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Zbornik radova 

odgojiteljica i odgojno 
obrazovnih radnika

U Donjoj  Stubici,  u hotelu Terme Jezerčica od 13 do 15. svibnja 2013. održan je 
državni stručni skup i predstavljanje „Projekta za promicanje, preventivu, razvitak i 
unapređenje zaštite djece predškolske dobi u prometu“ koji je izradila Udruga Sigur-
na cesta - prometna preventiva  djece predškolske dobi i mladih. 

 Na kraju skupa održana je  prezentaciji i konferenciji za novinare, uz predsjedni-
ka Udruge gospodina Krešimira Ivankovića, sudjelovao je i zamjenik ministra Unu-
tarnjih poslova Evelin Tonković, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje Vinko Fil-
ipović, te pomoćnik načelnika Uprave policije u Ravnateljstvu policije Josip Bukvić.   
Tom prigodom istaknuto je kako su Udruga Sigurna cesta prometna preventiva 
djece predškolske dobi i mladih i glavni partner Agencija za odgoj i obrazovanje 
potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji na realizaciji pilot „Projekta za promicanje, 
preventivu, razvi¬tak i unapređenje zaštite djece predškolske dobi u prometu“.  Pro-
jekt su prihvatili članovi radne skupine zaduženi za praćenje, provedbu Nacionalnog 
programa sigurnosti cestovnog prometa RH, a zadaća mu je : promicanje, preven-
tiva, razvitak i unapređenje zaštite djece predškolske dobi u prometu u Republici 
Hrvatskoj i stručno usavrša¬vanje  odgojno – obrazovnih radnika (odgojitelja ) iz 
područja prometne preventive djece predškolske dobi i mladih.  Projekt obuhvaća 
izradu Strategije prometne preventive u vrtićima i naobrazbu odabranih provoditelja 
aktivnosti u svakoj županiji Republike Hrvatske i gradu Zagrebu, te plan i program 
neposrednog rada s djecom u vrtićima kako bi se smanjio broj stradale djece. Projek-
tom su obuhvaćena djeca u dobi od tri do navršenih šest godina. 

  Uz suradnju  članova udruge Sigurna cesta, Ministarstvom unutarnjih poslova i 
Agencijom za odgoj i obrazovanje održana je radionica na kojoj su  se osposobile  42 
djelatnice ustanova za predškolski uzrast, po dvije iz svake županije i grada Zagreba 
do prve razine samostalnosti izrade akcijskog plana. Potom su samostalno po žu-
panijama iz kojih dolaze, uz provedbu akcijskog plana odobrenog od AZOO održale  
prezentacije i u praksu provele svoje planove. odobrene od AZOO akcijske planove  
prometne preventive za predškolski uzrast.  

 Uz pomoć djeci u stjecanju osnovnih prometnih vještina i kom-
petencija potrebnih za osobni razvoj konačni cilj ovog Projekta je  
zaštita najugroženije i najmlađe dobne skupine sudionika prometa 
te smanjenje broja smrtno, teško i lakše stradale djece u prometu. 
Djecu će se od najranije dobi učiti osnovnim načelima sudjelovanja 
u prometu kao pješaka i pri tom upozoravati na opasnosti na putu 
od kuće do vrtića. Uz njihovo učenje, u prepoznavanju  opasnosti i 
spoznaji mogućih posljedica, i roditelji će se poticati da djeluju kao 
primjer u prometu svojoj djeci i drugim sudionicima prometa.

Ako nemate precizan cilj, 
nećete iskoristiti svoj potencijal.
Zig Ziglar 

UVODNA RIJEč – 
GLAVNI UREDNIK

Predstavljanje Projekta za 
promicanje, preventivu,  
razvitak i unapređenje 
zaštite djece predškolske 
dobi u prometu 

Dražen Belohradski, 
dopredsjednik Udruge
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Zbornik radova 
odgojiteljica i odgojno 
obrazovnih radnika

Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj se 
već 20 godina pokušava podići razina sigurnosti na našim cestama.
 
U navedenom razdoblju, više je nego prepolovljen broj poginulih osoba, tako da 
je taj broj u 2012. godini iznosio 393 smrtno stradale osobe. Na taj smo način 
došli na razinu poginulih iz ranih ‘60–ih godina prošlog stoljeća. Za naglasiti je 
da se trend stalnog i osjetnog smanjenja broja najtežih stradavanja u prometnim 
nesrećama zadržava već petu godinu. Ovo je vrlo važan podatak jer je aktualnim 
Nacionalnim programom, kojeg je Vlada RH donijela za razdoblje od 2011. do 
2020. godine, postavljen vrlo ambiciozan cilj o pedesetpostotnom smanjenu broja 
poginulih u tom razdoblju. To znači da bi se taj broj trebao sa 426 u 2010. godini, 
spustiti na 213 u 2020. godini.

 Jedna od najvažnijih aktivnosti svih Nacionalnih programa do sada, a pog-
otovo aktualnog, je edukacija svih sudionika prometnog procesa i to od najranije 
životne dobi. Naime, samo sustavnom edukacijom od vrtića, preko osnovne do 
srednje škole može se očekivati osamnaestogodišnjak s pozitivno izgrađenim sta-
vom prema prometu i količinom odgovornosti potrebnom za sigurno sudjelovanje 
u njemu.

 Dosadašnjim provođenjem raznih aktivnosti vezanih za djecu, broj nastradale 
djece u prometnim nesrećama osjetno se smanjio. Posebno je to vidljivo u broju 
poginule djece kojih je 2003. godine bilo 29, a prošle, 2012., smrtno je stradalo 
sedmero djece.
 
 Na tragu dobrih rezultata u radu s djecom, tijekom 2009. i 2010. godine, u 
sklopu provođenja Nacionalnog programa, na prijedlog Hrvatskog autokluba i 
Agencije za odgoj i obrazovanje, a uz podršku i sudjelovanje Ministarstva unu-
tarnjih poslova, financijskim sredstvima Nacionalnog programa proveden je pilot 
projekt ‘Prometna preventiva u osnovnoj školi’. Nakon toga, u razdoblju od 2011. 
do 2013. godine, slijedio je projekt istih subjekata, ‘Prometna preventiva u srednjoj 
školi’ te kao zadnji i najnoviji, pilot projekt prometne preventive u vrtićima, udru-
ge ‘Sigurna cesta’ uz stručnu pomoć Agencije i MUP–a.

 U sklopu prvog projekta, kao jedan od ciljeva, osnovani su županijski timovi. 
Oni su sastavljeni od učitelja tehničkog odgoja, djelatnika Hrvatskog autokluba i 
policijskog službenika linije rada prometne policije.

 Drugim projektom županijski tim je nadopunjen srednjoškolskim nas-
tavnikom tehničke ili prometne struke, a najnovijim projektom, dio tima postaje 
odgojiteljica ili odgojitelj u dječjem vrtiću.

 Konačni proizvodi provedbe sva tri projekta očituju se kroz stotinjak članova 
županijskih timova educiranih za samostalnu izradu i provođenje akcijskih plano-
va, kroz postojanje aktivnog portala www.ppskole.com.hr te kroz izradu, tiskanje i 
distribuciju tri strategije prometne preventive (osnovna škola, srednja škola, dječji 
vrtić).

MR. SC.  
MIRON HULJAK 
dipl. ing.,  
Ravnateljstvo policije, 
Služba za sigurnost 
cestovnog prometa
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Zbornik radova 

odgojiteljica i odgojno 
obrazovnih radnika

 Udruga ‘Sigurna cesta’ je vlastitom inicijativom, ovim produktima dodala još 
jedan, a to je ovaj Zbornik radova akcijskih planova, koje su odgojiteljice iz dječjih 
vrtića izradile tijekom izvrsno organizirane edukacije u svibnju ove godine. Na taj 
će način svi ti planovi, koji osim teoretske, imaju i praktičnu komponentu, naime, 
gotovo svi su već realizirani, ostati trajno zabilježeni i biti pomoć, a možda i temelj 
za izradu novih i boljih. 

 Treba još spomenuti da će Ministarstvo unutarnjih poslova, 
kao nositelj Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog pro-
meta Republike Hrvatske, i nadalje poklanjati punu pažnju svim 
projektima kojima se postiže smanjenje stradavanja u cestovnom 
prometu, a posebice programima čijom će se realizacijom stvoriti 
preduvjeti za podizanje razine prometnog znanja i kulture kroz 
cjeloživotno učenje.

Tajne uspjeha sastoje se u stalnosti cilja.
Benjamin Disraeli
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Zbornik radova 
odgojiteljica i odgojno 
obrazovnih radnika

Agencija za odgoj i obrazovanje i Udruga Sigurna cesta potpisali su Ugovor o 
poslovnoj suradnji na realizaciji pilot ‘Projekta za promicanje, preventivu, razvitak 
i unapređenje zaštite djece predškolske dobi u prometu’. Društvena odgovornost, 
ali i ona profesionalna, potaknula je nas – više savjetnice za predškolski odgoj (U 
centrali i svim podružnicama AZOO) da podržimo ideju Udruge Sigurna cesta o 
Prometnoj preventivi djece predškolske dobi i mladih. U Nacionalnom programu 
sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011. –2020. godine stoji:
‘Prometne nesreće su već sada ubojica br. 1 mladih ljudi u dobi između 10 i 25 
godina u cijelom svijetu. Inače, najviše su ugrožena djeca, mladi ljudi i druge naj-
ugroženije skupine (biciklisti, motociklisti, pješaci). To je epidemija koja se može 
spriječiti. Dokazano je da je najučinkovitija prevencija u područjima aktivnosti: 
upotrebe sigurnosnih pojaseva i zaštitnih kaciga, kontrole i kažnjavanje vožnje 
pod utjecajem alkohola i vožnje prevelikom brzinom, gradnje sigurnijih cesta i 
vozila, i poboljšanja reakcije nadležnih službi nakon prometnih nesreća’. Mišljenja 
smo da je osim navedenoga nužno raditi na obrazovanju i stručnom usavršavanju 
odgojitelja, pa i roditelja o načinima zaštite djece u prometu. Stoga smo u suradnji 
s Udrugom ‘Sigurna cesta’ organizirali stručni skup na državnoj razini za odgo-
jitelje u predškolskim ustanovama. Djelatnost Agencije za odgoj i obrazovanje je 
obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju te ćemo i dalje 
nastaviti organizirati slične stručne skupove za sve odgojitelje i stručne suradnike 
u dječjim vrtićima.

 Nacionalnim okvirnim kurikulumom propisana su znanja, stavovi i vještine 
koje treba razviti kod djeteta predškolske dobi. Od pedagoške godine 2014/2015. 
Program predškole postat će obvezan za svu djecu u godini prije polaska u školu 
te smo mišljenja da dio tog programa svakako treba biti i prometna kultura i pon-
ašanje djece u prometu jer će djeca vrlo brzo sama postati sudionici u prometnim 
situacijama te ih je potrebno za to pripremiti. 

 Akcijski planovi nastali u okviru Prometne preventive djece predškolske dobi 
i mladih vrijedan su doprinos stručnoj javnosti, ali i društvu kao prijedlozi koji 
mogu biti smjer u osmišljavanju daljnjeg stručnog usavršavanja koje planiramo 
organizirati. 

 Odgojitelji će djecu od najranije dobi učiti osnovnim načelima sudjelovanja u 
prometu kao pješaka i pritom upozoravati na opasnosti na putu od kuće do vrtića. 
Uz njihovo učenje, u prepoznavanju opasnosti i spoznaji mogućih posljedica, i 
roditelji će se poticati da djeluju kao dobar primjer u prometu svojoj djeci i drugim 
sudionicima prometa. Praćenje ostvarenih rezultata te ponovna izrada akcijskih 
planova, dio su budućnosti kojoj nas vodi, oslanjajući se na Nacionalni program 
sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.–2020. godine.

TIJANA VIDOVIć
viša savjetnica za 
predškolski odgoj 
Agencija za odgoj i 
obrazovanje
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Zbornik radova 

odgojiteljica i odgojno 
obrazovnih radnika

Brojna istraživanja i analiza statističkih podataka stradavanja u prometu ukazuju 
na veliku ugroženost i iznimnu osjetljivost djece predškolske i ranoškolske dobi. U 
toj životnoj dobi ugroženost djece u prometu uvjetovana je nedostatkom životno-
ga i prometnoga iskustva te njihovom nemogućnošću odgovarajućega reagiranja u 
problemskim prometnim situacijama. Da bismo zaštitili život, zdravlje i sigurnost 
djece, važno je pravodobno i preventivno djelovati u području prometnoga odgoja 
– stjecanja kulture ponašanja u prometu, posebice poticati poznavanje i poštivanje 
prometnih propisa i sigurnosnih pravila.

 Dosadašnja iskustva i brojni pozitivni primjeri u Republici Hrvatskoj i europ-
skim zemljama pokazuju opravdanost aktivnog sudjelovanja predškolske djece u 
prometnome odgoju te važnost njihova što ranijega uključivanja u sustavno stje-
canje prometne kulture. Time se sprečava lakše i teže stradavanje djece te smrtnost, 
čime se približavamo željenome cilju – viziji cestovne sigurnosti bez poginulih.
Ostvarenje zadanoga cilja moguće je postići zajedničkim i koordiniranim pre-
ventivnim djelovanjem različitih utjecajnih čimbenika, osmišljavanjem i organ-
izacijom većeg broja preventivnih programa, akcija i aktivnosti za djecu u dječ-
jim vrtićima, ali i za svu ostalu djecu predškolske dobi, te njihovom sustavnom 
provedbom. Nositelji su postojećih i budućih preventivnih aktivnosti prometne 
preventive roditelji, odgojitelji i stručni timovi u dječjim vrtićima, organizacije i 
udruge za djecu, udruge za promicanje sigurnosti u prometu, autoklubovi. 
Zbog važne uloge odgojitelja u dječjim vrtićima u razvoju prometnoga odgoja za 
djecu predškolske dobi iznimno je važno organizirati različite oblike stručnoga 
usavršavanja na kojima će odgojitelji stjecati odgovarajuća znanja, vještine, samo-
stalnost i odgovornost potrebne za najvišu razinu djelovanja u području prometne 
preventive.

 Jedan je od ciljeva Strategije prometne preventive u dječjem vrtiću osposobiti 
nositelje i izvoditelje programa, akcija i aktivnosti prometne preventive za njihovo 
aktivno zajedničko sudjelovanje u provedbi prometne preventive u dječjem vrtiću 
te s tim u vezi izraditi akcijske planove prometne preventive u dječjem vrtiću za 
svaku županiju u Republici Hrvatskoj.

 Stoga je cilj ove edukacije za odgojitelje i stručne suradnike u dječjim vrtićima 
omogućiti stjecanje temeljnih znanja i iskustava u kreiranju akcijskih planova za 
samostalnu izradu primjera županijskih akcijskih planova prometne preventive u 
dječjem vrtiću.

 Nakon otkrivanja temeljnih sastavnica strateškoga planiranja 
i prometne preventive, sudionici edukacije skupnim će radom u 
radionicama utvrditi i primijeniti način analiziranja postojeće-
ga stanja – swot te raspraviti i definirati prometne probleme – 
teme županijskih akcijskih planova. Na temelju usmenih izlaganja 
voditelja edukacije, uz računalne prezentacije, sudionici će raz-
motriti i primijeniti postupak definiranja ciljeva i aktivnosti, krei-
ranja mjerljivih pokazatelja, osmisliti i izraditi financijski plan te 
utvrditi načine praćenja i vrednovanja. U završnom dijelu izrade 
akcijskih planova svaki će županijski tim nakon utvrđivanja 

ŽARKO BOšNJAK 
prof. , Viši savjetnik 
za tehničku kulturu i 
informatiku u Agenciji za 
odgoj i obrazovanje

Akcije trebaju biti primjerene sposobnostima 
ljudi koji ih trebaju realizirati.
Peter Drucker
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Zbornik radova 
odgojiteljica i odgojno 
obrazovnih radnika

osnovnih pravila prezentacije i promidžbe predstaviti svoj akcijski plan 
prometne preventive u dječjem vrtiću. 

Nadam se da će ovako osmišljeno stručno usavršavanje, u poticajnom i 
optimističnom ozračju koje su stvorili sudionici ovoga stručnoga skupa, 
pridonijeti razvoju potrebnih stručnih kompetencija za buduće samos-
talno i odgovorno djelovanje u području prometne preventive za djecu 
u dječjim vrtićima.
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Zbornik radova 

odgojiteljica i odgojno 
obrazovnih radnika

Zbornik akcijskih planova nastalih u okviru Projekta za promicanje, preventivu, 
razvitak i unapređenje zaštite djece vrtićke i predškolske dobi u prometu, možemo 
nazvati stručnim priručnikom jer je rezultata rada stručnih djelatnica, odgojitel-
jica u predškolskim ustanovama Republike Hrvatske. Udruga Sigurna cesta pre-
poznala je problem nedovoljnog usavršavanja odgojitelja predškolskog odgoja o 
načinima preventivnog djelovanja u području prometnog odgoja kako sa djecom 
predškolske dobi tako i njihovim roditeljima. Temeljeni na tom početnom pre-
poznavanju i potrebnom djelovanju nsatali su akcijski planovi za svaku županiju.
U svakom akcijskom planu određen je cilj, a dolazak do cilja isplaniran je vre-
menskom podjelom poslova na više faza, a svaka faza na više koraka. Svaki korak 
sadrži određene zadatke, a za svaki zadatak određeni su njegovi provoditelji.Tako 
su akcijskim planovima unaprijed utvrđeni skupovi mjera kojima se predviđa os-
tvarenje određenih zadataka i vrijeme u kojemu ih treba izvršiti. Tijekom izrade 
akcijskih planova izvršena je analiza problema u svakoj županija kako bi se točno 
odredili prioriteti djelovanja. Analiza je pokazala: 

1. Postoje neučinkovite akcije koje nisu pridonijele povečanju sigurnosti djece u pro-
metu te ih je nužno poboljšati, a akcijskim planovima se predlažu kada i na koji način,
2. Nedovoljna angažiranost dijela roditelja u educiranju i prventivnom djelovanju 
na promentnoj sigurnosti djece (odgoj je društvena kategorija),
3. Potreba za većom povezanošću i usklađenošću odgoja u obitelji s cjelokupnim 
djetetovim okruženjem – razvoj partnerskih odnosa/ vrtić, zajednica.
4. Potreba za suradnjom vrtića sa širom društvenom zajednicom, stvarajući tako 
sigurno okruženje za dijete.

 Uporište djelovanja dječjih vrtića na području prometne sigurnosti djece, a 
kroz preventivno djelovanje nalazaimo u Konvencija o pravima djeteta koja je 
međunarodni dokument, koji ima snagu zakona i obvezuje stranke na pridržavan-
je njezinih odredaba te uključuje pravo nadziranja primjene u državama koje su 
ju prihvatile i ratificirale (Republika Hrvatska je ratificirala ovaj dokument što sve 
odgojno–obrazovne ustanove obvezuje na njegovu primjenu). Djeci se mora omo-
gućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i 
dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja. Ona imaju pravo izreći svoja gledišta 
koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir.

 Prava sudjelovanja uključuju one članke koji omogućuju djetetu aktivno 
sudjelovanje u svojem okružju, regionalnom / nacionalnom / svjetskom, koja ga 
pripremaju za aktivnog građanina u budućnosti. To su primjerice: pravo na slo-
bodno izražavanje svojih misli i pravo na udruživanje. Dijete kroz dječji vrtić ost-
varuje to svoje pravo. 

 Dječji vrtić u zajednici u kojoj djeluje treba biti usmjeren na suradnju sa svim 
čimbenicima koji mogu doprinijeti kvaliteti provedbe i obogaćivanja programa. 
Stoga su akcijski planovi uključivali suradnju svih čimbenika koji mogu pridoni-
jeti sigurnosti djece u prometu. Akcijski planovi su ogledalo suradnje zajednice 
za dobrobit njihovih najranjivih članova, djece predškolske dobi (koja se ne mogu 
sama zaštiti).

RECENZIJA 
ZBORNIK 
AKCIJSKIH 
PLANOVA

Tijana Vidović, prof.
Viša savjetnica za 
predškolski odgoj

Agencija za odgoj i 
obrazovanje
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 Mišljenja samo da je ovaj Zbornik izvrstan pregleda akcija koje su poduzete u 
lokalnim zajednicima, a potaknute su od predškolskih ustanova.

 Izazov koji je pred nama nakon izlaska publikacije jest kako najbolje iskoristiti 
akcijske planove za budućnost u daljnjem strateškom i operativnom planiranju. 
Vjerujemo da ćemo zajedničkim snagama s resornim ministarstvima, organizaci-
jama civilnog društva, stručnjacima, profesionalcima i roditeljima pronaći načine 
da (n)ove spoznaje ugradimo u strategije za ostvarivanje promjena u korist sve 
djece. Pri tome, od presudne je važnosti da promjene stignu do djece u ranjivim 
situacijama. Preporučamo širenje Zbornika u različite ustanove u županijama u 
kojima dječji vrtići djeluju.
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Udruga ‘Sigurna cesta – prometna preventiva mladih’ osnovana je 27. svibnja 2011. 
godine u svrhu izrade strategije, izrade i provedbe projekata za promicanje prometne 
preventive mladih, razvitka i unapređenja zaštite u prometu djece predškolske, školske 
i srednjoškolske dobi, kao i mladih vozača. 

