
AKCIJSKI PLAN PROMETNE PREVENTIVE U DJEČJIM VRTIĆIMA  GRADA 
ZAGREBA – PROJEKT „PROMETNA ŠKOLICA ZA RODITELJE“ 

 
U svibnju 2013. Udruga Udruga za prometnu preventivu mladih Sigurne ceste pod 

pokroviteljstvom i u  parnerstvu s MUP-om, Ravnateljstvom PUZ-a  i AZOO organizirala je  
stručni skup u okviru Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa “Pilot-projekt za 
promicanje, preventivu, razvitak i unapređenje zaštite djece predškolske dobi u prometu“ s 
ciljem uvođenja prometne preventive u dječje vrtiće radi zaštite djece i smanjenja broja 
smrtno, teško i lakše stradale djece u prometu. Na tom skupu su  formirani Županijski timovi 
prometne preventive koji su educirani za  izradu županijskih akcijskih planova prometne 
preventive u dječjim vrtićima.  

Zagrebački županijski tim čine članice: N. Slišković Vukoslav (odgojiteljica iz DV 
Savica), A. Jurički (odgojiteljica iz DV Različak), B. Klarić Jozić (odgojiteljica iz DV 
Botinec), odgojiteljica L. Pavičić i Z. Gunc, pedagoginja iz DV I. Brlić Mažuranić. Naš tim 
izradio je akcijski plan prometne preventive usmjeren na roditelje djece školskih obveznika 
„Prometna školica za roditelje“ koji je odobren i financiran od strane Udruge Sigurne ceste, a 
realizirao se tijekom listopada i studenoga 2013. u sva četiri vrtića. 

Tema: Jačanje suradnje obitelji i vrtića na razvoju prometne kulture i unapređenju 
sigurnosti djece u prometu. 

Svrha: Razvoj roditeljskih kompetencija i spremnosti za sudjelovanje u provedbi 
prometne preventive u vrtiću 

Ciljevi: Osmisliti seriju iskustvenih radionica za roditelje djece školskih obveznika za 
osvješćivanje važnosti prometnog odgoja djece i osnaživanje za njegovu provedbu u 
svakodnevnim obiteljskim situacijama. Motivirati i osposobiti odgojitelje za provedbu 
radionica za roditelje. Motivirati roditelje za dobrovoljno i aktivno sudjelovanje u 
radionicama. Popularizirati rezultate akcijskog plana kao primjera svrhovite suradnje s 
roditeljima na razvoju prometne kulture i sigurnosti djece u prometu.  

Teme iskustvenih radionica za roditelje:  
- Fizičke mjere zaštite djece u prometu 
- Značaj roditeljskog modela pravilnog ponašanja u prometu za razvoj prometne kulture djece 
- Situacijsko učenje djece u konkretnim prometnim situacijama 
- Završno zajedničko druženje djece, roditelja,  odgojitelja i članica Županijskog tima 
prometne preventive – pokazna vježba djece i roditelja pravilnog ponašanja u prometu.  
  
 Realizacija radionica za roditelje 
 Projekt prometne preventive i izrađen Akcijski plan prometne preventive dječjih vrtića 
Grada Zagreba prezentirani su na Odgojiteljskim vijećima svakog od četiri uključena vrtića 
kako bi se odgojitelje motiviralo i osposobilo za njegovu provedbu. Za informiranje i 
pobuđivanje interesa roditelja izrađen je motivacijski plakat koji je prezentiran roditeljima 
svih starijih odgojnih skupina. Ciljana skupina  „Prometne školice za roditelje“ su roditelji 
djece školskih obveznika, ali je bilo omogućeno sudjelovanje i roditeljima mlađe djece. 
Roditeljima je preporučeno sudjelovanje u sve četiri planirane radionice. Opredjeljenje 
roditelja za sudjelovanje u radionicama bilo je dobrovoljno i besplatno. Radionice za roditelje 
održavale su se paralelno s programima za djecu za razvoj prometne kulture i sigurnosti djece 
u prometu.  Voditelji radionica za roditelje bili su matični odgojitelji i članice Županijskog 
tima prometne preventive. Nakon svake radionice roditeljima su podijeljeni edukativni listići 
– podsjetnici sa sažetkom tematike pojedine radionice. Nakon treće radionice roditelji su 
ispunili evaluacijski upitnik za procjenu kvalitete radionica i njihovog zadovoljstva 



sudjelovanjem u radionicama. Na završnom druženju roditeljima i djeci podijeljene su 
pohvalnice za uspješno sudjelovanje u Programu razvoja prometne kulture i sigurnosti djece u 
prometu. 
 

