanosti                       Dugo Selo kao djeca! 
                                                                   otvorenja prerezao vrpcu 
 

                                                         Izvor fotografija: Foto studio Time 

Dječji vrtić Dugo Selo ima tek četrdeset godina. Tijekom navedenog razdoblja oko šesnaest tisuća 
mališana zvalo je vrtić svojim drugim domom. Ponosni smo na godine koje su prošle te s veseljem i 
optimizmom kročimo dalje – utabanim stazama, očekujući i djecu vaše djece kako bismo zajedno 
stvarali bolje i uspješnije društvo. 
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