 Riječ je o jedinstvenoj nacionalnoj udruzi u koju se slobodno i dragovoljno udružu-
ju fizičke i pravne osobe radi djelovanja i zauzimanja za sigurnost prometa, smanjenje 
broja prometnih nesreća, smanjenje broja smrtno stradalih i teško ozlijeđenih osoba. 
Udruga Sigurna cesta polazi od temeljnih globalno neupitnih inicijativa relevantnih 
međunarodnih ustanova od kojih posebno ističemo: Ujedinjene narode, Svjetsku 
zdravstvenu organizaciju, Međunarodnu automobilističku federaciju, Europsku uniju, 
Europsku komisiju i Agenciju za mobilnost i programe EU–a za cjeloživotno učenje. 

 Udruga Sigurna cesta izražava veliku zabrinutost za problem globalne sigurnos-
ti u prometu na cestama i upozorava na podatak da su prometne nesreće uzrok br. 
1. smrtnosti mladih ljudi u svijetu, a da će do 2015. godine stradavanje u prometu 
biti vodeći zdravstveni problem za djecu od pet godina starosti u zemljama u razvo-
ju. Također, svjesni smo ogromne patnje i enormnih troškova povezanih uz strada-
vanja u prometnim nesrećama, kao i troškova ozljeđivanja i skrbi za unesrećene, što 
predstavlja izuzetno opterećenje za zdravstveni sustav zemlje i naglašavamo kako su 
poduzete mjere za poboljšanje sigurnosti na cestama i promoviranje mobilnosti i sig-
urnog putovanja, mogle biti još učinkovitije u desetljeću koje je pred nama. Znajući da 
se u našoj državi, osim nekih nacionalnih institucija, organizacija i udruga, premalo 
subjekata bavi kontinuirano i sustavno razvitkom i promicanjem preventive te una-
pređenjem zaštite mladih u prometu, UPPM je odlučna dati svoj doprinos u rješavanju 
problema globalne sigurnosti prevencijom i edukacijom, kako bi se ublažile posljedice 
stradavanja najmlađih i mladih sudionika u prometu na cestama!

 I u Nacionalnom Programu – Sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 
2011.–2020. godine, u 6. području, djelovanje nacionalnog programa navedeno je: 
Sudionik u prometu najvažnija je karika u lancu sigurnosti prometa na cestama, bez 
obzira na primijenjene tehničke mjere i efikasnost politike. Sigurnost prometa na ces-
tama ovisi prvenstveno o ponašanju sudionika u prometu. Zbog toga su odgoj, obra-
zovanje i primjena te usuglašavanje zakona osnova za postizanje cilja. 
Napose podržavamo i ističemo dosadašnje pozitivne rezultate sigurnosti cestovnog 
prometa u našoj zemlji, koji su posljedica brojnih dobro smišljenih akcija, aktivnosti i 
usklađene mulati sektorske suradnje i partnerstva. U području sigurnosti prometa isti 
su utjelovljeni u konceptu podijeljene odgovornosti različitih ministarstava, nacional-
nih i lokalnih tijela vlasti, udruga, subjekata u javnom i privatnom sektoru, te zajedni-
cama i organizacijama civilnog društva.

 Osnovni ciljevi Udruge: edukacija odgojitelja, odgojno–obrazovnih radnika, 
stručnih suradnika – provoditelja aktivnosti u vrtićima
 · poticanje razvoja inovativnih sadržaja;
 · pedagoški pristup cjeloživotnom učenju;
 · unapređenje kvalitete usavršavanja nastavnika i nenastavnog osoblja;
 · unapređenje sigurnosti i zaštita najmlađih i mladih sudionika prometa.
Zbornik radova odgojiteljica i odgojno–obrazovnih radnika:

O UDRUZI 
SIGURNA CESTA 

– PROMETNA 
PREVENTIVA 
MLADIH

Krešimir Ivanković, 
dipl. oec. 
Predsjednik Udruge



16
Zbornik radova 
odgojiteljica i odgojno 
obrazovnih radnika

 · smanjivanje broja smrtno stradale i ozlijeđene djece;
 · uvođenje i realizacija kvalitetnih programa prometnog odgoja i aktivan rad s predškol-
skom i školskom djecom, poglavito odgoj za sigurno sudjelovanje u prometu;

 · edukacijom utjecati na promjenu negativnih stavova i ponašanja mladih u prometu;
 · utjecati na mlade, na njihova znanja, vještine i odgovornost kao sudionika u prometu.

 Misija, vizija i ciljevi: Rad naše udruge je usmjeren na našu misiju i viziju, a u 
skladu s globalnim i nacionalnim potrebama prevencije sustava cestovne sigurnosti, 
ublažavanja posljedica stradavanja u prometu na cestama, cjeloživotnog učenja i odga-
janja za sigurno sudjelovanje i ponašanje u prometu, a uvažavajući potrebe najmlađih i 
najugroženijih sudionika prometa, kao što su djeca, mopedisti, motociklisti, biciklisti i 
pješaci. Naša misija je smanjiti broj smrtnosti i teških ozljeda u prometnim nesrećama. 
Naša vizija je voditi na putu sprečavanja i smanjenja prometnih nezgoda. Ove izjave 
daju osnovu na kojoj se temelji naš rad – uključujući naše ciljeve. Naša misija opisuje 
našu strast, našu vjeru i našu energiju i predanost poboljšanju života drugih.

 Podsjećamo da svaka nesreća tj. statistika predstavlja stvarnu osobu – ozlijeđenu 
ili izgubljen život, a koja na obitelj ostavlja trajne posljedice. Sve što radimo, dakle, 
usmjereno je na sprečavanje ove nepotrebne patnje.

 Naš cilj su kampanje za promjene, utjecaj mišljenja, doprinos raspravama, edu-
ciranje i informiranje – za dobro svih. Pružajući informacije, savjete, vlastita znanja i 
obuku, Udruga Sigurna cesta – prometna preventiva mladih aktivno sudjeluje u pro-
micanju sigurnosti i sprečavanju nezgoda u prometu.

 Što kvalitetnija realizacija projekata zahtijeva suradnju i uključenost nadležnih in-
stitucija, stručnih organizacija, tijela državne uprave, lokalne uprave ili drugih društ-
venih subjekata, udruga, a poglavito oformljenih županijskih timova prometne pre-
ventive.

 U Udruzi djeluju savjeti za: • Informiranje i suradnju s medijima • 
Razvoj prometne kulture • Marketing i financije • Praćenje i vredno-
vanje • InformatikuSuradnja s vanjskim ustanovama: Članovi Udru-
ge izradili su pilot Projekt za promicanje, preventivu, razvitak i una-
pređenje zaštite djece vrtićke i predškolske dobi u prometu. Pozitivno 
mišljenje za naš Program dala je Agencija za odgoj i obrazovanje, 
Ministarstvo za znanost, obrazovanje i sport te Ministarstvo unutarn-
jih poslova – Ravnateljstvo policije. Članovi radne skupina zaduženi 
za provedbu, praćenje Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog 
prometa dali su suglasnost i prihvatili naš Program. Program će real-
izirati odgojitelji po svojim grupama, predstavnici MUP–a, instruk-
tori i članovi Udruge Sigurna cesta – prometna preventiva mladih 
u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, poglavito oformljeni 
županijski timovi prometne preventive, lokalne uprave i članovi 
drugih društvenih subjekata.

 

Ako postoji nešto što čovjek može dobro 
napraviti, neka to napravi. Dajte mu priliku.
Abraham Lincoln
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ODLUKA O 
PRIHVAćANJU 
PROJEKTA
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PISMO NAMJERE

LETAK – PROJEKT 
ZA PROMICANJE, 
PREVENTIVU, 
RAZVITAK I 
UNAPREĐENJE
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POZIV NA 
TRODNEVNI 
DRŽAVNI 
STRUčNI SKUP
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PROGRAM 
OSPOSOBLJAVANJA
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Realizacija ovog Projekta pozitivno utječe na razvoj svijesti opreznog sudjelovanja 
svih sudionika u prometu. To je izuzetno važno za smanjenje broja stradalih kojih 
je, na žalost, unatoč našim nastojanjima i vidljivim rezultatima u smanjenju broja 
stradalih još uvijek velik. Javnost, na našu žalost po tom pitanju nije previše sen-
zibilizirana. Zato su ovakvi projekti koji između ostalog rade na poticanju naše 
javnosti za potrebom jačanja svijesti i učenja pravila ponašanja u prometu i nji-
hove primjene u praksi važni. Moramo doći do te razine u kojoj ćemo se prema 
drugim sudionicima u prometu, ponajprije prema djeci, ponašati na način na koji 
bismo željeli da se drugi sudionici u prometu ponašaju prema našoj djeci i nama.
Hvale vrijedni su napori svih sudionika i njihovo opredjeljenje da znanja koja su 
stekli na skupu prenesu na druge kako bi se spriječile velike tragedije, kako bi u 
plodovima toga rada sutra uživala naša djeca, naši prijatelji i naše obitelji.

Djeca od svoje najranije dobi, a pogotovo mladi aktivni su sudionici u prometu. 
Stoga ne čude naša nastojanja, u okviru Nacionalnog programa sigurnosti ces-
tovnog prometa, da kroz njihovu edukaciju potaknemo ponašanja koja će prije 
svega smanjiti rizike stradavanja. U tome policija ne smije ostati usamljena jer na-
jbolji put prema usvajanju pozitivnih ponašanja ide kroz odgojno–obrazovne us-
tanove, vrtiće i škole, a najveći doprinos u edukaciji o sigurnosti u prometu mogu 
dati upravo odgajatelji, učitelji i nastavnici.

REKLI SU O 
PROJEKTU 
SIGURNE CESTE

Evelin Tonković, 
zamjenik ministra 
unutarnjih poslova

Dražen Vitez,
Voditelj Radne skupine  za 
Nacionalni  program sigurnosti 
cestovnog prometa RH
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Stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika ključno je za kontinuirano una-
pređenje kvalitete odgoja i obrazovanja u vrtićima i školama. Kvaliteta obrazovanja 
u načelu se osigurava visokim standardima inicijalnog obrazovanja, kontinuirano-
ga stručnog usavršavanja svih odgojno –obrazovnih radnika i suradnje Agencije i 
drugih stručnih ustanova, udruga i organizacija. Inicijativa Udruge Sigurna cesta i 
naše sudjelovanje u Projektu koji potiče napore i opredjeljenja da se stečena znanja 
prenesu na naše najmlađe i njihove roditelje zbog sprečavanja njihova stradanja u 
prometu, i te kako je dobrodošla i hvalevrijedna.

Naš projekt prikazuje ciljeve, zadatke, tendencije i aktivnosti koje će se poduzimati 
u dječjim vrtićima za ubrzanje napretka prometne edukacije. U realizaciju sadržaja 
uključit će se i roditelji. Roditelji moraju postati svjesni da njihovo uzorno pon-
ašanje prvi i neupitni primjer djeci i glavni doprinos sigurnosti na cestama.

 Uz pomoć djeci u stjecanju osnovnih prometnih vještina i kompetencija potreb-
nih za osobni razvoj, konačni cilj ovog projekta je zaštita najugroženije i najmlađe 
dobne skupine sudionika prometa te smanjenje broja smrtno, teško i lakše stradale 
djece u prometu. Cjelokupni projekt Sigurne ceste je osmišljen tako da se na sem-
inarima i edukacijama prenosi znanje i metode, te razmjenjuju iskustva i dobra 
praksa, kako bi se došlo do konkretnih rezultata smanjenja broja stradalih mladih. 
U kasnijoj fazi – dugoročnim ciljevima planiramo raditi na razvijanju inovativnih 
europskih seminara za stručno usavršavanje te neformalnih pristupa usavršavanju 
odgojnih djelatnika i nenastavnog osoblja.

Vinko Filipović, 
Ravnatelj Agencije 

za odgoj i obrazovanje

Krešimir Ivanković, 
Predsjednik Udruge Sigurna cesta
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Br. Ime i prezime Dječji vrtić/ravnatelj Županija

1 JADRANKA GRGOšIć DV RADOST
I.B.Mažuranić 1, Novska
Ljerka Vidaković, prof

Sisačko-moslavačka

2 RENATA JURIć DV RADOST
I.B.Mažuranić 1, Novska
Ljerka Vidaković, prof.

Sisačko-moslavačka

3 MAJA KUZMANIć DV KARLOVAC
Tkalčeva 2, Karlovac
Marina Gojak, prof.

Karlovačka

4 MARTINA ROGOZ DV KARLOVAC
Tkalčeva 2, Karlovac  
Marina Gojak, prof.

Karlovačka

5 KSENIJA SAMBOLEC DV VARAŽDIN
Dravska 1, Varaždin
Jasenka Husnjak, prof.

Varaždinska

6 IVA KOSTANJEVEC DV VARAŽDIN
Dravska 1, Varaždin
Jasenka Husnjak, prof.

Varaždinska

7 INES ARKO DV TRATINčICA
Trg podravskih heroja 7, 
Koprivnica
Slavica Mihalec.Kanižaj, prof.

Koprivničko-
križevačka

8 MARTINA JUG DV TRATINčICA
Trg podravskih heroja 7, 
Koprivnica
Slavica Mihalec.Kanižaj, prof.

Koprivničko-
križevačka

9 RAHELA RAJH DV BJELOVAR
Trg A.G.Matoša bb, Bjelovar 
Dijana Matoš

Bjelovarsko-biligorska

10 ZLATA JOVANčEVIć DV BJELOVAR
Trg A.G.Matoša bb, Bjelovar
Dijana Matoš, prof.

Bjelovarsko-biligorska

11 NEVENKA HOLETIć DV čAKOVEC
L.Ružičke 2, čakovec
Gordana Patarčec, prof.

Međimurska

12 GORDANA šOLTIć-SILADI DV čAKOVEC
L.Ružičke 2, čakovec
Gordana Patarčec, prof.

Međimurska

13 GORDANA GORETA DV MARJAN
Split
Ani Mrnjavac

Splitsko-dalmatinska

14 MAJA JUKIć DV MARJAN
Split
Ani Mrnjavac

Splitsko-dalmatinska

15 MARTINA MARUšIć DV RADOST
Zadar
Marijana Miočić

Zadarska

16 MARICA BIčIć DV SUNCE
Zadar
Ana Dunatov

Zadarska

POPIS DIONIKA 
DRŽAVNOG 
STRUčNOG 
SKUPA



26
Zbornik radova 
odgojiteljica i odgojno 
obrazovnih radnika

17 JOSIPA VLAHOV GRADSKI VRTIćI šIBENIK
Mladenka Jerkov

šibensko-kninska

18 ŽELJKA LUčEV GRADSKI VRTIćI šIBENIK
Mladenka Jerkov

šibensko-kninska

19 STANKA SEKONDO DJEčJI VRTIćI DUBROVNIK
Boja Milan Mustać

Dubrovačko-
neretvanska

20 SUZANA HERCEG DJEčJI VRTIćI DUBROVNIK
Boja Milan Mustać

Dubrovačko-
neretvanska

21 RENATA šIMAC DV RIJEKA
Dolac 3, 51000 Rijeka
Gordana Rena

Primorsko-goranska

22 MARINA KOSIć JURIć DV KATARINA FRANKOPAN
Smokvik 7, 51500 Krk
Irena Žic-Orlić

Primorsko-goranska

23 ELIDA JURIčIć DV PULA
Ulica Rižanske skupštine 4 
52100 Pula 
Mariza Kovačević

Istarska

24 TANJA KRIZMANIć DV NEVEN
Fontera b.b., 52210 Rovinj
Sandra Orbanić

Istarska

25 IVANA OREšKOVIć DV PAHULJICA
Žabička 30, 53000 Gospić
Marija Fajdić

Ličko-senjska

26 DANIJELA BAšIć-
TOMLJANOVIć

DV TRAVICA
Milutina Cihlara Nehajeva b.b.
Senj
Dubravka Glavaš

Ličko-senjska

27 BLAŽENKA ćORLUKA DJEčJI VRTIćI POŽEGA
Sanda Lukić

Požeško-slavonska

28 GABRIJELA KRALJ-ZELENIKA DJEčJI VRTIćI POŽEGA
Sanda Lukić

Požeško-slavonska

29 NADA DELIć CRNKOVIć DJEčJI VRTIć ZVONčIć
Našice
Snježana Kanđera 

Osječko-baranjska

30 JELENA LUKAVSKI DJEčJI VRTIć ZVONčIć
Našice 
Snježana Kanđera

Osječko-baranjska

31 JANJA JERKOVIć DV IVANA BRLIć MAŽURANIć
Slavonski Brod
Zorana Butorac

Brodsko-posavska

32 ZLATA JANŽIć DV IVANA BRLIć MAŽURANIć
Slavonski Brod
Zorana Butorac

Brodsko-posavska

33 SANDRA MOSLAVAC DJEčJI VRTIC CVRčAK
Virovitica
Anka Tomac

Virovitičko-podravska

34 RUŽA VEDRINSKI DJEčJI VRTIC CVRčAK
Virovitica
Anka Tomac

Virovitičko-podravska



27
Zbornik radova 

odgojiteljica i odgojno 
obrazovnih radnika

35 MAJA KATIć DJEčJI VRTIć VUKOVAR 1
Dubravka Sabo

Vukovarsko-srijemska

36 DARIJA DEVčIć DJEčJI VRTIć VUKOVAR 1
Dubravka Sabo

Vukovarsko-srijemska

37 LEONORA PAVIčIć DV IVANE BRLIć MAŽURANIć 
Cerska 22, Zagreb
Mira Božić

Grad Zagreb

38 NINA SLIšKOVIć VUKOSAV DV SAVICA
Vladimira Ruzdjaka 7, Zagreb
Jelena Briški

Grad Zagreb

39 SUZANA KOšUTIć DV MASLAčAK 
Hrvatske mladeži 4, Zaprešić
Dragica Pernar

Zagrebačka

40 DARIJA VRTARIć JAKOPLIć DV IVANIć GRAD
Ivanić Grad
Ranka Đunđenac

Zagrebačka

41 ANA JURIčKI DV RAZLIčAK
Zagreb
Sanja Hukavec

Grad Zagreb

42 BLAŽENKA KLARIć JOZIć DV BOTINEC
Zagreb
Marijana Pernar

Grad Zagreb

43 JASNA ZUBIć DV ZIPKICA
Zabok
Dijana Lovinčić–Crnković

Krapinsko-zagorska

44 TAMARA KLAPAč DV BEDEKOVčINA
Bedekovčina
Božana Semov 

Krapinsko-zagorska

45 ZLATA GUNC DV IVANE BRLIć MAŽURANIć
Cerska 22, Zagreb
Mira Božić

Grad Zagreb

46 TIJANA VIDOVIć AZOO
Donje Svetice 38, Zagreb
Vinko Filipović
Viša savjetnica

47 ANDREA SILIć AZOO, Zagreb
Viša savjetnica

48 DARIJA DRVIš AZOO, Zagreb
Viša savjetnica

49 INGA SEME STOJANOVIć AZOO, Zagreb
Viša savjetnica

50 GEA CETINIć AZOO, Zagreb
Viša savjetnica

51 ŽARKO BOšNJAK AZOO, Zagreb

52 MIRON HULJAK MUP, Zagreb

53 DRAŽEN BELOHRADSKI Dopredsjednik Udruge
Sigurna Cesta Udruga Prometna 
Preventiva Mladih Zagreb, 
Susedsko Polje 47

54 KREšIMIR IVANKOVIć Predsjednik Udruge
Sigurna Cesta Udruga Prometna 
Preventiva Mladih Zagreb, 
Susedsko Polje 47



Akcijski 
plAnovi
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Cilj akcijskog plana je izraditi kvalitetan i dobro osmišljen prometni poligon kako bi 
djeca pred polazak u školu, ali i mlađe predškolske dobi, bez rizika, pomoću njega, 
uvježbavala i usvojila osnovne navike kretanja i ponašanja u prometu.

 Svrha programa je senzibilizirati djecu za prepoznavanje opasnosti, učenja strategija 
i načina ponašanja u potencijalno opasnim situacijama u prometu osobito u trenutku 
kad oni sami postaju aktivni sudionici u prometu.

 S obzirom na cilj i svrhu ovog plana proizašla je tema: ‘Kad u školu krenem sam bit 
ću ponosan što o prometu mnogo znam’. U realizaciju Programa planiramo uključiti 
tim za prometnu preventivu, odgojitelje, djecu (s ulaznim i izlaznim anketama), 
njihove roditelje, Odgojiteljsko vijeće, razvojno–pedagošku službu: ravnateljicu, 
pedagoginju, psihologinju Vrtića (osiguranje materijalno–tehničkih uvjeta, izrada 
anketa), Osnivača (grad Zaprešić), izvođače radova (komunalno Zaprešić d.o.o.), 
djelatnike mup–a, lokalnu radio i tv postaju (informiranje o otvorenju prometnog 
poligona kao i o rezultatima provedbe ovog Programa prometne preventive). 

 Kao indikatore Programa izdvajamo: nacrt prometnog poligona, 
foto dokumentaciju iscrtane horizontalne signalizacije na dvorištu 
Vrtića, Knjigu pedagoške dokumentacije, procjene dječjih znanja i 
vještina u prometu (rezultati ulaznih i izlaznih anketa), dječji likovni 
radovi, izjave djece, valorizacijuv i medije.