 
 
 
 Na prvoj radionici „Fizičke mjere zaštite djece u prometu“ uz ppt-prezentaciju i 
edukativne listiće roditelji su upoznati zašto je važan prometni odgoj djece predškolske dobi, 
što dijete čini najugroženijim sudionikom prometa i zašto je obiteljski prometni odgoj djece 
često nedovoljno efikasan.  Roditelji su samoprocjenjivali, a potom zajedno raspravljali  o 
mjerama koje poduzimaju radi osiguravanja fizičke sigurnosti djece u prometu te o zabludama 
i pogreškama vezanima uz sigurnu vožnju djece u automobilu. U radionici su sudjelovali 
predstavnici Udruge Roda koji su roditeljima dali savjete glede pravilnog korištenja 
autosjedalica. 
 

  
 
 
 
   Na drugoj radionici „Značaj roditeljskog modela pravbilnog ponašanja u prometu za 
razvoj prometne kulture djece“ roditelji su samoprocjenivali kakav model ponašanja u 
prometu pružaju djeci. Potom su raspravljali o sadržajima prometnog odgoja djece: koji su 
prometni znakovi i prometna pravila važna za djecu-pješake, a svoje su zaključke prikazali na 
plakatima. Roditelji su prema ponuđenim scenarijima „odglumili“ situacije pravilnog i 
nepravilnog roditeljskog modela kod prelaska kolnika s djecom. Roditeljima su kroz ppt-
prezentaciju i edukativne listiće  dani savjeti za sigurnost djece u šetnji, u igri na javnim 
površinama i na putu do škole, za siguran prijevoz djece u automobilu i za odgovorno 
ponašanje vozača prema djeci-pješacima. 
 



   
 
 U trećoj radionici “Situacijsko učenje djece u konkretnim prometnim situacijama“ uz 
ppt-prezentaciju i edukativne listiće roditelji su upućeni kako djeca uče o prometu, prezentiran 
im je program razvoja prometne kulture i sigurnosti djece u prometu koji se provodi s djecom 
u vrtiću te su im dane sugestije glede sadržaja i načina prometnog odgoja djece u obitelji. 
Roditeljima su podijeljene fotografije kritičnih prometnih situacija u naselju koje su zajedno 
analizirali i domišljali koje bi upute dali svojoj djeci kako da se snađu u njima. Potom su 
roditelji na prostornom planu naselja identificirali sigurne i nesigurne ulice i istraživali koji je 
najsigurniji put od njihove kuće do buduće škole djece. Roditeljima su prezentirani edukativni 
animirani filmovi i slikovnice koje se bave problematikom sigurnosti djece u prometu. 
 

   
 
 
 Završno druženje bilo je upriličeno za djecu, roditelje,  odgojitelje sva četiri vrtića koja 
su sudjelovala u realizaciji Županijskog akcijskog plana prometne preventive, a održalo se u 
prostorima Policijske akademije. Djeca su imala priliku upoznati nastavnike i polaznike 
Policijeke akademije, razgledati Školu u kojoj se školuju budući policajci te prisustvovati 
treningu policijskih pasa. Na pravom prometnom poligonu djeca i roditelji su izveli pokaznu 
vježbu  pravilnog ponašanja u prometu (djeca su pokazala znanja i vještine sigurnog kretanja 
u prometu, a roditelji pravilan model ponašanja u prometu u nazočnosti djeteta te vještine 
poučavanja djeteta u konkretnim prometnim situacijama). Članice Županijskog tima prometne 
preventive i djelatnici Policijske akademije djeci i roditeljima su uručili pohvalnice za 
uspješno sudjelovanje u Programu razvoja prometne kulture i sigurnosti djece u prometu uz 
želju da stečena znanja i vještine primjenjuju dalje u svakodnevnom životu. Druženje je bilo 
medijski popraćeno (reportaža TV Jabuka).  
 