 Planiranje prve faze ovog akcijskog plana započeli smo u svibnju 
2013. godine, a realizaciju planiramo do kraja rujna 2013. godine. 
Drugu fazu realizacije i valorizacije odgojno–obrazovnog rada 
realizirat ćemo do kraja prosinca 2013. godine.

ciljana skupina 
Djeca u dobi od šest i sedam godina (oko 33 djece)

vrijeme 
od svibnja 2013. do prosinca 2013.

izvršitelji
 · Suzana Košutić
 · Rps
 · mup
 · komunalno Zaprešić d.o.o. 
 
indikatori
 · Nacrt prometnog poligona
 · Foto dokumentacija iscrtane horizontalne signalizacije na dvorištu
 · Knjiga pedagoške dokumentacije
 · Procjena dječjih znanja i vještina
 · Izjave djece i likovni radovi
 · Ukupan broj sudionika u Programu

ZAGREBAčKA ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
kAd u školu 
krenem 
sAm, bit ću 
ponosAn što 
o prometu 
mnoGo znAm

Program prometnog 
odgoja djece pred 
polazak u školu 

 
Tim za prometnu 
preventivu DV ˝Maslačak˝

Suzana Košutić, Dragica 
Pernar, Dina Rendulić, 
Zvjezdana Veselinović

Zaprešić, svibanj 2013.

Darija Vrtarić Jakoplić i Suzana Košutić
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 · Valorizacija 
 · Mediji 

sredstva 
2500 kn od udruge Sigurna cesta (dobivena iz Nacionalnog programa sigurnosti 
cestovnog prometa)

prilozi
anketni upitnik, nacrt prometnog poligona, foto dokumentacija, financijski 
plan, aktivnosti odgojno–obrazovnog rada 

   

AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI SREDSTVA

Interni sastanak unutar vrtića 
županijskog tima i stručnog 
tima vrtića–informiranje
i zajedničko stvaranje idejnih
rješenja, dogovor o lokaciji
prometnog poligona

svibanj, 2013. Zapisnik sastanka Rps: 

 · D. Pernar

 · D. Rendulić 

 · Z. Sindik 

 · S. Košutić 

Pisani materijali sa 
seminara

Razrada idejnog akcijskog 
plana i usklađivanje s timom 
iz DV Ivanić Grad

svibanj–lipanj 
2013.

Akcijski plan S. Košutić 
D. Vrtarić Jakoplić

Pisani materijali
Telefonski pozivi
e–mail

Kontaktiranje izvođača radova
i dogovor

svibanj, 2013. Zapisnik sastanka D. Pernar
S. Košutić

Telefonski poziv

Fotografiranje lokacije lipanj, 2013. Foto dokumentacija S. Košutić Foto aparat

Izrada nacrta prometnog
poligona

lipanj, 2013. Nacrt prometnog 
poligona

Prometni policajac
S. Košutić

e–mail

Iscrtavanje prometne
horizontalne signalizacije

lipanj, 2013. Iscrtan poligon
foto dokumentacije

komunalno Zaprešić 
d.o.o.

Stroj za iscrtavanje,
boja

PlAN AKTIVNOSTI    

tema 
Kad u školu krenem sam, bit ću ponosan što o prometu mnogo znam  
 
svrha 
Učenje strategija i načina ponašanja u potencijalno opasnim situacijama u prometu
   
cilj
Izraditi prometni poligon za uvježbavanje sigurnog kretanja u prometu bez rizika



DRUGA FAZA

AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI SREDSTVA

Uvid u materijalnu 
opremljenost vrtića i 
nabavka potrebnih 
sredstava

lipanj, 2013.
rujan, 2013.

Prikupljanje postojećih
materijala iz vrtića

Rps 
Odgojiteljice
S. Košutić

Nabava semafora

Poziv na otvorenje 
prometnog poligona 
nositeljima projekta,
osnivaču, izvođaču, 
medijima

listopad, 2013. Pozivnice D. Rendulić Pozivnice (papir, 
boja za 
printer)

Otvorenje prometnog 
poligona

listopad, 2013. Nastup djece Djeca odgojiteljice 
rps.S. Košutić

Foto i video
dokumentacija

Predstavljanje projekta na 
Odgojiteljskom vijeću

rujan, 2013. Zapisnik s Odgojiteljskog 
vijeća

S. Košutić Pisana prezentacija

Izrada instrumenata za 
procjenu dječjeg znanja i 
vještina kretanja u prometu

rujan, 2013. Anketa Z. Sindik
D. Rendulić

Anketni upitnik (papir,
boja za printer)

Procjena dječjeg znanja i 
vještina kretanja u prometu

listopad, 2013. Anketa,
Situacija prometa 
na plakatu

D. Rendulić
Z. Sindik

Rezultati ankete

Odgojno–obrazovni rad s 
djecom jedne skupine

listopad–prosinac, 
2013.

Knjiga pedagoške 
dokumentacije odgojne 
skupine, dječji likovni 
radovi i izjave djece

Prometni policajac
odgojiteljice:
Nada Pap
Suzana Janušić 
Skledar

Slikovni materijali,
prometni rekviziti,
prometni poligon sa 
signalizacijom

Završna procjena dječjeg 
znanja i vještina kretanja u 
prometu

prosinac, 2013. Anketa.
Situacija prometa na 
plakatu

Z. Sindik
D. Rendulić
Prometni policajac

rezultati ankete

Valorizacija provedenog
Programa prometnog odgoja

prosinac,
2013.

Ukupan broj sudionika
Programa (odgojitelji,
djeca, policijski službenici) 
zapisnici
rezultati anketa
ostvarenost cilja

Tim za prometnu 
Preventivu –
S. Košutić
D. Vrtarić Jakoplić
D. Rendulić
Z. Sindik

Izvještaj sa 
statističkim
podacima

Prezentacija postignutih 
rezultata:
– Odgojiteljskom vijeću
– Stručnom skupu

prosinac, 2013. PowerPoint prezentacija
Web stranica
Mediji (radio, novine)

S. Košutić
D. Vrtarić Jakoplić

PowerPoint 
prezentacija
Foto i video zapisi
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Cilj akcijskog plana bio je smanjiti stradavanje djece u automobilu zbog nekorištenja 
autosjedalice.

 Svrha programa je preventivno djelovanje na siguran prijevoz djece od kuće do 
vrtića korištenjem autosjedalice, a što je ujedno i tema našeg akcijskog plana.

 Aktivnosti vezane uz naš plan bile su sljedeće: sastanak s ravnateljicom, 
prezentacija akcijskog plana lokalnoj upravi i Odgojiteljskom vijeću i ostalim vrtićima 
naše županije. Planirale smo upoznati roditelje o važnosti sigurnog prijevoza djece 
putem letaka, anketa i na tematskom roditeljskom sastanku. U provedbu plana 
aktivno su se uključili predstavnici Auto škole ‘Best’ i djelatnici mup–a s kojima smo 
ostvarili kvalitetnu suradnju. lokalna radio postaja Zabok i lokani tjednik ‘Zagorski 
list’ informirali su građane o etapama i tijeku našeg projekta.

 Predstavnici mup–a bili su gosti predavači na roditeljskom 
sastanku. Upoznali su roditelje s zakonskim mjerama i regulativi 
vezanoj uz korištenje autosjedalice. Policijski službenik boravio 
je u vrtiću i razgovarao s djecom o prednostima korištenja 
autosjedalice.

 Na lokaloj radio postaji Zabok snimili smo radio emisiju 
‘Pričalica’ u kojoj smo ugostili policijskog službenika Zlatka 
Macana. Policajac je djeci i slušateljima na veoma pristupačan 
i interesantan način objasnio i približio zašto je za njihovu 
sigurnost važno da budu pravilno vezani u sjedalici. Veoma 
važnim smatramo istaknuti i snimanje jingla pod sloganom: 
‘Jeste li mene zavezali.’ kojeg su snimile četverogodišnje djevojčice 
Jana Vrdoljak i Petra Franceković. Jingl se emitira na lokalnoj 
radio postaji s mogućnošću distribucije na ostale radio postaje u 
županiji, a i šire.

 S djecom su provedene različite imitativno–simboličke igre, imali su priliku 
za kvalitetno situacijsko učenje. Znatan doprinos planu bile su dječje izjave i 
razmišljanja koja se daju iščitati iz njihovih crteža.

 Izradili smo plakat s temom: ‘Čemu služi autosjedalica’ koji je izložen u 
centralnom prostoru vrtića Bedekovčina.

 Ostvarili smo i dobru suradnju s autoškolom Best i hak–om koji su nam 
pomogli u osmišljavanju letka kojeg planiramo distribuirati vrtićima na nivou 
naše županije. Isto tako donirali su nam časopise, slikovnice i bojanke koje su 
znatno pomogle u realizaciji aktivnosti s djecom.

 Osmislile smo anketu za roditelje kojom smo željele dobiti uvid kakvo je 
njihovo viđenje sigurnog prijevoza djece do vrtića u automobilu.

 Kao indikatore ovog akcijskog plana izdvajamo: zaključke s Odgojiteljskih 
vijeća, dječje izjave, broj prisutnih roditelja na roditeljskom sastanku, rezultate 

KRAPINSKO–ZAGORSKA 
ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
korištenje 
sjedAlice u 
Automobilu

Tim za prometnu 
preventivu Krapinsko–
zagorske županije

Tamara Klapač i 
jasna Zubić

Tamara Klapač i Jasna Zubić



ankete i broj anketiranih roditelja, foto i video dokumentaciju, lokalne medije, radio postaju i 
valorizaciju.
Realizaciju ovog plana započeli smo u rujnu, a valorizaciju planiramo ostvariti do kraja prosinca 
2013. godine.

PlAN AKTIVNOSTI 
   
tema (naziv akcijskog plana)
Korištenje sjedalice u automobilu 
    
svrha  
Siguran prijevoz djece do vrtića u automobilu 
    
ciljevi 
Smanjiti stradanje djece u automobilu zbog nekorištenja sjedalice 

                                 
AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI SREDSTVA

Sastanak s ravnateljicom
Prezentacija akcijskog plana ravnateljici 
i na Odgojiteljskom vijeću
Prezentacija lokalnoj zajednici
Prezentacija ostalim vrtićima u 
Krapinsko–zagorskoj županiji

9 mjesec,
2013. godine

Usvojen prijedlog 
akcijskog plana i 
pristanak na suradnju 
od strana ravnateljice, 
Odgojiteljskog vijeća, 
lokalne zajednice i 
ostalih vrtića u županiji

Ravnatelj
Odgojitelji Tamara 
Klapač i Jasna Zubić

Plakat: akcijski plan
Dopis: putem maila

Promatranje stanja na terenu (pet 
radnih dana) – broj roditelja koji 
dovode djecu vezanu u sjedalici
Usmeno anketiranje djece o načinu na 
koji su došli u vrtić tih pet dana (vezani 
u sjedalici ili samo na stražnjem sjedalu 
automobila)

10 mjesec, 
2013. godine

Broj djece koja dolaze 
u vrtić vezana u 
sjedalicama
Rezultati usmenog 
anketiranja djece

Odgojitelji Tamara 
Klapač i Jasna Zubić

Potrošni materijal:
Papir

Roditeljski sastanak – prezentacija 
akcijskog plana roditeljima od strane 
odgojitelja i prometnog policajca
Anketa za roditelje o načinu na koji 
dovode djecu u vrtić
(vezani u sjedalici ili samo na stražnjem 
sjedalu automobila)

10 mjesec, 
2013. godine

Održan roditeljski 
sastanak – broj prisutnih 
roditelja
Rezultati provedene 
ankete i broj anketiranih 
roditelja

Odgojitelji Tamara 
Klapač i Jasna Zubić
Prometni policajac 
Zlatko Svrtan
Psiholog Silvija 
Dugorepec
Roditelji

Projektor
Računalo
Printer
Potrošni materijal:
Papir
Boja za printer

Izrada promidžbenih materijala– leci 
koji će se dijeliti roditeljima

10 mjesec, 
2013. godine

Podijeljeni leci Odgojitelji Tamara 
Klapač i Jasna Zubić

Računalo
Printer
Potrošni materijal: 
Papir i boja za 
printer

Aktivnosti u skupinama
Situacijsko učenje od strane djece 
(vezanje lutkica u sjedalice, igre uloga, 
razgovori, dječji crteži)

10 mjesec, 
2013. godine

Usvojena znanja i 
vještine (od strane 
djece)
Fotografije djece u 
aktivnostima

Odgojitelji Tamara 
Klapač i Jasna Zubić
Djeca iz vrtića 
Bedekovčina i Zabok

Potrošni materijal:
Flomasteri
Ciklostil papir
Hamer papir
Ljepilo
Izrada fotografija



Kontaktirati predstavnika HAK–a 
dogovoriti sastanak
Provođenje akcije – Kako pravilno 
namjestiti sjedalicu i vezati djecu u 
automobilu (prezentacija roditeljima)

11 mjesec, 
2013. godine

Održan sastanak s 
predstavnicima HAK–a
Provedena akcija i 
prezentacija roditeljima

Odgojitelji Tamara 
Klapač i Jasna Zubić
Predstavnici HAK–a

Mobitel
Računalo–mail
Kontaktirati medije: 
Večernji list, 
Zagorski list

Dogovoriti suradnju s lokalnom radio 
postajom ZABOK
Osmisliti radio emisiju koju bi vodila 
djeca – gost je prometni policajac
Osmisliti slogan–jingle koji bi se 
periodički puštao na radiju

11 mjesec, 
2013. godine

Dogovorena suradnja 
s lokalnom radio 
postajom ZABOK
Održana radio emisija
Gostovanje prometnog 
policajca
Osmišljen jingl

Odgojitelji Tamara 
Klapač i Jasna Zubić
Djeca iz vrtića 
ZIPKICA, Zabok
Predstavnici radio 
postaje Zabok
Prometni policajac 
Zlatko Macan

Radijski studio

Promatranje stanja na terenu (pet 
radnih dana) – broj roditelja koji 
dovode djecu vezanu u sjedalici
Usmeno anketiranje djece o načinu na 
koji su došli u vrtić tih pet dana (vezani 
u sjedalici ili samo na stražnjem sjedalu 
automobila)

12. mjesec, 
2013. godine

Broj djece koja dolaze 
u vrtić vezana u 
sjedalicama
Rezultati usmenog 
anketiranja djece

Odgojitelji Tamara 
Klapač i Jasna Zubić

Računalo
Printer
Potrošni materijal: 
Papir i 
boja za printer

Izvještaj provedenog akcijskog plana na 
Odgojiteljskom vijeću
Izvještaj predstavnicima lokalne 
samouprave

12. mjesec, 
2013. godine

Usvojen izvještaj 
provedenog akcijskog 
plana na Odgojiteljskom 
vijeću
Usvojen izvještaj 
provedenog akcijskog 
plana od strane 
predstavnika lokalne 
samouprave

Odgojitelji Tamara 
Klapač i Jasna Zubić
Odgojiteljsko vijeće

Plakat: Proveden 
akcijski plan
Dopis: putem maila

Plan izradile predstavnice Krapinsko–zagorske županije: Tamara Klapač, Dječji 
vrtić Bedekovčina, Bedekovčina, Jasna Zubić, Dječji vrtić Zipkica, Zabok
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ciljna skupina
Djeca polaznici dječjeg vrtića i njihovi roditelji

vrijeme
od rujna 2013. do studenog 2013.

izvršitelji
 · Jadranka Grgošić   
 · Renata Jurić   
 · Prometna policija
 · hak

indikatori
 · Zaključak s OV
 · Ulazne i izlazne ankete
 · Broj djece koja sudjeluju u aktivnostima
 · Izjave djece i likovni radovi
 · Statistika trenutnog korištenja autosjedalica i biciklističke kacige
 · Statistički podaci – izvještaj prometne policije
 · Broj održanih igraonica
 · Foto dokumentacija
 · Broj podijeljenih brošura
 · Valorizacija

PlAN AKTIVNOSTI  
tema
Sigurno do vrtića 

svrha
Zaštita djetetovog života u prometu 

cilj
Povećati svakodnevno korištenje zaštitne opreme u prijevozu djece 

SISAčKO–MOSLAVAčKA 

ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
siGurno  
do vrtićA 

Voditeljice akcijskog 
plana Sisačko–
moslavačke županije

Jadranka Grgošić i 
Renata Jurić

Novska, svibanj 2013.

Renata Jurić i Jadranka Grgošić
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AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI SREDSTVA

Predstavljanje akcijskog 
plana na Odgojiteljskom 
vijeću

Lipanj, 
2013.

Zaključak s  
Odgojiteljskog vijeća

Nositelji akcijskog plana

Jadranka Grgošić i   
Renata Jurić   

Plakati, brošure i usmena 
prezentacija

Anketa za roditelje ‘ Kako 
vozim svoje dijete’

Rujan, 
2013.

Ankete – rezultati

početno stanje

Nositelji akcijskog plana

Jadranka Grgošić i  
Renata Jurić

Ravnateljica DV ‘Radost’

Anketni upitnici, papir, boja 
za printer

Kutije za anketne listiće

Intervju za djecu

‘ Sjedim li u auto sjedalici? ‘

Rujan, 
2013.

 · Broj djece koja sudjeluju u 
aktivnostima

 · Izjave djece
 · Crteži djece

Nositelji akcijskog plana: 

Jadranka Grgošić i Renata 
Jurić

Djeca

Papiri za crtanje, papiri u 
boji, olovke, flomasteri, 
drvene boje, hamer papir

Praćenje i evidentiranje 
načina dolazaka djece u 
vrtić

Rujan, 
2013.

Statistika trenutnog 
korištenja autosjedalice ili 
biciklističke kacige

Nositelji akcijskog plana: 
Jadranka Grgošić i Renata 
Jurić

Iznošenje problema 
prometnoj policiji i njihov 
izlazak na teren

Listopad, 
2013.

Statistički podaci – izvještaj 
prometne policije

Prometni policajci 

Dubravko Đilas i  
Milan Pilipović

 · Prometni rekviziti
 · Potrošni materijal

Rad u skupini s djecom – 
igraonice

Listopad, 
2013.

Studeni, 
2013.

 · Broj održanih igraonica 
 · Broj prisutne djece
 · Kazališna predstava
 ·  ‘Prvi koraci u prometu’

Nositelji akcijskog plana

Renata Jurić i  
Jadranka  Grgošić

Mak teatar – Karlovac

 · Potrošni materijali, 
drvene boje, flomasteri, 
ljepilo u stiku, škarice

 · Biciklističke kacige
 · Plastifikator 

Uputiti lokalnu zajednicu 
na uočeni problem

Listopad, 
2013.

 · Web stranica vrtića
 · Power Point prezentacija

Nositelji akcijskog plana

Jadranka Grgošić i  
Renata Jurić      

USB stik

Objavljeni članci iz medija

Foto dokumentacija

Stručni skup za roditelje Studeni, 
2013.

 · Broj odazvanih roditelja
 · Zapisnik sa stručnog 

skupa

 · Nositelji akcijskog plana
 · Prometna policija
 · Djelatnici HAK–a
 · Medicinska služba

 · Prometni rekviziti
 · Power Point prezentacija
 · Plakati

Tiskane brošure s uputama 
za roditelje

Studeni, 
2013.

Broj podijeljenih brošura  · Nositelji akcijskog  plana
 · Prometna policija
 · Tiskara ‘ROKA’
 · Djelatnici HAK–a

Brošure

Plakati

Ponovljena anketa s 
roditeljima, intervju s 
djecom te ponovno 
prebrojavanje prekršaja 
roditelja

Studeni, 
2013.

Ankete – rezultati
 · Završno stanje
 · Grafikoni rezultata 

mjerenja

 · Nositelji akcijskog plana
 · Prometna policija

Boja za printer, papiri, 
hamer papir, USB stik, 
flomasteri, registrator
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Cilj akcijskog plana bio je osposobiti djecu za sigurno kretanje u prometu i obavezno 
nošenje sigurnosne opreme tijekom vožnje s roditeljima do vrtića.
Svrha programa je siguran prijevoz djece i roditelja na biciklu od kuće do vrtića.

 U realizaciju akcijskog plana, osim tima za prometnu preventivu, planiramo uključiti 
roditelje (anketna provjera znanja o ponašanju u prometu za roditelje), stručni tim vrtića 
(pedagog, psiholog), ravnateljicu, Odgojiteljsko vijeće (prezentacija projekta), Prometnu 
policiju Karlovca (posjet prometnog policajca), Auto klub Karlovac (provjera znanja o 
ponašanju u prometu za djecu) te našeg osnivača Grad Karlovac (pokretanje inicijative 
prema Gradu za obnavljanje postojećeg biciklističkog poligona).

 Djeca će proći kroz razne aktivnosti – provjera znanja o ponašanju u prometu, 
učenje prometnih znakova kroz slikovnice, posjet prometnog policajca, ‘Prometni 
policajac’ kroz slikanje, modeliranje i kolaž, učimo pjesmu i pokrete pjesme ‘Prometnik’, 
upoznavanje djece sa sigurnosnom opremom za bicikle i s načinom korištenja i važnosti 
iste, te organiziranje provjere naučenog na biciklističkom poligonu i podjela uvjerenja.

 Kao indikatore plana izdvajamo: zapisnik s Odgojiteljskog 
vijeća, rezultati ankete, rezultati slikovnih listića, izrađeni rekviziti 
za edukaciju, likovni radovi, dopis prema Gradu, kupljene kacige i 
štitnici za koljena i laktove, tiskani leci i broj djece koji je uspješno 
savladao korištenje zaštitne opreme i kretanje na poligonu.

 Planiranje ovog akcijskog plana započeli smo u svibnju 2013.
god., a realizaciju akcijskog plana planiramo do kraja studenog. 
Valorizaciju i prezentaciju rezultata realizirat ćemo do kraja 2013. 
godine.

DOlAZAK U VRTIĆ S BICIKlOM U PRATNJI 
RODITElJA I S OBAVEZNOM SIGURNOSNOM OPREMOM

svrha
Siguran prijevoz djece i roditelja na biciklu od kuće do vrtića.

cilj
Osposobiti djecu za sigurno kretanje u prometu i obavezno nošenje sigurnosne 
opreme tijekom vožnje s roditeljima do vrtića.

Izvršitelji akcijskog plana su: nosioci odgojitelji Maja Kuzmanić i Martina Rogoz, 
pedagog Iva Beljan Palajsa, psiholog Maja Vuković, ravnateljica Marina Gojak, 
Prometna policija Karlovac, Auto klub Karlovac i osnivač Grad Karlovac.

KARLOVAčKA ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
dolAzAk 
u vrtić s 
biciklom 
u prAtnji 
roditeljA i s 
obAveznom 
siGurnosnom 
opremom 

Program prometnog 
odgoja djece pred 
polazak u školu

Tim za prometnu 
preventivu Karlovačke 
županije 

Maja Kuzmanić i  
Martina Rogoz

Martina Rogoz i Maja Kuzmanić
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PLAN AKTIVNOSTI INDIKATORI

Prezentacija projekta na Odgojiteljskom vijeću Zapisnik s Odgojiteljskog vijeća

Anketna provjera znanja o ponašanju u prometu 
za roditelje na roditeljskom sastanku

Rezultati ankete

Provjera znanja o ponašanju u prometu za djecu Rezultati slikovnih listića

Opremanje vrtića s didaktikom i edukacijskim 
materijalima na temu prometa kroz radionicu za 
roditelje

Izrađeno 27 rekvizita za edukaciju

Učenje prometnih znakova kroz slikovnice ‘što sve Ana zna o prometu’, 
’Sa Hlapićem sigurno u prometu’, DVD  
’Crvenkapica u prometu’.  
’Priča o prometnim znacima’ Mladen Kušec

Posjet prometnog policajca Dopis Prometnoj policiji Karlovac za posjet 
prometnog policajca

’Prometni policajac’ kroz slikanje, 
modeliranje i kolaž

Likovni radovi

Učimo pjesmu i pokrete pjesme ‘Prometnik’

Pokretanje inicijative prema Gradu za 
obnavljanje postojećeg biciklističkog poligona

Dopis prema Gradu
Obnovljeni biciklistički poligon

Upoznavanje djece sa sigurnosnom opremom za 
bicikle i s načinom korištenja i važnosti iste

Kupljene kacige i štitnici za koljena i 
laktove

Provjera znanja vožnje na biciklu i ponašanja u 
prometu na biciklističkom poligonu

Evaluacija dnevne aktivnosti iz 
tromjesečnog plana

Osmišljavanje letaka s kratkim slikovnim 
podsjetnikom o sigurnoj vožnji, znakovima i 
sigurnosnoj opremi za djecu i roditelje (za bicikl)

Tiskani leci

Organiziranje provjere naučenog na 
biciklističkom poligonu

Broj djece koji je uspješno savladao 
korištenje zaštitne opreme i kretanje na 
poligonu

Podjela uvjerenja u suradnji s Prometnom 
policijom Karlovac i Auto klubom Karlovac
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ciljana skupina
 · Djeca u dobi 4–7 g.
 · Roditelji 

vrijeme
Od svibnja do prosinca 2013. godine

izvršitelji
 · Iva Kostanjevec
 · Ksenija Sambolec
 · mup
 · hak
 · Udruga rode
 · Stručni tim i ostali odgojitelji djece koja su uključena u program
 · Ravnateljica dv ‘Varaždin’– Jasenka Husnjak, dipl.defektolog

indikatori
 · Ukupan broj ispunjenih anketa
 · Ukupan broj sudionika u programu
 · Broj prisutnih roditelja na održanoj prezentaciji
 · Izjave djece, likovni radovi
 · Foto–dokumentacija 
 · Valorizacija 
 · Mediji 

sredstva
5.000 kn od udruge Sigurna cesta (dobivena iz 
Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa)

UPORABA AUTOSJEDAlICE ZA SIGURNOST DJECE 
U PROMETU SVRHA I CIlJEVI AKCIJSKOG PlANA

Cilj akcijskog plana jest podizanje svijesti roditelja o važnosti korištenja dječjih 
autosjedalica te edukacija i stjecanje znanja o ispravnosti i kvaliteti autosjedalica. 
Jednako tako svrha ovog programa jest povećanje svijesti kod djece o sigurnosti 
u prometu kroz niz edukativnih radionica što smatramo jednim od glavnih 
čimbenika pripreme djece za školu. 

Aktivnosti koje planiramo provesti od početka lipnja do kraja prosinca 2013. g :
 Informirati i uspostaviti suradnju sa širom zajednicom (HAK, MUP, udruga 
‘Rode’) te prezentirati akcijski plan i rezultate ravnateljici i ostalim odgojiteljicama 
te članovima stručnog tima Dječjeg vrtića ‘Varaždin’ .

 Definirati postojeće stanje u vezi korištenja autosjedalica provedbom anonimne 
ankete o korištenju i ispravnosti autosjedalice na uzorku od 80 roditelja tijekom 
mjeseca rujna u objektima Dječjeg vrtića ‘Varaždin’ – ‘Koprivnička’ i ‘Kozarčeva’. 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
uporAbA 
AutosjedAlice 
zA siGurnost 
djece u 
prometu

Program prometnog 
odgoja za promicanje, 
preventivu, razvitak i 
unapređenje zaštite djece 
u dječjim vrtićima

Tim za prometnu 
preventivu varaždinske 
županije:

Iva Kostanjevec i  
Ksenija Sambolec

Iva Kostanjevec i Ksenija Sambolec
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 U radu s djecom planiramo aktivnosti od lipnja do prosinca 2013. g. što se 
odnosi na stvaranje centra prometnih aktivnosti u kojem će se djeca moći upoznati 
s prometnim pravilima i znakovima, organizirati aktivnosti gdje će djeca moći 
samostalno koristiti i uvježbavati korištenje autosjedalice te uz razne edukativne 
i natjecateljske igre poticati djecu na samostalnost u korištenju autosjedalice. 
Također, provodit ćemo niz ostalih aktivnosti s djecom kao što su: šetnje van vrtića 
do prometnica, slikanje, crtanje, čitanje slikovnica, bojanke, radni zadaci, a mnoge 
aktivnosti se ne mogu predvidjeti jer će proizaći iz dječjeg interesa i spontanih 
poticaja.

 Tijekom prosinca organizirat ćemo predavanje roditeljima gdje će nam 
predstavnik prometne preventivne policije u suradnji s udrugom ‘Rode’ 
održati predavanje o važnosti korištenja autosjedalica te posljedicama njihovog 
nekorištenja. U suradnji s hak–om organizirat ćemo u prostorima vrtića 
besplatnu provjeru, informiranje i savjetovanje o pravilnom postavljanju, kvaliteti 
i ispravnosti autosjedalica.

 Kao indikatore Programa izdvajamo ukupni broj sudionika, ulazne ankete i 
rezultate istih, izjave roditelja i djece, likovne radove djece, foto–dokumentaciju, 
broj održanih aktivnosti (radionica).

 Planiranje ovog akcijskog plana započeli smo u lipnju 2013. god., a realizaciju 
Programa planiramo do kraja prosinca. 

 Valorizaciju i prezentaciju rezultata akcijskog plana realizirat ćemo do kraja 
2013.godine.

PlAN AKTIVNOSTI
 
tema 
Uporaba autosjedalice za sigurnost djece u prometu 

svrha 
Podizanje svijesti kod roditelja i djece o važnosti korištenja autosjedalice 

cilj
Provođenje programa za promicanje, preventivu, razvitak i unapređenje zaštite 
djece u dječjim vrtićima 



AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI SREDSTVA

Povezivanje i uspostavljanje 
suradnje s HAK–om i MUP–
om

Svibanj, 
2013.

Okvirni dogovor o 
suradnji

Tim za prometnu preventivu 
– Iva Kostanjevec i Ksenija 
Sambolec

Elektronička pošta i 
telefon

Definiranje postojećeg 
stanja u vezi korištenja 
autosjedalica prilikom 
dovoženja djece u vrtić

Lipanj, 
2013.

Statistika korištenja 
autosjedalica u 
automobilima

Tim za prometnu preventivu 
– Iva Kostanjevec i Ksenija 
Sambolec

Tabela

Provedba anonimne ankete 
o korištenju i ispravnosti 
autosjedalica

Lipanj, 
2013.

Rezultati provedene 
ankete

Tim za prometnu preventivu 
– Iva Kostanjevec i Ksenija 
Sambolec                               
Ksenija Pletenac–pedagoginja, 
član stručnog tima                       
– odgojitelji čija će djeca 
sudjelovati u programu 

Papir, boje, printer

Rad s djecom na području 
prometnog odgoja:
 · uređivanje centra za 

provođenje edukativnih i 
natjecateljskih igara

 · gledanje edukativnih 
emisija, crtića i igrokaza, 
izrada crteža i plakata

Lipanj–
prosinac, 
2013.

Kroz igru i aktivnosti 
koje ćemo provoditi s 
djecom utjecat ćemo 
na njihovu spoznaju o 
prometu a kroz likovne 
radove i izjave i daljnje 
interese vidjet ćemo 
rezultate

Tim za prometnu preventivu 
– Iva Kostanjevec i Ksenija 
Sambolec
– odgojitelji djece koja će 
sudjelovati u programu

Prometni znakovi, tricikli, 
autići, razne didaktičke 
igre, crtići, igrokaz 
‘Crvenkapica u prometu’, 
autosjedalice, bojice, 
papiri, olovke, krede, 
slikovnice, radni listovi

Posjet gospodina Stanislava 
Hošnjaka, djelatnika HAK–a, 
dječjem vrtiću na razgovor 
s djecom o sigurnom 
ponašanju u prometu s 
naglaskom na važnost 
uporabe autosjedalica

Listopad, 
2013

broj djece koja sudjeluju, 
izjave djece, likovni 
radovi

Odgojiteljice –Magdalena 
Srnec i Zvjezdana Androić
– djelatnik HAK–a gospodin 
Stanislav Hošnjak

Slikovnice, bojanke, 
slikovni materijali

Savjetovanje za roditelje u 
obliku roditeljskog sastanka 
gdje će predstavnici MUP–a, 
HAK–a i udruge RODE 
održati prezentaciju na 
temu ‘Važnost korištenja 
autosjedalica’

Prosinac, 
2013

Ankete Tim za prometnu preventivu 
– Iva Kostanjevec i Ksenija 
Sambolec
Djelatnici MUP–a, HAK–a i 
udruge RODE, odgojitelji čija 
djeca sudjeluju u programu, 
ravnateljica

Anketni upitnici (papir, 
boja za printer)

Ponovno snimanje stanja 
o korištenju autosjedalica 
ispred dječjeg vrtića kod 
dolaska djece
Valorizacija našeg 
provedenog akcijskog plana

Prosinac, 
2013.

Ukupni broj sudionika 
Programa (odgojitelji, 
roditelji, djeca, 
predstavnici MUP–a, 
HAK–a i udruge RODA)
 · Zapisnici
 · Ukupni broj anketa 

(ulaznih i izlaznih)
 · Ostvarenost cilja

Tim za prometnu preventivu 
– Iva Kostanjevec i Ksenija 
Sambolec

Tabela sa statističkim 
podacima

Predstavljanje rezultata 
provedenog programa 
odgojiteljima, roditeljima 

Prosinac, 
2013.

PowerPoint 
prezentacija

Tim za prometnu preventivu 
– Iva Kostanjevec i Ksenija 
Sambolec

PowerPoint prezentacija
Objavljeni članci iz medija
Foto dokumentacija
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Cilj akcijskog plana je provođenje kraćeg programa prometnog odgoja u skupinama 
djece u petoj i šestoj godini života (50 djece, dvije odgojne skupine) te osposobiti 
djecu za snalaženje u prometnim situacijama kao pješaka.

 Svrha programa je vježbama i aktivnostima na prometnom poligonu upoznati 
djecu s prometnim pravilima, vještinama i spoznajama važnima za sigurno i 
samostalno kretanje djece u prometu.

 Cilj, svrha i mjesto izvođenja ovog plana definirali su ime teme programa koja 
glasi: ‘Prometnim poligonom do prometne kulture.’

 U realizaciju plana, osim nas kao tima za prometnu preventivu, 
uključile smo i kolegice odgojiteljice skupina u kojima se program 
realizira kao i roditelje (roditeljski sastanak, radionica za izradu 
didaktičkih materijala i prometnih znakova, prometne igre djece i 
odraslih, prometni kviz, podjela diploma za pješake), odgojiteljice 
svih 11 objekata vrtića ‘Tratinčica’ na Odgojiteljskom vijeću 
(upoznavanje s akcijskim planom s obzirom da će se prometni 
poligon iscrtati u četiri veća objekta: ‘Tratinčica’, ‘loptica’, ‘Zvjezdica’ 
i ‘Pčelica’,), razvojnu pedagošku službu: ravnateljicu i pedagoginje 
(osiguranje materijalno–tehničkih uvjeta), tehničku službu: 
domar (iscrtavanje poligona prema nacrtu hak–a na asfaltiranim 
površinama četiri vrtića), akcijski tim prometne preventive mup–a 
Koprivnica (aktivnosti u sobi dnevnog boravka, na poligonu, 
u stvarnom prometu), lokalnu radio postaju Glas Podravine 
(intervju tima prometne preventive o programu, izjave djece, 
pjevanje pjesmica o prometu u dječjoj emisiji’Veliki odmor’), kao i 
županijske novine Glas Podravine (informiranje o tijeku, ciljevima, 
svrsi i rezultatima provedbe programa prometne preventive).

 Djeca iz skupina ‘Cvjetići’ i ‘Štrumpfovi’ od početka pedagoške godine sudjelovala 
su u aktivnostima iz svih područja: radno i životno praktičnih, raznovrsnih 
igara, društveno i društveno zabavnih, umjetničkih, raznovrsno izražavanje i 
stvaranje djece, istraživačko spoznajnih i tjelesnih na teme iz programa prometne 
preventive (‘Geometrijski oblici’; ‘Vozila’; ‘Policajac moj prijatelj’; ‘Semafor’; ‘Ja 
pješak u prometu’; ‘Moj bicikl’; ‘Prometne igre’; ‘Poštujte naše znakove’; ‘Policajac 
naš prijatelj’; ‘Prometnim poligonom do prometne kulture’.)

 Aktivnosti su realizirane u sobi dnevnog boravka, na prometnom poligonu 
dječjeg vrtića, u stvarnom prometu. Članak ‘Djeca naučila kako biti sigurnija na 
cesti’ objavljen je 24.10.2013. godine na Internet stranici Glasa Podravine. Novinski 
članak ‘Djeca učila o sigurnosti’ objavljen je 25. 10. 2013. godine u županijskim 
novinama Glas Podravine. Intervju o Programu prometne preventive i izjave 
djece objavljene su u radio emisiji ‘Veliki odmor’ 27. 10. 2013. godine, radio Glas 
Podravine. Nakon realiziranih prometnih aktivnosti organizirale smo druženje s 
roditeljima, prometne igre, ispit za pješake, podjelu ‘Diploma za pješake’ 07. 11. 
2013. godine.

KOPRIVNIčKO–
KRIŽEVAčKA ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
prometnim 
poliGonom 
do prometne 
kulture

 
 
Program prometnog 
odgoja djece u petoj i 
šestoj godini

Tim za prometnu 
preventivu Koprivničko–
križevačke županije:

Martina Jug
Ines Arko

Koprivnica, svibanj 2013.

Ines Arko i Marina Jug
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 Kao indikatore Programa nadalje prilažemo: zapisnik s Odgojiteljskog vijeća, 
izjave djece, likovne radove djece, foto–dokumentaciju, valorizacije navedenih 
aktivnosti.

 Planiranje ovog akcijskog plana započeli smo u svibnju 2013. godine, a realizirali 
ga do 07. studenoga 2013. godine u dvije ciljane skupine ‘Cvjetići’ i ‘Štrumpfovi’. 
Nadalje nastavljamo s projektom prometne preventive djece predškolske dobi u 
našim vrtićima. Poligoni su iscrtani u četiri veća objekta, a didaktički materijali 
posuđuju se.

ciljana skupina
Djeca u petoj i šestoj godini (oko 50 djece)

vrijeme
od svibnja 2013. do prosinca 2013.

izvršitelji
 · Ines Arko, Mihaela Horvat
 · Martina Jug, Marija Domanovac
 · Razvojna pedagoška služba
 · Akcijski tim prometne preventive Koprivnica

indikatori
 · Zapisnik s OV
 · Izjave djece i likovni radovi
 · Foto–dokumentacija
 · Ukupni broj sudionika u Programu
 · Radionica s roditeljima (izrada materijala za program)
 · Realizirane aktivnosti
 · Ispit za pješake, podjela diploma
 · Mediji 

sredstva
5.000 kn od udruge Sigurna cesta (dobivena iz Nacionalnog programa sigurnosti 
cestovnog prometa)

prilozi
akcijski plan, financijski plan
Plan aktivnosti

tema (naziv akcijskog plana)
Prometnim poligonom do prometne kulture

svrha 
Vježbama i aktivnostima na poligonu upoznati djecu s prometnim pravilima

ciljevi
Osposobiti djecu za snalaženje u prometnim situacijama kao pješaka



AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI SREDSTVA

 · dogovor i suradnja s 
ravnateljem, stručnim timom i 
kolegicama odgojiteljicama

 · dogovor o preraspodjeli 
sredstava za neophodne 
materijale u ostvarivanju 
akcijskog plana (boje, 
šperploče, drvene letvice, 
didaktički materijal)

 · prezentacija na  
Odgojiteljskom vijeću

22.05.2013. 
god. u 12 sati 

 
 
 

početkom 
pedagoške 
godine   
2013/14. 

 · ured ravnatelja – prisutni:
 · Zamjenica ravnateljice Natalija Kušek
 · pedagoginja Katarina Flac
 · Ines Arko, odgojiteljica
 · Martina Jug, odgojiteljica
 · prezentiran je akcijski plan pod 

nazivom ‘Prometnim poligonom do 
prometne kulture’. Plan je u cijelosti 
prihvaćen. Zamjenica ravnateljice 
Natalija Kušek predlaže iscrtavanje 
poligona na već postojećim 
asfaltiranim površinama. Vrtić će 
stupiti u kontakt s Koprivnica cestama 
d.o.o. i HAK–om te dogovoriti 
iscrtavanje i cijenu poligona

 · Odgojiteljsko vijeće početkom 
pedagoške godine 2013/14. uz 
planiranu prisutnost 83 odgojitelja i 6 
članova stručnog tima

Ines Arko
Martina Jug

PowerPoint 
prezentacija

iscrtavanje poligona na betonskoj 
površini u krugu vrtića

u tijeku 
ljetnih 
mjeseci

iscrtan poligon do početka pedagoške 
godine 2013/14.

domar i 
stručna 
pomoć HAK–a

bijela boja za 
iscrtavanje poligona

 · motivacijske aktivnosti u 
skupini (priče, predstave, 
pjesme, sc. improvizacije, izrada 
plakata, izrada maketa …)

 · formiranje prometnog kutića 
 · program osposobljavanja djece 

(upoznavanje oblika, boja, 
znakova, prometnih situacija, 
opasnosti, prometnih pravila)

 · izrada slikovnice
 · prometne igre djece i roditelja

do kraja 2013. 
godine

 · do kraja 2013. godine uvježbavanje 
srednjih i starijih vrtičkih skupina te 
predškolaca prometnim pravilima za 
pješake, ukupno 6 skupina

 · šetnja gradom – djeca pješaci u 
stvarnom prometu

djeca i 
odgojitelji

 · didaktičke igračke 
(prometni domino, 
drveni prometni 
znakovi, semafor 
na baterije) x 4, za 4 
objekta vrtića

 · prikupljeni postojeći 
materijali i rekviziti

 · obogaćivanje 
centra nabavljenim 
rekvizitima, 
plakatima te 
potrošnom 
materijalima

 · roditeljski sastanak 
informativnog karaktera, 
o aktivnostima na temu: 
prometnim poligonom do 
prometne kulture

 · radionica s roditeljima – izrada 
rekvizita (prometni znakovi, 
autići od kartona) 

sredinom 
mjeseca rujna 
2013.g.