    
 

    
 

      
 

   
 

   
 
 
 
 

 



Evaluacija postignuća i projekcija daljnjeg rada: 
 
Indikatori postignuća: Ppt-prezentacije akcijskog plana. Odluke Odgojiteljskih vijeća za 
provedbu akcijskog plana.  Radni materijal s razrađene četiri radionice za roditelje i s 
uputama za provedbu za odgojitelje. Motivacijski plakati,  edukativni listići i evaluacijski 
listići za roditelje. Reportaža TV Jabuka o završnom druženju.  Izviješća o provedbi akcijskog 
plana za Udrugu Sigurne ceste i AZOO, za mrežne stranice vrtića te za Godišnja izviješća o 
realizaciji odgojno-obrazovnog rada vrtića. 

 
ANALIZA PODATAKA O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA PROMETNE 

PREVENTIVE  
 DV Botinec DV Različak DV Savica DV 

I.B.Mažuranić 
UKUPNO 

Broj djece 
školskih 

obveznika 

80 80 85 111 356 

Broj roditelja  
uključenih u 

program 

17 11 19 27 74 

 (21%) 

Prisutnost 
roditelja na 
1.radionici 

14 11 16 17 58 

(78%) 

Prisutnost 
roditelja na 
2.radionici 

7 11 8 23 49 

(66%) 

Prisutnost 
roditelja na 
3.radionici 

10 5 11 15 41 

(55%) 

Prisutnost 
roditelja na 
završnom 
druženju 

7 3 14 21 45 

(61%) 

Broj roditelja 
prisutnih na 

svim 
radionicama 

6 2 8 10 26 

(35%) 

Broj odgojitelja 
koji su vodili 

radionice 

1 voditelj 

 + 6 pomagača 

5 voditelja 1voditelj 3voditelja  

+ 4 pomagača 

10 voditelja 

+ 10 
pomagača 

 
U radionice prometne školice za roditelje uključilo se 21% roditelja djece školskih 

obveznika (ciljana skupina). Prisutnost roditelja bila je najveća na prvoj radionici (78%), a 
najniža na trećoj radionici (55%). Roditelji su iskazali velik interes za završno druženje djece 
i roditelja u Policijskoj akademiji (61% prisutnih roditelja), a na tom druženju priključili su se 
i roditelji mlađe djece (no njihov broj nije obuhvaćen ovom analizom). Radionice je  vodilo 
deset odgojitelja (uključujući i članice Županijskog tima prometne preventive) uz povremenu 
uključenost  još deset odgojitelja. 

 



ANALIZA EVALUACIJSKIH UPITNIKA ZA RODITELJE  
ZA PROCJENU KVALITETE RADIONICA  

I VLASTITOG ZADOVOLJSTVA SUDJELOVANJEM U NJIMA 
 

 DV Botinec DV Različak DV Savica DV 
I.B.Mažuranić 

PROSJEK 
ŽTPP 

Organizacija 
radionica 

4.8 4.8 4.6 4.9 4.8 

Atmosfera na 
radionicama 

4.9 5.0 4.9 4.8 4.9 

Mogućnost 
razmjene ideja i 

iskustava 

4.8 5.0 4.6 4.8 4.8 

Važnost 
tematike za 

roditelje 

4.8 5.0 4.7 5.0 4.9 

Zanimljivost 
vježbi i igara 

4.7 5.0 4.5 4.9 4.8 

Korisnost 
radionica za rad 

roditelja s 
djecom 

4.9 5.0 4.7 5.0 4.9 

Prosjek  po 
vrtiću 

4.8 5.0 4.7 4.9 4.9 

 
Roditelji su vrlo visokim ocjenama procijenili kvalitetu radionica i vlastito zadovoljstvo 

sudjelovanjem u njima. Procjene su vršene na skali od jedan do pet, na kojoj jedan predstavlja 
najnižu, a pet najvišu ocjenu. Ocjene pojedinih aspekata kreću se od 4.8 do 4.9, a prosječna 
ocjena u svim aspektima je 4.9. 

Ostala zapažanja i komentari roditelja: 
DV Botinec: Uvesti radionice kao obvezne za roditelje predškolske djece. Radionice su 

vrlo korisne, bilo bi ih dobro organizirati s djecom. Tetama 5 za zalaganje i trud. Roditelji bi 
trebali više sudjelovati – pohađanjem radionica i međusobnom izmjenom iskustava. 

DV Različak: Zbog nedostatka vremena možda bi bilo bolje da su radionice organizirane 
u dva puta. Dakle umjesto tri radionice,održale bi se dvije. Mali odaziv roditelja. Uključiti 
više roditelja predškolske djece. 