 · prisutno oko 40 roditelja na 
informativnom sastanku

 · na radionici prisutno oko 30 roditelja
 · izrađeni svi prometni znakovi (važni 

za pješake) i 6 vozila od kartonske 
kutije)

odgojitelji 
i roditelji 
skupina 
štrumpfova i 
Cvjetići

 · PowerPoint 
prezentacija

 · donacija drva za 
izradu prometnih 
znakova Stolarija 
Jakopćin 

 · boje za oslikavanje 
autića i znakova 

 · uključivanje preventivne 
prometne policije i djelatnika 
HAK–a:

 · policajac ‘moj prijatelj’–
aktivnosti u sobi dnevnog 
boravka

 · policajac prometnik–program 
osposobljavanja pješaka na 
poligonu

 · šetnja gradom, promatranje 
djece u stvarnim prometnim 
situacijama uz prisutnost 
policajca 

do kraja 2013. 
godine

 · 6 programa osposobljavanja u sobi 
dnevnog boravka (srednje i starije 
skupine te predškolci)

 · 6 programa osposobljavanja na 
poligonu za iste skupine

preventivna 
prometna 
policija 

 · izrađeni prometni 
znakovi visine 120 
cm

 · oslikani i 
improvizirani autići 
od kartona, bicikli 
i kacige – inventar 
vrtića

prezentacija akcijskog plana 
medijima

do kraja 2013. 
godine

 · objava članka i fotografija aktivnosti 
prometne policije i djece u 
Podravskom listu i Glasu Podravine

 · radio emisija na lokalnoj radio postaji

mediji
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ciljana skupina 
Djeca u dobi od 5 i 6 godina (oko 30 djece)

vrijeme
od svibnja 2013. do prosinca 2013.

izvršitelji
 · Zlata Jovančević
 · Rahela Rajh
 · Nives Rezo
 · Prometni preventivni policajac (Andreja lugarić)
 · Ravnateljica i stručni tim vrtića

indikatori
 · Zapisnik s OZV–a
 · Zapisnik s roditeljskog sastanka
 · Ulazne i izlazne ankete za roditelje
 · Izjave djece i likovni radovi
 · Foto–dokumentacija
 · Ukupni broj sudionika u Programu
 · Ukupni broj pozivnica za roditeljski sastanak
 · Ukupni broj ispunjenih anketa
 · Broj održanih radionica
 · Valorizacija 
 · Mediji

sredstva
5.000 kn od Udruge Sigurna cesta

prilozi
 · Radionice
 · Anketni upitnici
 · Pozivnice za roditeljski sastanak
 · Zapisnik s roditeljskog sastanka
 · Financijski plan

PlAN AKTIVNOSTI

tema
Igrom do sigurnog djeteta u prometu

svrha  
Povećati sigurnost djece u prometu

cilj
Ovladati osnovnim prometnim pravilima kroz igru na prometnom poligonu

BJELOVARSKO–

BILOGORSKA ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
iGrom do 
siGurnoG 
djetetA u 
prometu

Program prometnog 
odgoja djece 
predškolske dobi

Tim za prometnu 
preventivu Bjelovarsko–
bilogorske županije:

Zlata Jovančević i  
Rahela Rajh

Bjelovar, svibanj 2013.

Rahela Rajh i i Zlata Jovančević



AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI SREDSTVA

Prezentacija akcijskog plana 
ravnatelju i stručnom timu 
vrtića

Svibanj, 2013. Zapisnik sa sastanka 
(pozvani– prisutni)

Tim za prometnu 
preventivu

Prezentacija na plakatu

Prezentacija akcijskog plana na 
Odgojiteljskom vijeću

Kontakt s preventivnim 
prometnim policajcem

Lipanj, 2013.
Zapisnik sa sastanka OZV–a 
(pozvani– prisutni) Tim za prometnu 

preventivu
Prezentacija na plakatu

Roditeljski sastanak– podjela 
promo materijala

Provođenje ankete za roditelje 
– u suradnji s psihologom 

Suradnja s preventivnim 
prometnim policajcem – 
odlazak do obližnjeg raskrižja

Izrada poligona u suradnji 
s preventivnim prometnim 
policajcem i pedagogom

Rujan, 2013. Poziv na roditeljski sastanak 
(koliko pozvanih– koliko 
odazvanih)

Zapisnik s roditeljskog
sastanka

Podjela promo materijala 
(koliko letaka – koliko 
brošura)
Anketa za roditelje

Nabava didaktičkih 
sredstava i pomagala 
(bicikli bez pedala, romobili, 
semafori)

Nabava opreme ‘Mali 
policajac’ (kapa, rukavice, 
palica STOP)

Tim za prometnu 
preventivu

Odgojiteljica Nives 
Rezo

Prometna preventivna 
policajka Andreja 
Lugarić

Psihologinja Ana 
Sambolek

Pedagoginja Ines 
Tomić

Ravnateljica Dijana 
Matoš

Anketni upitnici

Prikupljeni postojeći 
materijali i rekviziti

Obogaćivanje poligona 
nabavljenim rekvizitima

Radionice za djecu:
1. Prometna policajka naša 
prijateljica
2. Sigurna šetnja gradom u 
pratnji tete Andreje
3. Promet nije šala
4. Vozilice, plovilice, letjelice
5. Igre na poligonu dječjeg 
vrtića
6. Prezentacija roditeljima,  
izvršiteljima i medijima (kako 
su djeca ovladala osnovnim 
prometnim pravilima kroz igru 
na poligonu)

Rujan, 2013. 
Listopad, 2013.
Studeni, 2013.
Prosinac, 2013.

Broj djece u radionicama 
(30)

Broj održanih radionica

Pravilno kretanje djece 
preko zebre uz pomoć 
semafora i uz pomoć 
prometnog policajca (broj 
djece koja se pravilno kreću 
na početku igranja na 
poligonu)

Foto i likovna 
dokumentacija

Izjave djece

Tim za prometnu 
preventivu

Slikovni materijali

Prometni rekviziti

Potrošni materijal 
(papiri, hamer, ljepilo)

Anketni upitnici za 
roditelje

Predstavljanje rezultata 
provedenog programa:
Odgojiteljskom vijeću
 · Gradu Bjelovaru
 · Na nivou županije HPKZ

Siječanj, 2014.
Power point prezentacija

WEB stranica

Mediji

Tim za prometnu 
preventivu

Power point 
prezentacija

Foto dokumentacija
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Cilj akcijskog plana je postavljanje prometne signalizacije (uspornik, svjetleća 
signalizacija, znak ‘škola’) u neposrednoj blizini vrtića (DV ‘Katarina Frankopan’, Krk 
i DV ‘Turnić’, Rijeka). 

 Svrha programa je povećati sigurnost djece prilikom prelaska djece preko pješačkog 
prijelaza u blizini vrtića. Cilj i svrha ovog plana definirali su ime teme programa koja 
glasi ‘Siguran pješački prijelaz’.

 U realizaciju istoga, planiramo osim tima za prometnu preventivu uključiti 
odgojitelje i učitelje djece korisnika prijelaza, kao i njihove roditelje (ulazne i izlazne 
ankete), Odgojiteljsko vijeće (upoznavanje s planom i rezultatima Programa), 
razvojno–pedagošku službu: ravnateljicu, pedagoginju i psihologinju Vrtića (osiguranje 
materijalno–tehničkih uvjeta, izrada anketa, ulazne i izlazne ankete za stručne 
suradnike), djelatnike mup–a pu Rijeka (aktivno sudjelovanje u pripremi i realizaciji 
akcijskog plana), Autoklub Krk, Autoklub Rijeka (pomoć pri odabiru sadržaja plakata 
i anketa), lokalnu radio postaju, te internet oglašivače, kao i županijske dnevne novine 
(informiranje o tijeku i rezultatima provedbe ovog Programa prometne preventive).

 U svakom vrtiću i pripadajućoj školi provest će se aktivnosti 
u 3 koraka: 1. provođenje ankete među odgojiteljima, učiteljima 
i roditeljima; 2. Sastavljanje zahtjeva na osnovu prikupljenih 
potpisa i popratne dokumentacije (fotografije) nesigurnog 
pješačkog prijelaza; 3. Slanje Zahtjeva nadležnim tijelima (Odjelu 
gradske uprave Grada Rijeke za upravljanje prometom i cestama, 
Odsjeku za komunalno gospodarstvo u Gradu Krku). 

 Kao indikatore Programa izdvajamo: zaključke s Odgojiteljskih 
vijeća, ulazne i izlazne ankete svih sudionika, zaključke sastanaka 
radnih grupa, foto–dokumentaciju, ukupni broj sudionika, 
valorizaciju i objave u medijima.

 Planiranje ovog akcijskog plana započeli smo u svibnju 2013. god., a realizaciju 
Programa planiramo do kraja prosinca. Valorizaciju i prezentaciju rezultata 
realizirat ćemo do kraja 2013.godine.

UVOD

U programu osposobljavanja članova županijskih timova za uvođenje prometne 
preventive u vrtiće, uvidom u trenutnu situaciju, odgojiteljice iz Primorsko–
goranske županije utvrdile su problem sigurnosti pješačkog prijelaza. 
Akcijski plan ‘Siguran pješački prijelaz’ osmišljen je za provođenje na dvije lokacije, 
točnije za DV ‘Katarina Frankopan’ Krk i DV ‘Turnić’ Rijeka, odnosno akcijski 
plan A i B. 

 Svrha i cilj ostaju isti i za plan A i B, a zanimljivost je u tome što je primjenjiv za 
sve vrtiće u županiji. 

 Vremenski period za provođenje ovog akcijskog plana je šest mjeseci odnosno 

PRIMORSKO–GORANSKA 

ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
siGurAn 
pješAČki 
prijelAz

Tim za prometnu 
preventivu Primorsko–
goranske županije:

Marina Kosić Jurić i 
Renata šimac

Marina Kosić Jurić i Renata šimac



do kraja 2013. godine, a provodit će se paralelno na obje lokacije. 

svrha
Povećati sigurnost djece prilikom prelaska djece preko pješačkog 
prijelaza u blizini vrtića

cilj
Postavljanje prometne signalizacije (uspornik, svjetleća signalizacija, 
znak ‘škola’) u neposrednoj blizini vrtića 

PlAN A

AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI

Provesti razgovor s odgojiteljicama i 
ravnateljicom u svrhu upoznavanja s 
akcijskim planom

svibanj/lipanj 2013. Proveden informativni 
razgovor s odgojiteljicama, 
ravnateljicom, stručnom 
službom 

 · odgojiteljica Marina Kosić Jurić
 · odgojiteljice DV ‘Katarina 

Frankopan’ Krk
 · ravnateljica DV ‘Katarina 

Frankopan’ Krk Irena Žic–Orlić
 · psihologinja Anica Žužić
 · pedagoginja Sara Linardić

Provođenje ankete roditelja djece 
upisane u DV ‘Katarina Frankopan’ 
Krk

rujan 2013.  · ispunjene ankete roditelja 
(oko 200)

 · statistička analiza ankete

 · odgojiteljica Marina Kosić Jurić
 · roditelji djece koja pohađaju 

DV ‘Katarina Frankopan’ Krk koji 
ispune anketu

Fotografiranje djece prilikom 
prelaska pješačkog prijelaza u 
neposrednoj blizini vrtića

Izrada letka o sigurnosti pješačkog 
prijelaza za djecu i roditelje (koristeći 
prethodne fotografije)

rujan/listopad 2013.  · fotografije prijelaza djece 
preko pješačkog prijelaza 
 

 · tiskano 3000 letaka

 · odgojiteljica Marina Kosić Jurić
 · odgojiteljice DV ‘Katarina 

Frankopan’ Krk
 · djeca i roditelji DV 
 · ‘Katarina Frankopan’ Krk
 · tiskara 

Održavanje roditeljskog sastanka u 
DV ‘Katarina Frankopan’ Krk
(prikupljanje potpisa za inicijativu 
postavljanja prometne signalizacije 
na pješačkom prijelazu u blizini 
vrtića)

listopad/studeni 2013.  · poziv na roditeljski sastanak 
 · zaključak roditeljskog 

sastanka
 · prikupljeni potpisi roditelja

 · odgojiteljica Marina Kosić Jurić
 · roditelji djece koja pohađaju DV 
 · ‘Katarina Frankopan’ Krk

Sastanak s predstavnicima AK Krk, 
MUP Krk – odjel prometne policije, 
ravnateljicom srednje škole ‘Hrvatski 
kralj Zvonimir’ Krk (zbog neposredne 
blizine vrtića i srednje škole) – 
zajedničko slanje zahtjeva osnivaču 
DV ‘Katarina Frankopan’ Krk

listopad/studeni 2013.  · poziv na sastanak
 · zaključak održanog 

sastanka
 · sastavljen i potpisan zahtjev 

za Osnivača

 · odgojiteljica Marina Kosić Jurić
 · ravnateljica DV ‘Katarina 

Frankopan’ Krk Irena Žic–Orlić
 · predstavnik AK Krk Damir 

Kremenić
 · predstavnici MUP–a Krk Mirko 

Baotić i Danijel Drglin
 · ravnateljica srednje škole 

‘Hrvatski kralj Zvonimir’ Krk 
Đurđica Cvitkušić

Osnivač prosljeđuje zahtjev 
Odsjeku za komunalno
gospodarstvo u Gradu Krku 

do kraja 2013. godine postavljen uspornik i 
prometna signalizacija

 · članovi Upravnog vijeća
 · djelatnici Odsjeka za komunalno 

gospodarstvo u Gradu Krku



PlAN B

AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI

Održati sastanak s kolegicama, 
stručnim suradnicima i 
ravnateljicom

svibanj 2013.
zapisnik i zaključci sa sastanka Renata šimac; kolegice 

odgojiteljice; v.d. voditeljice CPO 
Turnić, Davorka Mesaroš; Gordana 
Rena, ravnateljica DV Rijeka

Izraditi anketu za roditelje
svibanj –lipanj 2013.

sastavljena i umnožena anketa Renata šimac, stručni suradnici

Snimanje ili fotografiranje 
situacija na obilježenom 
pješačkom prijelazu

rujan 2013.
prikupljene fotografije (oko 40) 
ili snimke (3–4)

Renata šimac, volonteri

Izrada letaka
rujan–listopad 2013.

tiskano 3000 letaka Renata šimac, 
tiskara

Roditeljski sastanak
listopad 2013.

poziv na roditeljski sastanak, 
zapisnik i zaključci sa sastanka

Renata šimac, predstavnici 
Autokluba Rijeka i Prometne 
uprave PU PGŽ

Slanje zahtjeva osnivaču
studeni 2013.

sastavljen i poslan Zahtjev Renata šimac, predstavnik 
MUP–a, predstavnik Autokluba 
Rijeka

Slanje Zahtjeva Odjelu 
gradske uprave za upravljanje 
prometom i cestama

studeni–prosinac 2013.
potvrda o proslijeđenom 
Zahtjevu, postavljanje 
uspornika, osiguran pješački 
prijelaz

Osnivač ustanove (Grad Rijeka)

Odgojiteljice: Marina Kosić Jurić i Renata Šimac
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Svjedoci smo da, s porastom i razvojem cestovnog prometa i prometne infrastrukture, 
te rastom broja vozila u našim sredinama, raste i broj prometnih nezgoda s na žalost 
često tragičnim ishodima mladih, odnosno djece. Polazeći od tendencije da su djeca 
najranjivija i najugroženija skupina sudionika u prometu smatramo da im treba 
posvetiti punu pažnju i odgovornost. Imajući na umu navedene činjenice, želja nam je 
senzibilizirati roditelje, odnosno širu društvenu zajednicu da zajedničkim snagama, 
strategijama i svim raspoloživim resursima pridonesemo prometnoj edukaciji 
predškolske djece.

 Upoznate s navedenom problematikom, želja nam je osmisliti program za 
prevenciju predškolske djece u prometu. Kako bi to realizirale na djeci primjeren 
način odlučile smo da kao nositeljice akcijskog plana ličko–senjske županije 
osmislimo, i u suradnji s ostalim nositeljima akcijskog plana izradimo dječji prometni 
poligon kao mjesto prometnog odgoja djece. Prometni poligon bi bio edukativno–
zabavnog karaktera, te bi svojom namjenom opravdao svoju svrhu, a to je ukazivanje, 
prihvaćanje i razvijanje temeljnih načela odgovornog, svjesnog i sigurnog ponašanja 
predškolske djece u cestovnom prometu. 

Ciljevi projekta su:
 · osposobiti i osamostaliti predškolsku djecu za sigurno kretanje i 
snalaženje u okolini u kojem je promet njegov sastavni dio; 

 · usvajanje neophodnih i osnovnih znanja o prometu, odnosno usva-
janje prometnih pravila putem korištenja prometnog poligona;

 Kroz zamišljeni poligon djeca bi kroz igru i praktične 
demonstracije ponašanja razvijala prometnu kulturu, te stjecala 
znanja i vještine koja doprinose njihovoj sigurnosti, a s obzirom da 
bi sve bilo prilagođeno djeci, nova znanja u prometu usvajala bi na 
njima ugodan, prihvatljiv i primjeren način.
Na vanjskom prostoru vrtića veća asfaltirana površina iskoristila 
bi se za ocrtavanje navedenog dječjeg prometnog poligona, koji 
bi sadržavao svu potrebnu prometnu infrastrukturu kako bi se 
prometni odgoj mogao odvijati u što vjerodostojnijoj situaciji. 

 Prometni poligon je edukativni vodič koji bi sadržavao sve relevantne faktore 
prometne infrastrukture (cesta, signalizacija, prometna sredstva – autići, prometni 
znakovi). Moramo navesti da vrtići posjeduju već dio opreme i prometnih sredstava 
(autiće, motocikle, bicikle, pedaline, prometne znakove), te bi samo ocrtavanje 
poligona bilo od iznimnog značaja kao mjesto na kojem bi se integrirala sva dosadašnja 
znanja iz prometa, te bi tako već započeta prometna edukacija djece ostvarila svoju 
potpunu i cjelovitu svrhu.

 Ovaj projekt ima svoju prometno–edukativnu i odgojnu težinu pa bismo u njegovu 
provedbu uključili brojne činitelje. Nositelji ovog projekta su prvenstveno županijske 
predstavnice ličko–senjske županije Ivana Orešković i Danijela Bašić Tomljanović 
koje će inicirati komunikaciju i rad s ostalim potrebnim nositeljima, odnosno 
izvršiteljima projekta koje ćemo uključiti u isti, a to su: osnivač vrtića (grad), sponzori 
(donatori), MUP (prometna policija), ravnatelj vrtića, cjelokupno pedagoško osoblje, 

LIčKO–SENJSKA 
ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
usvAjAnje 
prometnih 
prAvilA nA 
djeČjem 
prometnom 
poliGonu

ŽUPANIJSKI 
PREDSTAVNICI:

Danijela Bašić 
Tomljanović, odgojitelj, 
dječji vrtić ‘Travica’, Senj

Ivana Orešković, 
odgojitelj, dječji vrtić 

‘Pahuljica’, Gospić

Koprivnica, svibanj 2013.

Ivana Orešković i Danijela Bašić-Tomljanović
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roditelji te naravno djeca kao sami korisnici dječjeg prometnog poligona.
Realizacija projekta ima svoj tijek i slijed, te se sastoji od niz aktivnosti:

1. PREDSTAVlJANJE AKCIJSKOG PlANA NA ODGOJITElJSKOM VIJEĆU

- Vrijeme: 6. mjesec
- Indikatori: Zaključci s Odgojiteljskog vijeća
- Izvršitelji: Županijski predstavnici, ravnatelj, odgojitelji
Na samom početku, već u 6. mjesecu svoj akcijski plan prezentirat ćemo na 
Odgojiteljskom vijeću kako bi svi odgojitelji vrtića stekli uvid u isti, te kako bi se 
svojom podrškom i pomoći uključili u realizaciju akcijskog plana. 

2.  DOPIS OSNIVAČU VRTIĆA

- Vrijeme: 6. mjesec
- Indikatori: Postignut dogovor s osnivačem vrtića (grad)
- Izvršitelji: Ravnatelj, osnivač dječjeg vrtića (gradonačelnik grada)

 U dopisu osnivaču dječjeg vrtića izložili bismo istome svoj akcijski plan, 
upoznali ga s osnovnom problematikom, te ga pozvali na suradnju kako bi nam 
osigurao određena financijska sredstva nužna za provedbu projekta, odnosno 
izradu prometnog poligona. 

3. DOPIS MUP–u

- Vrijeme: 6. mjesec
- Indikatori: Iscrtan prometni poligon
- Izvršitelji: Prometna policija

 Dopis mup–u također predstavlja bitnu stavku u realizaciji akcijskog plana. 
U istome bismo mup– iznijeli samu srž našeg akcijskog plana, odnosno projekta, 
te ih pozvali na zajedničku suradnju u svrhu osiguravanja stručne pomoći u 
osmišljavanju, odnosno ocrtavanju prometnog poligona. Smatramo da je ova 
faza akcijskog plana ključna za tijek daljnjeg provođenja akcijskog programa te 
se nadamo uspostavljanju obostranog povjerenja između policije i osoblja dječjeg 
vrtića kao bitnih recenzenata akcijskog plana u ovom dijelu. Dosad smo ostvarivali 
dobru suradnju s policijskim osobljem pa se nadamo da će ista biti ostvarena i 
u provedbi zamišljenog projekta. Samo iscrtavanje poligona zamislili smo na 
početku sljedeće pedagoške godine, dakle u 9. mjesecu.

4. INFORMIRANJE RODITElJA

- Vrijeme: 9. mjesec
- Indikatori: Ostvaren roditeljski sastanak (zapisnik)
- Izvršitelji: Nositelji akcijskog plana, roditelji

 Sljedeći bitni korak je senzibiliziranje i informiranje roditelja o samom 
projektu. Suradnja s roditeljima nam je od bitne važnosti, s obzirom da roditelji 



52
Zbornik radova 
odgojiteljica i odgojno 
obrazovnih radnika

svojim ponašanjem služe djeci u najvećoj mjeri kao primjer i uzor u cjelokupnom 
ponašanju, pa se to također odnosi i na prometni aspekt odgoja. Stoga, suradnja s 
roditeljima mora biti stalna i intenzivna kako bi se ciljevi i zadaci akcijskog plana 
mogli ostvariti. 

 U 9. mjesecu ćemo organizirati roditeljski sastanak, na kojem ćemo iste upoznati 
s našim projektom, te im objasniti koja je njihova odgojna uloga u tom procesu. 
Pozvat ćemo roditelje da se uključe u provedbu projekta, kako bi zajedničkim, 
usmjerenim djelovanjem ostvarili dobre rezultate u zamišljenom projektu.
Nadamo se uspješnoj provedbi svih ovih uvodnih aktivnosti, nakon čega bismo 
prešli na samu edukaciju djece na prometnom poligonu. 

5. EDUKACIJA DJECE NA PROMETNOM POlIGONU

 · Vrijeme: 10. mjesec
 · Indikatori: Djeca, odnosno realizirane aktivnosti s istima na prometnom poligonu
 · Izvršitelji: Djeca, odgojitelji, prometni policajac

 Nakon obavljanja svih pripremnih radnji na poligonu – ocrtan poligon, 
postavljanje znakova na za to predviđena mjesta, postavljanje prometnih sredstava 
(dječji auti, motocikli, bicikli) u funkciju, poligon napokon može početi ostvarivati 
svoju namjenu.

 Na samom početku pozvat ćemo u posjet prometnog policajaca koji će 
razgovarati s dvjecom i objasniti im svoju ulogu u prometu, ukazati im na realne 
opasnosti u prometu, te im demonstrirati postupke pravilnog ponašanja u 
prometu. Dosadašnja iskustva pokazuju da susret djece s policajcem predstavlja 
veliko veselje i zadovoljstvo, te vjerujemo da će i ovaj posjet kod djece pobuditi 
interes, te da će djeca kroz igru usvojiti nova znanja iz područja prometnog odgoja.
Sama edukacija djece na prometnom poligonu sastoji se od niz aktivnosti, odnosno 
improviziranih prometnih situacija u koje će djeca biti uključena kako bi stjecala 
osnovne predodžbe o prometu, njegovim potencijalnim opasnostima i kako bi 
postupno usvajala pravila ponašanja u prometu.

Edukacija djece na prometnom poligonu:

1. Čovjek i prometna sredstva – upoznati djecu s različitim cestovnim prometnim 
sredstvima (automobili, autobusi, bicikli, vlakovi, kamioni, motocikli…)
2. Namjena prometnih površina 
 · objasniti pojmove: kolnik, nogostup, cesta
 · površine namijenjene pješacima (nogostup, staze za pješake)
 · desna strana kretanja 
3.  Vozač
 · tko je vozač
 · oprezan /neoprezan vozač
4.  Pješaci 
ukazati na opasnosti pješaka u prometu, gdje se pješaci smiju kretati
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5. Prijelaz preko kolnika 
 · (uvježbavati ponašanje djece u najčešćim situacijama pri prelasku kolnika)
 · prijelaz preko prazne ceste na neobilježenom mjestu
 · prijelaz preko ceste kojim se kreću vozila
 · pješački prijelaz – obilježeno mjesto namijenjeno prijelazu pješaka (zebra, prometni 
znak na pješačkom prijelazu)

 · prijelaz kolnika na kojem postoji semafor (upoznati djecu sa semaforom, njegovom 
namjenom, odnosno pravilnim korištenjem semafora)

 ·  upoznati djecu s osnovnim prometnim znakovima (znakovi za obvezno zaustavl-
janje vozila, obilježen pješački prijelaz, zabrana prometa za pješake, pješačka staza, 
djeca na cesti, zabrana zaustavljanja i parkiranja, obvezan smjer, biciklistička staza, 
parkiralište, obilježene ustanove (policija, hitna)).

 Korištenje prometnog poligona imat će kontinuiran tijek (koristit ćemo ga 
tijekom cijele pedagoške godine ovisno o vremenskim prilikama).

 Prateći djecu, bilježit ćemo i vrednovati njihova postignuća, te se nadamo da 
ćemo organizirati i prezentaciju usvojenog i stečenog znanja, na kojem ćemo 
pozvati roditelje i prometnog policajca kako bi djeca pred publikom imala 
mogućnost demonstrirati stečena znanja i vještine iz područja prometa. Dakle, 
djeca će prolaziti prometne situacije koje su uvježbavali i usavršavali tijekom 
godine, a njihovo snalaženje nadgledat će i vrednovati prometni policajac, te će isti 
djevojčicama i dječacima uručiti pismenu pohvalu za pokazano znanje i snalaženje 
u prometu.

 Vjerujemo da će ovaj projekt osim na otvorenom prostoru zaživjeti i unutar 
prostora vrtića, gdje nam je želja strukturirati i prometni kutić, koji će se osim 
kupljenih sredstava sastojati i od mnogih izrađenih didaktičkih igara, kao i 
prometnih sredstava (sredstva izrađena od pedagoški neoblikovanih materijala).
Dakle, sve navedene smjernice djeca će učiti na sebi svojstven način, odnosno 
čineći i djelujući u svojoj neposrednoj okolini, što je jedini primjeren način učenja 
djeteta predškolske dobi. 

 Jednom riječju, djeca će biti aktivni sudionici i nositelji prometnog poligona, 
a upravo stoga i vjerujemo da će isti pobuditi njihov interes i motivaciju za 
korištenjem istoga. 

 Samim time dječji prometni poligon će i opravdati svoju prometno–preventivnu, 
kao i odgojnu funkciju, te će znanja stečena na poligonu djeci svakako biti korisna 
i cjeloživotna. 

 Sve navedeno upućuje na zaključak da radu s najmlađima treba posvetiti punu 
pažnju i odgovornost kako bi ih potrebnom edukacijom prometno prevenirali, jer 
je to svakako jedan od preduvjeta za dugoročno ostvarivanje i podizanje razine 
sigurnosti cestovnog prometa.
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Cilj akcijskog plana je stjecanje navike (kod djece i roditelja) pravilnog i obveznog 
korištenja sigurnosne opreme za vrijeme vožnje na biciklu. Uz glavni cilj javljaju 
se i mini–ciljevi: poticati sigurno i odgovorno ponašanje djece i roditelja kao 
sudionika u prometu (poznavanje prometnih pravila i znakova; stjecanje prometne 
kulture); povećati uporabu bicikla kao prijevoznog sredstva.
Svrha programa prometnog odgoja u dječjem vrtiću je potaknuti sigurno korištenje 
bicikla kao prijevoznog sredstva.

 Glavni cilj i svrha definirali su temu Plana koja glasi ‘Sigurna vožnja biciklom’ 
i Planom su obuhvaćena djeca jedne odgojne skupine (25 djece, djeca od 6 do 
7 godina), te njihovi roditelji. Planirane aktivnosti realizirat ćemo prometno–
edukativnim radionicama, a u planu je i opremanje vrtića potrebnom didaktikom 
za rad s djecom u skupinama vezano uz prometnu preventivu.

 U realizaciji planiranih aktivnosti sudjeluju: Tim za prometnu 
preventivu u dječjim vrtićima VPŽ; odgojiteljice skupine 
gljivice, te djeca i roditelji odgojne skupine; Odgojiteljsko vijeće; 
ravnateljica Dječjeg vrtića ‘cvrčak’ Virovitica; psihologinja; 
predstavnici Županijskog tima za provođenje prometne preventive 
u osnovnim i srednjim školama; predstavnica mup–a Policijske 
uprave virovitičko–podravske; hak Auto klub Virovitica; Župan; 
Gradonačelnik i gradske tvrtke; lokalni mediji koji prate rad i 
aktivnosti, te objavljuju članke.
Indikatori Programa: zapisnici (dnevni planovi, roditeljski, 
radionice, sastanci), pp prezentacije, rezultati ulaznih i izlaznih 
anketa, izjave djece, radovi djece, foto dokumentacija, objave u 
tisku ili web–u.

 Realizacija Programa planirana je od svibnja 2013. do 
studenoga 2013. U ovom periodu (svibanj–studeni 2013.) 
Program planiramo realizirati u jednoj odgojnoj skupini u Objektu 
2, a od travnja planiramo ponuditi Program svim zainteresiranim 
skupinama Dječjeg vrtića cvrčak Virovitica, te vrtićima na 
području vpž. Program će biti realiziran iz sredstava dobivenih 
od Udruge Sigurna cesta, te iz doniranih sredstava.

ciljana skupina
Djeca u sedmoj godini života (25 djece) i njihovi roditelji

vrijeme
od svibnja 2013. do studenoga 2013.

VIROVITIčKO–
PODRAVSKA ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
siGurnA 
voŽnjA 
biciklom

 
 
 

Program prometnog 
odgoja djece 
predškolske dobi

Tim za prometnu 
preventivu u dječjim 
vrtićima Virovitičko–
podravske županije

Sandra Moslavac i  
Ruža Vedrinski 

Virovitica, svibanj 2013.

Ruža Vedrinski i Sandra Moslavac
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izvršitelji
 · Ruža Vedrinski
 · Sandra Moslavac
 · odgojiteljice skupine gljivice 
 · stručni tim dv cvrčak Virovitica
 · predstavnik mup–a
 · predstavnik hak–a ak Virovitica

indikatori
 · Zapisnici (sastanci, radionice, dnevni planovi)
 · PP prezentacije
 · Rezultati prebrojavanja 
 · Rezultati ulazne i izlazne ankete
 · Izjave djece 
 · Fotodokumentacija
 · Ukupni broj sudionika u Programu
 · Broj održanih radionica
 · Mediji 

sredstva
5.000 kn od udruge Sigurna cesta (dobivena iz Nacionalnog programa sigurnosti 
cestovnog prometa)

prilozi
radionice, financijski plan, zapisnici, anketa, fotodokumentacija, dječji radovi, 
objavljeni članci

PlAN AKTIVNOSTI

tema
Sigurna vožnja biciklom

svrha
Potaknuti sigurno korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva

cilj
Cilj akcijskog plana je stjecanje navike (kod djece i roditelja) pravilnog i obveznog 
korištenja sigurnosne opreme za vrijeme vožnje na biciklu. Uz glavni cilj javljaju 
se i mini–ciljevi: poticati sigurno i odgovorno ponašanje djece i roditelja kao 
sudionika u prometu (poznavanje prometnih pravila i znakova; stjecanje prometne 
kulture); povećati uporabu bicikla kao prijevoznog sredstva.



AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI SREDSTVA

Informiranje ravnateljice o 
zadacima i idejama Tima; 
Predstavljanje akcijskog plana 
na Odgojiteljskom vijeću; 
Radni sastanak (Stručni tim; 
Osnivač; Gradonačelnik; Župan; 
predstavnici Prometne policije, 
HAK Autokluba Virovitica i 
Županijske uprave za ceste)

Svibanj, 
2013.

Zapisnici Tim za prometnu preventivu – 
Sandra Moslavac i Ruža Vedrinski

PowerPoint 
prezentacija 

Uvid u materijalnu opremljenost 
vrtića vezanih za Program 
prometnog
odgoja; snimanje trenutnog 
stanja (prebrojavanje)

Svibanj/
Lipanj, 
2013.

Zapisnici
Rezultati prebrojavanja

Tim za prometnu preventivu – 
Sandra Moslavac i Ruža Vedrinski / 
Tajništvo vrtića

Potrošni materijal

Nabavka bicikla i zaštitnih kaciga 
(donacija)

Lipanj, 
2013.

Zamolbe za donaciju
Zapisnik o kupljenim 
sredstvima

Tim za prometnu preventivu – 
Sandra Moslavac i Ruža Vedrinski

Donirana sredstva 

Anketiranje
 · Roditelja
 · Djece (u obliku intervjua)

Rujan, 
2013.

Ankete Tim za prometnu preventivu – 
Sandra Moslavac i Ruža Vedrinski/
psihologinja
Odgojiteljice skupine GLJIVICE

Potrošni materijal

Radionice za djecu/roditelje:
1. Bicikl – što i kako?
2. Sigurna vožnja
3. Sigurno i vješto u prometu
4. Zaštitna kaciga
5. Promet i mi
6. Roditeljski sastanak – sigurna 
vožnja biciklom
7. Zajedno možemo bolje

Rujan/
Listopad/
Studeni 
2013

Broj djece u radionicama
Broj održanih radionica
Zapisnici
Izjave djece
Foto i likovna 
dokumentacija
Objave na web–u

Tim za prometnu preventivu – 
Sandra Moslavac i Ruža Vedrinski
Službenica MUP–a
Predstavnik HAK Autokluba 
Virovitica

Slikovni materijali
Prometni rekviziti
Potrošni materijal
Nabavljena didaktika

Anketiranje
 · Roditelja
 · Djece (u obliku intervjua)

Studeni, 
2013.

Ankete Tim za prometnu preventivu – 
Sandra Moslavac i Ruža Vedrinski/
psihologinja
Odgojiteljice skupine GLJIVICE

Potrošni materijal

Valorizacija provedenog 
Programa prometnog odgoja 
djece predškolske dobi

Studeni, 
2013.

Materijali dobiveni radom 
na akcijskom planu

Tim za prometnu preventivu – 
Sandra Moslavac i Ruža Vedrinski

Zapisnik – podaci o 
valorizaciji
PowerPoint 
prezentacija

Predstavljanje rezultata 
provedenog Programa:
 · Roditelji
 · Odgojiteljsko vijeće
 · Na razini Grada/Županije

Prosinac, 
2013.

 · PowerPoint prezentacija
 · Web stranica
 · Mediji 

Tim za prometnu preventivu – 
Sandra Moslavac i Ruža Vedrinski

PowerPoint 
prezentacija
Objavljeni članci iz 
medija
Foto–dokumentacija
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Kraći program prometnog odgoja djece pod nazivom Sigurno do škole obuhvatit 
će 60 djece (40 u redovnom programu i 20 u kraćem programu predškole).

 Budući su to djeca koja iduće pedagoške godine kreću u školu, cilj akcijskog 
plana je osposobiti djecu predškolce za samostalno kretanje gradom, a u svrhu 
smanjenja broja stradale djece u prometu na putu do škole.

 Uz tim za prometnu preventivu, u realizaciji plana sudjelovat će stručna služba 
vrtića, odgojitelji, roditelji, djelatnici mup–a i gradski prijevoznik.

Djeca će kroz različite aktivnosti iz područja prometnog odgoja proširiti svoja 
znanja i usavršiti vještine za sigurno ponašanje u prometu, te poštivanje prometnih 
pravila.

Indikatori Programa su: zaključci sa sastanaka ozv–a, plakati, crteži, fotografije, 
tabele praćenja, broj svih sudionika.

Planiranje akcijskog plana smo započeli u svibnju 2013. godine, a završit će se u 
prosincu 2013.

ciljana skupina
Djeca u dobi šest i sedam godina (oko 60 djece)

vrijeme
Od svibnja 2013. do prosinca 2013.

izvršitelji
 * Blaženka Ćorluka
 * Gabrijela Kralj–Zelenika
 * Stručna služba
 * MUP
 * Gradski prijevoznik APP

indikatori
 * Zaključak s OV
 * Ankete za roditelje
 * Foto dokumentacija
 * Izjave djece, likovni radovi, plakati
 * Poziv za roditeljski sastanak
 * Zaključak Ukupni broj sudionika u Programu

sredstva
5.000 kuna od udruge Sigurna cesta (dobivena iz Nacionalnog programa 
sigurnosti cestovnog prometa)

prilozi 
Aktivnosti, anketa za roditelje, zapisnik o dogovoru s policijskim službenikom, 
fotografije, financijski plan

POŽEšKO–SLAVONSKA 

ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
siGurno 
od kuće do 
škole

Program prometnog 
odgoja djece pred 
polazak u školu

Tim za prometnu 
preventivu Požeško–
slavonske županije:

Blaženka ćorluka i 
Gabrijela Kralj–Zelenika

Požega, svibanj 2013.
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tema (naziv akcijskog plana)

Sigurno do škole 
Dječji vrtići Požega

svrha
Smanjiti broj stradale djece u prometu na putu do škole

ciljevi
Osposobiti djecu predškolce za samostalno kretanje gradom

AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI

Sastanak sa stručnom 
službom vrtića

Svibanj Zaključak sa sastanka Odgojitelji, 
stručni suradnici i 
ravnateljica

Odgojiteljsko–zdravstveno 
vijeće

Lipanj Zaključak sa sastanka Odgojitelji, 
stručni suradnici i 
ravnateljica

Roditeljski sastanak u suradnji 
s Prometnom policijom

Listopad Poziv za sastanak
Zaključak sa sastanka

Odgojitelji i 
Prometna policija

Različite aktivnosti iz 
područja prometnog odgoja 
(likovne, glazbene, dramske, 
stolno–manipulativne, …)

Rujan – 
Prosinac

Plakati, crteži, 
fotografije, …

Odgojitelji i djeca

Posjet prometnog policajca Rujan Plakati, fotografije, 
testiranje sposobnosti 
djece …

Odgojitelji i 
prometni policajci

šetnja gradom u pratnji 
prometnog policajca

Listopad – 
Prosinac

Odore za dječju 
prometnu jedinicu

Odgojitelji, djeca, 
prometni policajci

Uvođenje ‘pješačkog dana’ Listopad – 
Prosinac

Predškolci, edukativni 
letak …

Roditelji i djeca

Korištenje gradskog prijevoza 
u svrhu stjecanja novih 
prometnih iskustava

Prosinac Gradski prijevoznik Odgojitelji i djeca

Susreti svih vrtića iz Grada:
natjecateljske igre, igre 
sposobnosti, kviz znanja …

Prosinac Usporedba rezultata iz 
prakse i teorije, tablica 
praćenja, …

Odgojitelji, stručni 
suradnici, prometna 
policija …
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ciljana skupina   
 · djeca i roditelji – korisnici vrtića ( 80 djece)
 · Odgojiteljsko vijeće i stručno razvojna služba Dječjeg vrtića ‘ Ivana Brlić Mažuranić’ 
Slavonski Brod 

 · Gradsko poglavarstvo Slavonski Brod
 · Brod parking
 · Ministarstvo unutarnjih poslova – prometna policija

vrijeme
od svibnja do prosinca 2013.

izvršitelji
 · tim prometne preventive : Zlata Janžić, odgojiteljica i Janja Jerković, odgojiteljica
 · Ravnateljica i stručno razvojna služba
 · Ministarstvo unutarnjih poslova – prometna policija
 · Ured gradonačelnika
 · Brod parking

indikatori
 · zaključak sa sastanka s ravnateljicom i stručno razvojnom službom
 · Dopisi uredu gradonačelnika i Ministarstvo unutarnjih poslova 
 · Suglasnosti za planirane radove

sredstva
 · 5.000 kn od udruge Sigurna cesta (dobivena iz Nacionalnog programa sigurnosti 
cestovnog prometa)

 · Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

prilozi
radionice, anketni upitnici, zapisnik o dogovoru s policijskim službenicima, 
financijski plan

PlAN AKTIVNOSTI 
 
tema
Parkirna mjesta za korisnike vrtića Trnoružica Slav. Brod 

svrha
Rezervirati, osigurati prostor za parkiranje roditeljima korisnicima dječjeg 
vrtića 

cilj
Omogućiti djeci i roditeljima siguran pristup vrtiću 

BRODSKO–POSAVSKA 

ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
pArkirnA 
mjestA zA 
korisnike 
vrtićA 
trnoruŽicA

Tim za prometnu 
preventivu Brodsko–
posavske županije:

Janja Jerković, 
odgojiteljica i Zlata 
Janžić, odgojiteljica

Slavonski Brod 
2013./2014.



AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI SREDSTVA

Izvijestiti ravnateljicu, SRS i 
Odgojiteljsko vijeće ustanove 
Dječji vrtić ‘Ivana Brlić Mažuranić’, 
Slavonski Brod

Tijekom 
2013/2014. 
godine

Izvješće sa stručnog 
skupa – prometna 
preventiva mladih

Tim za prometnu preventivu 
Janja Jerković, odgojiteljica i 
Zlata Janžić, odgojiteljica

Materijali s edukacije 
prometne preventive 
mladih

Izvijestiti ured gradonačelnika o 
potrebi parkirnih mjesta

Tijekom 
2013/2014. 
godine

Dogovor i zaključci 
s edukacije 
– prometna 
preventiva mladih

Tim za prometnu preventivu
Janja Jerković, odgojiteljica 
i Zlata Janžić, odgojiteljica 
te Stručno razvojna služba 
Dječjeg vrtića ‘Ivana Brlić 
Mažuranić’ Slavonski Brod 

Teorijske odrednice 
akcijskog plana

Izvijestiti Gradsku službu – Brod 
parking o potrebi označavanja 
parkirnih mjesta

Tijekom 
2013/2014. 
godine

Zaključci nakon 
izvještavanja ureda 
gradonačelnika

Tim za prometnu preventivu 
Janja Jerković, odgojiteljica i 
Zlata Janžić, odgojiteljica

Zaključci i odluka 
gradonačelnika i 
upravnog vijeća

Izvijestiti prometnu policiju s 
molbom za stručnu pomoć i 
suradnju pri postavljanju oznaka

Tijekom 
2013/2014. 
godine

Nacionalni program 
sigurnosti cestovnog 
prometa – edukacija

Tim za prometnu preventivu 
Janja Jerković, odgojiteljica i 
Zlata Janžić, odgojiteljica
Prometna policija

Zaključci sa sastanka 
s gradonačelnikom i 
provedbe akcijskog 
plana

Označavanje parkirnih mjesta 
za potrebe korisnika vrtića – 2 
mjesta po dva pored ulaza u vrtić 
(Gundulićeva ulica i Badalićeva 
ulica)

Postavljanje 2 prometna znaka.
Na prometnom znaku napisati 
vrijeme korištenja parkirališta za 
roditelje pri dovođenju djece: 
7–8:30 i odvođenju djece: 11:45–
12:15 i 14:30–16:00

Tijekom 
2013/2014. 
godine

Broj parkirnih mjesta 
Količina boje za 
oznake

Prometni znakovi

Tim za prometnu preventivu 
Janja Jerković, odgojiteljica i 
Zlata Janžić, odgojiteljica
Prometna policija

Realizatori: izvođači radova

metar

boja za asfalt

prometni znakovi
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odgojiteljica i odgojno 
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ciljana skupina
dvije skupine djece predškolske dobi

vrijeme
od svibnja 2013. god. 

izvršitelji
 · ravnateljica dječjeg vrtića Sunce Ana Dunatov, ravnateljica dječjeg vrtića Radost 
Marijana Miočić;

 · odgojiteljice Marica Bičić i Martina Marušić;
 · djeca dviju odgojnih skupina. 

indikatori
 · usmeni dogovori, 
 · ponude prodajnih mjesta, 
 · (natjecateljske) igre,
 · likovni radovi,
 · foto–dokumentacija,
 · ponašanje djece u stvarnim situacijama,
 · Odgojiteljsko vijeće. 

sredstva
5.000 kuna Sigurne ceste (dobivena iz Nacionalnog programa 
sigurnosti cestovnog prometa), dodatna sredstva dječjeg vrtića 
Sunce. 

prilozi
radionica, financijski plan. 

PlAN AKTIVNOSTI 

tema 
Dječji prometni poligon u vrtiću 

svrha
Osvijestiti važnost ispravnog ponašanja u prometu 

cilj
 · povećati prometno znanje o prometnim znakovima, 
 · unaprijediti pravilno ponašanje djece u prometu,
 · smanjiti broj stradale djece u prometu.

ZADARSKA ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN  
djeČji 
prometni 
poliGon u 
vrtiću

Program prometnog 
odgoja djece pred 
polazak u školu 

Tim za prometnu 
preventivu Zadarske 
županije: 

Marica Bičić – dječji 
vrtić Sunce (po Duga) i 
Martina Marušić – dječji 
vrtić Radost (po Višnjik)

Martina Marušić i Marica Bičić



AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI SREDSTVA 

Dogovor s ravnateljicama 
na temu: ‘Oprema 
prometnog poligona u 
vrtiću’ 

Svibanj, 
2013.

usmeni dogovor ravnateljice i odgojitelji verbalna komunikacija

Istražiti mogućnosti 
kupovine prometne 
didaktike i kupovine istih 

Lipanj, 
2013. 

ponude prodajnih mjesta odgojitelji nabava drvenih prometnih 
znakova, lego kocki, tepih–cesta, 
automobila različitih službi

Osmišljavanje i provedba 
aktivnosti s djecom 

Rujan, 2013. (natjecateljske) igre djeca i odgojitelji prometna didaktika 

Primjena novostečenih 
znanja u stvarnim 
situacijama (izleti i šetnje)

Od rujna 
2013.

Ponašanje djece u 
stvarnim situacijama

djeca, odgojitelj i ostali 
sudionici u prometu 

prometna okolina 

Izlaganje provedbenog 
akcijskog plana na 
Odgojiteljskom vijeću 

po 
završetku 
aktivnosti 

Odgojiteljsko vijeće odgojitelji dokumentacija provedenog
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odgojiteljica i odgojno 
obrazovnih radnika

Cilj akcijskog plana bio je provođenje kraćeg programa prometnog odgoja u skupini 
djece pred polazak u školu (oko 80 djece, podijeljeno u četiri radne skupine).
Svrha programa je povećati spoznaje i vještine za sigurno i samostalno kretanje djece u 
prometu, kao jedan od važnih čimbenika pripreme predškolske djece za školu.

 Cilj i svrha ovog plana definirali su ime teme programa koja glasi ‘Sigurno od kuće 
do škole’.

 U realizaciju istoga, osim tima za prometnu preventivu planiramo uključiti i 
odgojitelje djece koja će pohađati Program, kao i njihove roditelje (ulazne i izlazne 
ankete), Odgojiteljsko vijeće (upoznavanje s planom i rezultatima Programa), 
razvojno–pedagošku službu: ravnateljicu, pedagoginju i psihologinju Vrtića 
(osiguranje materijalno–tehničkih uvjeta, izrada anketa, ulazne i izlazne ankete za 
stručne suradnike), djelatnike mup–a Našice (aktivno sudjelovanje u pripremi i 
realizaciji radionica Programa), Auto školu ‘Oprez’ Našice (izrada testa za polaznike 
Programa), lokalnu radio postaju, te internet oglašivače, kao i županijske dnevne novine 
(informiranje o tijeku i rezultatima provedbe ovog Programa prometne preventive).

 Svaka skupina djece proći će šest radionica (Siguran prelazak 
preko ceste, Sigurno mjesto za igru, Djeca u prometu, Ja u prometu, 
Igre na prometnom poligonu dječjeg vrtića, Na raskrižju u gradu), 
a na kraju, planiramo ‘Ispit za pješake’ kao i podjelu ‘Dozvola 
za pješake, kojoj će nazočiti njihove odgojiteljice, ravnateljica, 
djelatnici mup–a i naravno tim za prometnu preventivu, te 
predstavnici javnih medija.

 Kao indikatore Programa izdvajamo: zaključke s ov, ulazne i 
izlazne ankete svih sudionika, izjave djece, likovne radove djece, 
tabele praćenja, foto i video dokumentaciju, ukupni broj sudionika, 
broj održanih radionica, valorizaciju i medije.

 Planiranje ovog akcijskog plana započeli smo u svibnju 2013.god., a realizaciju 
Programa planiramo do kraja listopada. Valorizaciju i prezentaciju rezultata 
realizirat ćemo do kraja 2013. godine.

ciljana skupina 
Djeca u dobi šest i sedam godina (oko 80 djece, podijeljeno u 4 skupine)

vrijeme
od svibnja 2013. do prosinca 2013.

izvršitelji
 · Nada Delić–Crnković
 · Jelena lukavski
 · Rps
 · MUP
 · Auto škola ‘Oprez’’

OSJEčKO–BARANJSKA 

ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN  
siGurno  
od kuće  
do škole

Program prometnog 
odgoja djece pred 
polazak u školu

Tim za prometnu 
preventivu Osječko–
baranjske županije:

Nada Delić–Crnković i 
Jelena (Lukavski) Brkić

Nada Delić Crnković i Jelena Lukavski Brkić
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indikatori
 · Zaključak s OV
 · Ulazne i izlazne ankete
 · Izjave djece i likovni radovi
 · Tabele praćenja
 · Foto–dokumentacija, video–dokumentacija
 · Ukupni broj sudionika u Programu
 · Ukupni broj ispunjenih anketa
 · Broj održanih radionica
 · Valorizacija
 · Mediji 

sredstva
5.000 kn od udruge Sigurna cesta (dobivena iz Nacionalnog programa sigurnosti 
cestovnog prometa)

prilozi 
radionice, anketni upitnici, zapisnik o dogovoru s policijskim službenicima, 
financijski plan

PlAN AKTIVNOSTI 
 
tema
Sigurno od kuće do škole 

svrha 
Povećati spoznaje i vještine za sigurno i samostalno kretanje djece u prometu 

cilj 
Provođenje programa prometnog odgoja za djecu pred polazak u školu 



AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI SREDSTVA

Predstavljanje akcijskog plana 
na Odgojiteljskom vijeću

Svibanj, 
2013.

Zaključak s Odgojiteljskog 
vijeća

Tim za prometnu 
preventivu – Nada 
Delić–Crnković i Jelena 
Lukavski

PowerPoint prezentacija 

Uvid u materijalnu opremljenost 
vrtića vezanih za Program 
prometnog odgoja

Lipanj, 
2013.

Prikupljanje postojećih 
materijala iz vrtića

Tim za prometnu 
preventivu – Nada 
Delić–Crnković i Jelena 
Lukavski

Nabava semafora i tepiha 
‘Zebra’’ (oznaka za pješački 
prijelaz)

Formiranje centra za prometni 
odgoj na nivou vrtića

Lipanj, 
2013.

Foto–dokumentacija 
početnog i završnog stanja 
adekvatnog prostora 
(centra za prometni odgoj)

Tim za prometnu 
preventivu – Nada 
Delić–Crnković i Jelena 
Lukavski
Ravnateljica DV Zvončić 
Našice – Grad Našice

Prikupljeni postojeći 
materijali i rekviziti
Obogaćivanje centra 
nabavljenim rekvizitima, 
plakatima te potrošnim 
materijalom 

Ulazne ankete za:
 · Roditelje
 · Odgojitelje
 · Rps
 · Djecu (u obliku radnih listova)

Rujan, 
2013.

Ankete Tim za prometnu 
preventivu – Nada 
Delić–Crnković i Jelena 
Lukavski

Anketni upitnici (papir, 
boja za printer)

Radionice za djecu:
1. Siguran prelazak preko ceste
2. Sigurno mjesto za igru
3. Sigurnost djece u prometu
4. Ja u prometu
5. Igre na poligonu dječjeg 
vrtića
6. Na raskrižju
7. Ispit za pješake prvake

Listopad, 
2013

 · Broj djece u radionicama
 · Broj održanih radionica
 · Izjave djece
 · Tabele praćenja
 · Foto, likovna i video 

dokumentacija

Tim za prometnu 
preventivu – Nada 
Delić–Crnković i Jelena 
Lukavski
Službenici MUP–a

 · Slikovni materijali
 · Prometni rekviziti
 · Potrošni materijal (papir, 

flomasteri, hameri i sl.)

Izlazne ankete za:
 · Roditelje
 · Odgojitelje
 · Rps
 · Djecu (u obliku radnih listova)

Studeni, 
2013.

Ankete Tim za prometnu 
preventivu – Nada 
Delić–Crnković i Jelena 
Lukavski

Anketni upitnici (papir, 
boja za printer)

Valorizacija provedenog 
Programa prometnog odgoja za 
djecu pred polazak u školu

Prosinac, 
2013.

 · Ukupni broj sudionika 
Programa (odgojitelji, 
rps, roditelji djeca, 
policijski službenici, 
članovi Auto škole 
‘Oprez’)

 · Zapisnici
 · Zaključci s 

Odgojiteljskog vijeća
 · Ukupni broj anketa 

(ulaznih i izlaznih)
 · Ostvarenost cilja

Tim za prometnu 
preventivu – Nada 
Delić–Crnković i Jelena 
Lukavski

Tabela sa statističkim 
podacima

Predstavljanje rezultata 
provedenog Programa:
 · Roditeljima
 · Odgojiteljskom vijeću
 · Gradu Našice
 · Na nivou županije – putem 

stručnog skupa

Prosinac, 
2013.

– PowerPoint prezentacija
– Web stranica
– Mediji (novine, radio)

Tim za prometnu 
preventivu – Nada 
Delić–Crnković i Jelena 
Lukavski

PowerPoint prezentacija
Objavljeni članci iz medija
Foto i video 
dokumentacija
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ciljana skupina 
djeca u dobi od 3,5 –6,5 godina (37 djece podijeljenih u dvije skupine)

vrijeme
svibanj 2013.–prosinac 2013.

izvršitelji
 · Josipa Vlahov
 · Željka lučev
 · SRS
 · MUP

indikatori 
 ulazne izlazne ankete provedene s djecom

 ·  Izjave djece
 · Crteži i fotografije djece
 · Broj posjeta prometnog policajca
 · Broj izlazaka na prometnice
 · Ukupan broj sudionika
 · Broj i vrsta provedenih aktivnosti
 · Valorizacija

sredstva
5.000 kuna dobivenih od udruge Sigurna cesta

prilozi
aktivnosti provedene s djecom, fotografije, financijski plan

PlAN AKTIVNOSTI

tema
sigurno kretanje okolinom kroz usvajanje prometnih pravila

svrha
omogućiti stjecanje osnovnih znanja i iskustava u prometu

cilj
osposobiti djecu za lakše snalaženje u svojoj okolini u kojoj je promet 
njen sastavni dio, učenjem prometnih pravila

šIBENSKO–KNINSKA 
ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
siGurno 
kretAnje 
okolinom 
kroz 
usvAjAnje 
prometnih 
prAvilA

Tim za prometnu 
preventivu šibensko–
kninske županije:

Josipa VLahov i  
Željka lučev

šibenik, svibanj 2013. 

Željka Lućev i Josipa Vlahov



AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI SREDSTVA

Intervjui s djecom 
(postojeće stanje)

rujan Odgovori na postavljenih 5 pitanja Željka Lučev
Josipa Vlahov

Aktivnosti provedene 
u vrtiću Centar promet, 
umjetničke aktivnosti, 
raznovrsne igre

rujan listopad 
studeni

Dječji radovi, fotografije, izjave, 
izrađena i nabavljena prometna 
didaktika

Željka Lučev Josipa 
Vlahov

Potrošni materijal,
kupljena didaktika

Posjet prometnog policajca listopad Broj posjeta prometnog policajca, 
broj djece koja su prisustvovala 
aktivnosti, fotografije,
dječji radovi i izjave

Josipa Vlahov 
Željka Lučev, prometni 
policajac i policajka,
g. Pulić – prometna 
policija

Aktivnosti izvan vrtića
Izrada poligona na 
vanjskom igralištu, boravak 
djece na poligonu s 
prometnim policajcem,
kretanje prometnicama i 
prelazak ceste

listopad,
studeni

Broj izlazaka na prometnice, vrste 
prelazaka ceste, broj djece koja 
su sudjelovala u aktivnosti, dječji 
radovi, izjave, fotografije

Željka Lučev

Josipa Vlahov

Prometni policajac
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tema (naziv akcijskog plana)
Prometni poligon u dječjem vrtiću

svrha
Sigurnost djece kao pješaka u prometu

ciljevi
Osposobljavanje djece za samostalno i sigurno sudjelovanje u prometu 
kao pješaci

VUKOVARSKO–
SRIJEMSKA ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
prometni 
poliGon 
u djeČjem 
vrtiću

AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI SREDSTVA

Izvješće ravnateljici o 
zamišljenom akcijskom planu

svibanj odobrenje ravnateljice za 
pokretanje i realizaciju plana

odgojitelji županijskog tima

Suradnja s PU Vukovarsko–
srijemskom, Odjel za 
sigurnost u prometu

svibanj smjernice za provedbu plana 
(gdje nabaviti boje, kome 
se obratiti za nacrt izrade 
poligona)

odgojitelji županijskog tima, 
prometni policajci:
Boris Klinec
Nevenko čepo

Kontakt s distributerom, 
kupnja boje za iscrtavanje 
poligona

lipanj boja za beton odgojitelji županijskog tima = 1.200.00 HRK

Kontakt s distributerom, 
kupnja prijenosnog semafora

lipanj semafor odgojitelji županijskog tima = 2.100.00 HRK

Prezentacija akcijskog plana 
na Odgojiteljskom vijeću

lipanj zapisnik s Odgojiteljskog 
vijeća

odgojitelji županijskog tima

Maja Katić i Darija Devčić



Osnivaču DV Vukovar 1 
prezentirati plan izrade 
programa preventive 
o prometu u svrhu 
sufinanciranja, doniranja 
dodatnih financijskih 
sredstava

rujan zaključak sa sastanka s 
predstavnicima grada

odgojitelji županijskog tima, 
predstavnici grada Vukovara

Kontaktirati HAK u svrhu 
dobivanja nacrta prometnog 
poligona

rujan nacrt prometnog poligona odgojitelji županijskog tima, 
djelatnici HAK–a

Iscrtavanje prometnog 
poligona

rujan iscrtan prometni poligon u 
dvorištu vrtića

odgojiteljice DV Vukovar 1

Edukacija djece u suradnji s 
PU Vukovarsko–srijemskom, 
rad odgojitelja s djecom kroz 
sljedeće aktivnosti: 

 · upoznavanje prometnih 
znakova i rada semafora

 · upoznavanje djece s 
pravilima u prometu kad 
semafor radi, kad nema 
semafora, kad je prometni 
policajac na križanju 

 · kako prelaziti cestu sa i bez 
pješačkog prijelaza

 · hodanje cestom bez 
nogostupa

 · pronaći sigurno mjesto za 
igru

 · kviz znanja o prometu
 · stavljanje djece u stvarne 

situacije u prometu
 · podjela diploma za uspješno 

sudjelovanje u prometu kao 
pješaka

rujan, 

listopad, 

studeni

provedeno i provjereno 
osposobljavanje djece (40) 
za samostalno i sigurno 
sudjelovanje u prometu kao 
pješaci

odgojitelji predškolske 
skupine DV Vukovar 1 
(Centralni objekt), prometni 
policajci:

Nevenko čepo,

Boris Klinec
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Cilj akcijskog plana bio je osposobiti djecu predškolske dobi za sigurno sudjelovanje 
u prometu. Nakon izlaganja akcijskog plana za provedbu aktivnosti prometne 
preventive na odgojiteljskom vijeću D.V. ‘Marjan’ u projekt se uključilo 11 odgojnih 
skupina djece predškolske dobi iz područnih jedinica: D.V. ‘Crvenkapica’, D.V. ‘Kekec’, 
D.V. ‘Koralj’, D.V. ‘Pahuljica’, D.V. ‘Potočnica 1’ i D.V. ‘Veseli dani’ (ukupno oko 250 
djece), obuhvaćena su djeca mješovitih odgojnih skupina, od 3 do 6 godina starosti.

 Svrha projekta je omogućiti djeci predškolske dobi stjecanje temeljnih znanja o 
prometnoj kulturi i prometnim pravilima.

 S provedbom aktivnosti projekta u našim skupinama započeli smo u rujnu 
pedagoške godine 2013. g, u sklopu čega smo proveli inicijalno testiranje djece o 
prometnoj kulturi.

 Sigurno ponašanje u prometu te poštivanje prometnih pravila 
uvježbavali smo u šetnjama okolicom vrtića i na prometnom 
poligonu u ulozi pješaka, tijekom trajanja redovnog školskog sata 
za djecu osnovnoškolskog uzrasta, u suradnji s voditeljem školskog 
prometnog poligona gosp. Matom Teklićem koji je također svakoj 
odgojnoj skupini održao predavanje uz prezentaciju ‘Siguran put 
od kuće do škole’.

 Surađivali smo s prometnim policajcem gospodinom Pericom 
Orešković uz čiju smo pomoć dogovorili posjet hak–ove male 
prometne škole, koja je gostovala u našem vrtiću ‘Koralj’ 22.–24. 
listopada 2013. g. s preventivno–edukativnim programom Vidi i 
klikni, a kojem je cilj djecu predškolske dobi kroz praksu i igru 
educirati o prometnoj sigurnosti i pravilima poput vezanja pojasa 
za vrijeme vožnje automobilom ili prelaska ceste. 

 U radionicama su tijekom trodnevnog gostovanja hak–ove prometne škole 
sudjelovala djeca predškolci iz 11 odgojnih skupina naših vrtića. Uz najsuvremenije 
metode – učenje kroz činjenje, rad, igru i osobno iskustvo 

 · pokazivanjem i vježbanjem uz didaktička pomagala, automobila na napuhavanje i 
električnog automobila, djeca su učila: 

 · o pravilnom korištenju nogostupa,
 · o uočavanju prometnih svjetala, 
 · o prelaska ceste u situaciji kada nailazi automobil
 · vježbali su vizualni kontakt i komunikaciju s vozačem
 · upoznali su se s rizicima prelaska ceste između parkiranih automobila
 · o propisnom prelaženju ceste korištenjem pješačkog prijelaza
 · upoznali su se s rizicima prelaska ceste između parkiranih automobila
 · o propisno i pravilnom sjedenju u automobilu, korištenju dječjih sjedalica i sig-
urnosnih pojaseva u automobilu.

 Djeca su po završetku radionice od djelatnika hak–a dobila na dar edukacijsku 
bojanku s dva tipa prometnih situacija – ispravnim i neispravnim ponašanjem koja 

SPLITSKO–
DALMATINSKA ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
brošurA o 
prometnoj 
siGurnosti 
djece nA putu 
do vrtićA

Tim za prometnu 
preventivu Splitsko–
dalmatinske županije:

Gordana Goreta i 
Maja Jukić

Maja Jukić i Gordana Goreta
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predstavlja žalbu djeteta upućenu roditeljima kako bi roditelji postali svjesni da je 
njihovo uzorno ponašanje prvi i osnovni primjer i doprinos njihovoj sigurnosti.