DV Savica: Sramotno mali odaziv roditelja. Radionice su bile odlične.  
Dv I.B.Mažuranić: Bilo bi korisnije da u radionicama sudjeluju i djeca. Pohvale 

voditeljici Školice. Sve je obuhvaćeno. Bilo je odlično, edukativno. Radionice su bile 
zanimljive i zabavne. Hvala tete. Premda mi svi znamo pravila u prometu ponekad nam je 
potrebno skrenuti pozornost  žnost poštivanja pravila, tete su to uspjele. Veliko im hvala. Sve 
pohvale za ovu v 

 
 
 



Zapažanja i komentari odgojitelja koji su vodili radionice: 
DV Botinec: Radionice su korisne za roditelje i odgojitelje. Zanimljivo. Uloženo puno 

truda. Radionice treba organizirati u većim vremenskim razmacima radi većeg odaziva 
roditelja. Uvesti kao program koji bi se provodio svake godine s roditeljima predškolaca. 
Organizirati ih zajedno s djecom (prilagoditi djeci). Sve pohvale od strane stručnog tima.  

DV Različak: Koncept radionica je odlično sastavljen, vrlo jasno i sažeto. Jako sam 
zadovoljna s radionicom. Radionica je koristila i meni i roditeljima, odlična. Sviđa mi se 
radna i vesela atmosfera. Zajedno smo naučili nešto novo o prometu. 

DV Savica: Radionice su sadržajno dobro koncipirane, a možda bi se mogle sažeti u dvije. 

 

Roditelje se osobito dojmilo završno druženje s pokaznom vježbom djece i roditelja u 
Policijskoj akademiji. Snažan doživljaj roditelji su pismeno iskazali (DV Savica): 

Na prometnoj edukaciji nam je stvarno bilo super. Lijepo smo se zabavili, a što je 
najvažnije, puno smo naučili o prometu. Neke smo stvari znali, ali lijepo je teoriju vidjeti u 
praksi.  

Korisno, nadsve za nesavjesne roditelje, zanimljivo za djecu.  
Prometna edukacija predškolske djece jako mi se svidjela,osobito stoga što se promet 

odvijao u kontroliranim, sigurnim uvjetima. Djeca su se upoznala sa semaforima kao i s 
prometnikom koji je regulirao promet. Super za početak učenja i sudjelovanja u prometu. 

Srdačna dobrodošlica. Ugodan boravak u prostorijama i učionicama Policijske 
akademije. Potpuni angažman načelnika i svih prisutnih polaznika oko djece i roditelja. 
Zabavne, nadasve korisne vježbe prijelaza preko zebre uz pomoć prometne signalizacije i 
prometnih policajaca. Strpljivost i spremnost policijskih službenika prilikom fotografiranja 
djece na policijskom motoru i u policijskom autu. Podjela diploma polaznicima i napomena 
da je to u stvari početak, a ne kraj ove korisne akcije. 

Kao sudionik prometne radionice za djecu i roditelje moram izraziti svoje osobno 
zadovoljstvo sudjelovanjem. Radionice su bile stručno vođene, suradnja između voditelja i 
roditelja bila je odlična. Posjet Policijskoj akademiji bio je velik doživljaj za mene i moju 
djecu. Sve je bilo dobro organizirano,a za drugi put trebalo bi privući više roditelja jer je 
jako tužno da je takovažna tema, a tako malo interesa roditelja. Radionicu bi svakako trebalo 
ponoviti. Svima koji su sudjelovali u organizaciji i provedbi radionice zahvaljujem i želim 
puno sreće u daljnjem radu. 

U subotu je mnogo djece s roditeljima posjetilo Policijsku akademiju kako bi se s 
prometnim policajcima družilo na njihovom poligonu i provjerilo svoje znanje. Za početak 
nas je pozdravila prekrasna vjeverica koja nam je otplesala ples dobrodošlice, a nakon 
dolaska na poligon policajci su nam pokazali svoje moćne motore i čak dopustili da sjednemo 
na njih. Sjedili smo i u pravom policijskom autu i palili sirenu, ali to nije bio razlog našeg 
dolaska. Na poligon smo došli da bismo (djeca i roditelji) pokazali i dokazali da se znamo 
pravilno ponašati u prometu i naučili pravila koja još ne znamo, a najvažnije je da sigurnosti 
i opreza nikad nije dovoljno. Djeca su prelazila cestu sama i s roditeljima na pješačkim 
prijelazima s uključenim semaforima, ali i s isključenim semaforima slušajući policajce koji 
su regulirali promet. Nakon što smo dobro uvježbali prelazak ceste, dobili smo zaslužene 
diplome, a policajci su nas još jednom upozorili da opreza u prometu nikad nije dovoljno. Za 
kraj nam je i crna ovčarka Luna pokazala da se i ona zna pravilno ponašati. Pa roditelji, ako 
može pas naučiti, možemo i mi sami sebe. Svim tetama hvala na trudu i sudjelovanju. 



Tete našeg i drugih vrtića Grada zagreba angažirale su se i organizirale našoj djeci 
poseban doživljaj- posjet Policijskoj akademiji. Policajci i učenici Akademije omogućili su 
nam korištenje njihovog prometnog poligona s pravim raskrižjem, semaforima, policijskim 
motorima. Na poligonu smo pokazali što smo vježbali s našim djetetom, kako prelaziti 
raskrižje sa semaforom, a kako kad policajac „rihta“ promet, što napraviti kada u raskrižje 
dolazi policajac na motoru s upaljenom sirenom i signalnim svjetlom. Vidjeli smo još i 
učionice Policijske akademije, sjedili u klupama, slikali se s budućim mladim policajcima, 
sjedili na policijskim motorima i u autu, zaista doživljaj za našu djecu. Uživali smo i još 
ponešto naučili. Na kraju smo primili Pohvalnice za uspješno sudjelovanje u programu 
razvoja prometne kulture i sigurnosti djece u prometu. Zahvaljujemo tetama našeg vrtića. 

Poziv na sudjelovanje u radionicama prometne školice bio mi je zanimljiv obzirom na 
predškolca koji bi trebao krenuti sljedeće jeseni kroz prometnu džunglu do škole. Iako, kao i 
svaki roditelj, u gužvi zbog posla, prisilila sam se doći na prvu radionicu. I nisam požalila. 
Radionice su bile zabavne, atmosfera opuštena, a u takvoj se atmosferi najkvalitetnije rdai. 
Na radionicama smo ponovili svoje prometno znanje, naučili nešto novo, rješavali probleme i 
diskutirali o mogućim rješenjima, ukazivali na učestale greške. Najvažnije, naučili smo 
gledati i razmišljati o prometu iz perspektive djeteta, što se često zaboravlja u svakodnevnom 
savladavanju prometnih prepreka. Nakon radionica, veliko finale bio je posjet Policijskoj 
akademiji. Srdačno su nas dočekali ljubazni domaćini koji su nam pokazali svoju školu, aute, 
motore i policijskog psa (i policijsku vjevericu smo vidjeli). Bili su izuzetno ljubazni i strpljivi 
s nama, a bilo nas je puno, iz četiri zagrebačka vrtića. Na prometnom poligonu pokazali smo 
što znamo, a i naučili nešto novo, kako se ponašati kad su ugašeni semafori i prometni 
policajac regulira promet. Hvala našim domaćinima  na strpljenju i vremenu koje su proveli s 
nama, policajcima koji su nam pokazali svoje motore i auto, voditelju i peseku na pokaznoj 
vježbi, učenicima Policijske škole koji su nas cijelo vrijeme pratili, pomagali nam, strpljivo 
pozirali za slikanje i na kraju nam podijelili Pohvalnice. Također, veliko hvala našim tetama 
koje rade u vrtiću s našom djecom jer djeca znaju prometne znakove i kako se treba ponašati 
u prometu, a sad je na nama red da to naučeno koristimo svaki dan i vježbamo. Prometnu 
školicu preporučam svim predškolcima i njihovim roditeljima, zabavno je, nešto naučimo, a 
najljepši je posjet Policijnskoj akademiji. 

 

 
Zaključak:  

Akcijski plan prometne preventive dječjih vrtića Grada Zagreba „Prometna školica za 
roditelje“ pokazao se vrlo uspješnim i korisnim načinom aktivnog sudjelovanja roditelja u 
odgoju i obrazovanju djece za prometnu kulturu i sigurnost u prometu te će se nastaviti  i 
iduće pedagoške godine, s novom generacijom roditelja djece školskih obveznika u sva četiri 
dječja vrtića. 

 