 Jedna od zajedničkih planiranih aktivnosti svih odgojnih skupina koje su 
sudjelovale u projektu prometne preventive je bio posjet kazališta ‘Z produkcija’ s 
predstavom ‘Prometna priča’. Prigodna lutkarska predstava koja govori o ponašanju 
u prometu. (Slavica i Jurica kasne u školu i pretrčavaju cestu na nedopuštenom 
mjestu, prelaze i preko crvenog svjetla na semaforu... prometni policajac Mate to 
vidi i poduči ih kako se trebaju ponašati u prometu. Kroz devet poučnih songova 
(zebra, semafor, prometni znakovi, Mate na raskrižju, u autu...) i domišljate 
dijaloge djeca su učila o prometnoj kulturi kroz interakciju s glumcima tijekom 
cijele predstave.)

Suradnju tijekom trajanja projekta ostvarili smo s:
 · kolegicama odgojiteljicama koje su se sa svojim odgojnim skupinama uključile u 
projekt,

 · razvojno–pedagoškom službom D.V. ‘Marjan’: ravnateljica Ani Mrnjavac, peda-
goginja liljana Vladušić i pedagoginja Zrinka Marović, 

 · prometnim policajcem Pericom Oreškovićem,
 · djelatnicima hak–a,
 · voditeljem školskog prometnog poligona Matom Teklićem,
 · grafičkim urednikom Hrvojem Mijićem,
 · tiskarom ‘Bramil junior’,
 · kazalištem ‘Z produkcija’,
 · autorima stihova za prometnu brošuru Duškom Mucalom i Ivom lesićem,
 · lokalnim radiom ‘Radio Dalmacija’

 Roditelje smo obavijestili o provođenju projekta prometne preventive u dječjim 
vrtićima, a kutić za roditelje smo nadopunili različitim edukativnim sadržajima: 
‘Kako prevoziti djecu u automobilu’, ‘Budite djetetu primjer u prometu’, ‘Što kaže 
zakon o prijevozu djece u vozilu’, ‘Savjeti za roditelje’.

 Indikatori provedenog akcijskog plana su: broj obuhvaćene djece, kronološka 
dob djeteta, rezultati inicijalnog i finalnog teoretskog i praktičnog testiranja djece 
o prometnoj kulturi, likovni radovi djece, izjave djece, fotografije, plakati, snimka 
najave projekta u organizaciji udruge Sigurna cesta na lokalnoj radio postaji, 
izvješće o projektu prometne preventive na službenoj stranici D.V. ‘Marjan’ 
www.vrticmarjan.hr/Projekti/Prometnapreventiva.aspx, broj tiskanih brošura–
slikovnica.
 
 Po završetku projekta planiramo provesti finalno anketiranje djece o prometnoj 
kulturi i tiskati brošuru–slikovnicu o prometnoj sigurnosti djece na putu do vrtića, 
a sve u svrhu podizanja svijesti i smanjivanja stradavanja djece u prometu, učeći 
djecu pravilnom ponašanju u prometu.

Trenutno je u izradi grafička priprema i grafička obrada za tiskanje brošura–
slikovnica. Valorizaciju i prezentaciju rezultata realizirat ćemo po završetku 
projekta do kraja 2013. godine.

http://www.vrticmarjan.hr/Projekti/Prometnapreventiva.aspx


PlAN AKTIVNOSTI 

tema (naziv akcijskog plana)  
Brošura o prometnoj sigurnosti djece na putu do vrtića 

svrha
Omogućiti stjecanje temeljnih znanja o prometnim pravilima

cilj
Osposobiti djecu predškolske dobi za sigurno sudjelovanje u prometu

AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI

Upoznati ravnatelja i stručnu službu 
vrtića o planiranim aktivnostima

17.05.2013.
22.05.2013.

zapisnik sastanka s 
pedagoginjom
zapisnik sastanka s 
ravnateljem

Gordana Goreta
Maja Jukić

Izrada PP prezentacije akcijskog plana 10.–15.06.2013. prezentacija Gordana Goreta
Maja Jukić

Izlaganje prezentacije na 
Odgojiteljskom vijeću – motivirati 
odgojitelje na aktivno sudjelovanje u 
akcijskom planu

20.06.2013. zapisnik Odgojiteljskog 
vijeća

 Ani Mrnjavac, ravnateljica
Liljana Vladušić, pedagoginja
Gordana Goreta i
Maja Jukić, odgojiteljice

Dogovor s predstavnikom tiskare 
‘Bramil junior’ u vezi tiskanja brošure

21.06.2013. ponuda u PDF–formatu Gordana Goreta
Maja Jukić

Nabava potrebnog materijala 
za provođenje akcijskog plana 
(plastifikator, folije za plastificiranje, 
toneri za printere, hamer)

27.05–25.06.2013. troškovnik
računi

Gordana Goreta
Maja Jukić

Osmisliti, isprintati i plastificirati 
materijal za inicijalni i finalni plan 
praćenja djece

7. i 8. mjesec 2013. tablica praćenja Gordana Goreta
Maja Jukić

Upoznati roditelje o početku 
provođenja akcijskog plana

04.–09.09.2013. zapisnik roditeljskog 
sastanka
broj prisutnih roditelja

Gordana Goreta 
Maja Jukić
pedagoginja Liljana Vladušić

Dogovor s voditeljem školskog 
prometnog poligona g. Matom 
Teklićem u vezi korištenja poligona

06.–15.09.2013. zakazani termini na 
poligonu
fotografije

 Gordana Goreta
 Maja Jukić

Inicijalno anketiranje djece
 · teoretski dio (opće znanje prometnih 

pojmova i pravila)
 · praktični dio (prijelaz preko 

pješačkog prijelaza, kretanje 
nogostupom i u koloni, poštivanje 
semafora

10.–20.09.2013.  · broj obuhvaćene djece
 · kronološka dob djeteta
 · anketa

Gordana Goreta
 Maja Jukić



Planirane aktivnosti u radu s djecom:
 · Upoznavanje prometnih pojmova i 

pravila
 · Pravilan prijelaz preko ceste
 · Kretanje nogostupom
 · Mjesta za igru
 · Reflektirajuća odjeća i obuća
 · Prometni poligon
 · Susret s prometnim policajcem

9,10 i 11. mjesec 2013.  · likovni radovi djece
 · izjave djece
 · fotografije

Gordana Goreta
Maja Jukić
Mate Teklić, voditelj poligona
Perica Orešković, policijski 
službenik za prevenciju u prometu

Izrada plakata provedenih aktivnosti 11. mjesec 2013. plakat Gordana Goreta
Maja Jukić

Finalno anketiranje djece (ponavljanje 
ankete)

11. mjesec 2013.  · broj obuhvaćene djece
 · kronološka dob djeteta
 · anketa

Gordana Goreta
Maja Jukić

Evaluacija postignuća 20.–30. 11.2013. tablica praćenja Gordana Goreta
Maja Jukić

Izrada i tisak brošura 12 . mjesec 2013. broj tiskanih brošura Gordana Goreta
Maja Jukić
Tiskara ‘Bramil junior’

Roditeljski sastanak
 · prezentacija postignuća provedenog 

akcijskog plana
 · predstavljanje i podjela brošura 

19.12.2013.
 ·  broj prisutnih roditelja
 · broj podijeljenih brošura Gordana Goreta

Maja Jukić
Liljana Vladušić, pedagoginja
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cilj
 · Povećati zaštitu djece u okruženju vrtića i potaknuti roditelje da djeluju kao 
primjer u prometu svojoj djeci

 · Pomoći djeci u stjecanju osnovnih prometnih vještina i pravila

svrha
Podizanje svijesti kod djece i roditelja o važnosti poštivanja prometne kulture

aktivnosti

1. (svibanj, lipanj)
 · Izlaganje plana ravnateljicama; Marizi Kovačević – Dječji vrtić Pula i  
Sandri Orbanić – Dječji vrtić Rovinj;

 · Izlaganje plana odgojiteljima na Odgojiteljskom vijeću (lipanj);
 · Cijene prometnog znaka i stupića;
 · Kontaktirati s prometnim policajcima u Istarskoj županiji. 

2. (lipanj, rujan)
 · Održati roditeljski sastanak sa ciljem upoznavanja roditelja o akci-
jskom planu; 

 · Uputiti pismo namjere OŠ ‘Veli vrh’ koja se nalazi u blizini vrtića i 
koristi isti vanjski prostor.

3. (lipanj)
 · Preko ravnateljice izložiti osnivaču (grad Pula i grad Rovinj) akcijski 
plan sa ciljem ishodovanja suglasnosti za realizaciju istog.

4. (lipanj)
 · Uputiti pismo namjere prometnoj policiji (PU istarska, grad Pula i grad Rovinj) sa 
ciljem dobivanja suglasnosti za postavljanje zaštitnih stupića i prometnog znaka u 
okruženju vrtića te uključivanje prometne policije u realizaciji plana i odgojno–obra-
zovni rad s djecom u skupinama;

 · Informativni razgovor s pomoćnikom načelnika za sigurnost cestovnog prometa, g. 
Vladom Stankovićem (PP Rovinj) i policijskim službenikom za sigurnost i preven-
tivu u cestovnom prometu, g. Željkom Delačem (PP Rovinj);

 · Pismo namjere komunalnom poduzeću i gradskoj službi prometnih redarstvenika za 
pomoć u realizaciji plana.

5. (rujan–prosinac)
Aktivnosti s djecom u skupini:
 · izrada didaktičkog materijala na temu ‘Djeca u prometu’, uključivanje roditelja, odgo-
jitelja;

 · usvajanje stihova, pjesmi i brojalica na temu prometa;
 · likovno i stvaralačko izražavanje djece vezano uz promet;
 · upoznavanje s pričama vezanim uz zaštitu djece u prometu;
 · prometni policajac u skupini, edukacija djece i usvajanje osnovnih pravila ponašanja 
kao pješaci–aktivni sudionici u prometu;

ISTARSKA ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
siGurAn 
prilAz 
djeČjem 
vrtiću

Odgojiteljice
Elida Juričić i 
Tanja Križmanić

Tanja Krizmanić i Elida Jurčić
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 · posjet prometnoj policiji, gledanje animiranog filma ‘Crvenkapica u prometu’;
 · ciljane šetnje i poticanje djece na uočavanje prometnih obilježja i poštivanje istih, 
rješavanje situacija kroz iskustveno praktične aktivnosti;

 · izraditi edukativni letak ‘I djeca znaju prometna pravila’;
 · posjet hak–u, sudjelovanje u izradi edukativnog letka za djecu i roditelje te sud-
jelovanje u provođenju praktičnih aktivnosti s djecom u skupini.

6. (studeni)
 · fizičko postavljanje stupića i prometnog znaka (nakon ishodovanih svih suglasnosti)
 · tiskanje edukativnog letka ‘I djeca znaju prometna pravila’

izvršitelji
 · odgojiteljice Elida Juričić i Tanja Križmanić
 · ravnateljice Mariza Kovačević (DV Pula) i Sandra Orbanić (DV Rovinj)
 · Prometna policija (Istarska županija, Pula, Rovinj)
 · komunalno poduzeće i gradska služba prometnih redara

indikatori
 · zapisnici s Odgojiteljskih vijeća
 · dobivene suglasnosti
 · dječji crteži, izjave, izrađena didaktika, fotografije i drugo
 · edukativni letak ‘I djeca znaju prometna pravila’
 · postavljeni prometni znak i stupići

Ukupan bruto iznos kojim raspolažemo je 5.000 kn, vrijeme provođenja akcijskog 
plana je od svibnja do prosinca 2013. g.
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Cilj akcijskog plana je sprečavanje stradavanja djece tijekom vožnje na nezakonit 
način. Također i potaknuti roditelje na poštivanje zakonskih pravila.
Svrha programa je povećati sigurnost djece prilikom dolaska u vrtić.
Iz toga slijedi i tema: Siguran prijevoz djece do vrtića.

 U realizaciju istog planiramo osim tima za prometnu preventivu uključiti 
roditelje djece vrtićke dobi iz vrtića Izviđač i vrtića Ciciban, djelatnika mup–a, 
odnosno prometne policije.

 Započet ćemo sa ‘snimanjem’ stanja na terenu i prikupljanjem podataka kroz 
tjedan u terminu od 8:30 do 9:30 i 15:30 do 16:30 sati. Provest ćemo anonimnu 
anketu među roditeljima djece. Organizirat ćemo posjet prometnog policajca koji će 
putem edukativnih dječjih filmova voditi razgovore s djecom o raznim prometnim 
situacijama. Nakon toga djeca će svoja iskustva kroz likovno izražavanje prenijeti 
na papir. Njihove crteže koristit ćemo za izradu promotivnih plakata, letaka i 
naljepnica. Iste ćemo kasnije podijeliti svim vrtićima. Plakati će biti izloženi na 
vidljivom mjestu.

 U dogovoru s prometnim policajcem održat će se edukativna radionica za 
roditelje.

 Kao indikatore akcijskog plana izdvajamo: zaključak sa sastanka, tabele 
praćenja, statistički prikaz početne i završne ankete, izjave djece, likovne radove 
djece, foto i video dokumentaciju, promotivne plakate, letke i naljepnice. 

 Planiranje ovog akcijskog plana započeli smo u svibnju 2013., a realizaciju 
planiramo do kraja 2013. godine. 

ciljana skupina
Roditelji djece vrtićke dobi od 4. do 6. godine. (oko 100 roditelja u oba vrtića)

vrijeme 
od svibnja 2013. do prosinca 2013.

izvršitelji
 · Stanka Sekondo
 · Suzana Herceg
mup
 · roditelji
 · djeca

indikatori
 · Zaključak sa sastanka s ravnateljicom
 · Tabele praćenja
 · Anonimne ankete
 · Statistički prikaz početne i završne ankete
 · Izjave djece
 · Foto–dokumentacija, video–dokumentacija

DUBROVAčKO–
NERETVANSKA 
ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
siGurAn 
prijevoz 
djece do 
vrtićA

Tim za prometnu 
preventivu Dubrovačko–
neretvanske županije:

Stanka Sekondo i  
Suzana Herceg

Dubrovnik, svibanj 2013.
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 · likovni radovi
 · Promotivni plakati, leci i naljepnice

sredstva
5.000 kn od udruge Sigurna cesta (dobivena iz Nacionalnog programa sigurnosti 
cestovnog prometa)
   
prilozi
anketni listići, financijski plan, fotografije

PlAN AKTIVNOSTI  

tema 
Siguran prijevoz djece do vrtića 

svrha 
Povećati sigurnosti djece prilikom dolaska u vrtić prijevoznim sredstvom 

cilj 
Sprečavanje stradavanja djece tijekom vožnje; Poštivanje zakonskih pravila
 
AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI SREDSTVA

Sastanak s ravnateljicom– 
predstavljanje akcijskog plana

Svibanj 
2013.

Zaključak sa sastanka Županijski tim, 
ravnateljica

Pisani prijedlog 
akcijskog plana

Prikupljanje podataka o 
postojećem stanju na terenu

Lipanj 
2013.

Tabele praćenja broja sudionika Županijski tim Papir, olovke

Anonimna anketa za roditelje Lipanj 
2013.

Analiza provedene ankete (100 
kom.)

Županijski tim, 
roditelji

Anketni listići, anketne 
kutije (papir, boja za 
printer, flomaster)

Posjet prometnog policajca i 
razgovor s djecom

Lipanj 
2013.

Izjave djece, foto–dokumentacija Županijski tim, 
djeca, prometni 
policajac

DVD – edukativni film 
o prometu

Likovno izražavanje djece Lipanj 
2013.

Likovni radovi,
foto–dokumentacija

Županijski tim,
djeca

Usb memory stick, 
potrošni materijal 
(papiri, flomasteri i sl.)

Izrada promotivnih plakata, 
letaka i naljepnica

Rujan 
2013.

Promotivni plakati (25 kom.), leci 
(500 kom.) i naljepnice (1000 kom.)

Županijski tim, 
tiskara

Usb stick (fotografije, 
crteži)

Edukativna radionica za 
roditelje

Listopad 
2013.

Video materijal Županijski tim, 
prometni policajac, 
roditelji

Video materijal

Završna anketa Studeni 
2013.

Analiza provedene ankete (100 
kom.)

Županijski tim,
roditelji

Anketni listići, anketne 
kutije (papir, boja za 
printer, flomaster)

Prezentacija akcijskog plana za 
odgojitelje

Lipanj 
2014.

Powerpoint prezentacija Županijski tim Usb stick (power point 
prezentacija)
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svrha
omogućiti stjecanje temeljnih znanja i iskustava o prometu u područnom 
odjeljenju ‘Vjeverica’, Dječjeg vrtića Čakovec

ciljevi
1. Smanjiti broj stradale djece u prometu
2. Povećati znanja i iskustva o prometnoj kulturi
3. Poticati sigurno i odgovorno ponašanje djece kao pješaka u prometu

Provedba akcijskog plana:
 · u područnom odjeljenju ‘Vjeverica’, Dječjeg vrtića Čakovec
 · u četiri vrtićke skupine (oko 100 djece u dobi od 3 do 7 godina) i 8 odgojitelja
 · tijek trajanja: od svibnja do prosinca 2013. godine 

Zadaće:
 · izraditi nove pedagoške i didaktički osmišljene materijale prim-
jerene djeci predškolske dobi

 · opremiti vrtić novim prometnim sredstvima i didaktičkim materija-
lom za provedbu prometne kulture

 · osvijestiti kod djece prometno okruženje vrtića
 · koristiti prometno vježbalište u gradu
 · poticati djecu i roditelje da se pridržavaju prometnih pravila kao 
pješaci u prometu
 
Aktivnosti s djecom:

 · intervjuiranje djece
 · igre građenja i konstruiranja (prometnice– prometna sredstva)
 · izrada prometnica, prometnih sredstava i prometnih znakova
 · prometnik u vrtiću
 · crtanje, slikanje i modeliranje prometnih situacija
 · izrada igara s pravilima u prometu
 · izrada prometnog pokretnog poligona na hodniku i u dvorištu 
vrtića

 · izrada individualnih i zajedničkih knjižica o prometu
 · izrada plakata s prikazom razvijanja projekta (što smo naučili)
 · igra ‘Kviz’ (provjera znanja i iskustava o prometu)

 
Aktivnosti s odgojiteljima vrtića ‘Vjeverica’ i članovima Stručnog tima Dječjeg 
vrtića Čakovec:
 · redoviti radni sastanci jedanput mjesečno
 · analiza provedenih aktivnosti i timsko planiranje sljedećih aktivnosti s djecom i 
roditeljima

 · prezentacija provedbe projekta na Odgojiteljskom vijeću, te za odgojitelje 
Međimurske županije

 ·  objaviti članke u stručnim časopisima i popularnim medijima kako bi se istakla 
važnost uvođenja prometne preventive u vrtiće.   

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

AKCIJSKI PLAN 
siGurAn put 
djece kAo 
pješAkA od 
vrtićA do 
škole

Voditeljice projekta:

Nevenka Holetić, 
odgojitelj savjetnik i 
Gordana šoltić Siladi, 
odgojitelj mentor

Nevenka Holetić i Gordana šoltić-Siladi



Aktivnosti s roditeljima:
 · upitnik za roditelje
 · roditeljski sastanci
 · radionice za roditelje
 · *Napomena za praćenje akcijskoga plana: 
  Odgojitelji VI a – Zorka Igrec, Đulijana Matotek
  Odgojitelji VI b – Nives lisjak, Gordana Šoltić Siladi
  Odgojitelji OP 2 – lidija Bajsić, Janja Fodor 
  Odgojitelji OP 1 – Nevenka Holetić, Dijana Majerski            

AKCIJSKI PlAN

AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI SREDSTVA

Sastanak sa ravnateljicom 21.05.2013. Pp projekta Gordana Patarčec, 
ravnateljica, Nevenka Holetić, 
Gordana šoltić Siladi

–

Odgojiteljsko vijeće 28.05.2013. Pp projekta, poziv, zapisnik Gordana Patarčec, ravnateljica
Nevenka Holetić, 
Gordana šoltić Siladi, svi 
odgojitelji i stručni tim

–

Radni sastanak u Područnom 
odjelu ‘Vjeverica’

VI. 2013. Poziv, zapisnik Nevenka Holetić, Gordana 
šoltić Siladi, odgojitelji OP 1, 
OP 2, VI a i VI b

–

Snimanje stanja i prometnih, 
problemskih situacija na putu 
od vrtića ‘Vjeverica’ do 1. 
Osnovne škole čakovec

VI. 2013. Fotografije, skica 
prometnih problemskih 
situacija

Nevenka Holetić, Lisjak Nives, 
Gordana šoltić Siladi, djeca 
skupina PO 1 i VI a 

Papiri, printer

Sastanak s prometnim 
policajcem i planiranje 
aktivnosti

Prva polovina 
VI. mjeseca 
2013.

Zapisnik sa sastanka Nevenka Holetić, Gordana 
šoltić Siladi, prometni 
policajac

Radni sastanak sa 
psihologinjom i izrada intervjua 
za djecu i anketa za roditelje

VI mjesec 
2013.

Intervjui, ankete Eleonora Glavina, 
psihologinja, Nevenka Holetić, 
Gordana šoltić Siladi

Papiri, printer

Radni sastanak u Područnom 
odjelu ‘Vjeverica’ – planiranje 
aktivnosti

Prva polovica 
IX mjeseca 
2013.

Poziv, zapisnik, ankete, 
intervjui, akcijski plan

Nevenka Holetić, Gordana 
šoltić Siladi, odgojitelji OP 2, 
OP 1, VI b i VI a skupine

–

Roditeljski sastanak – pp 
akcijskog plana i anketiranje 
roditelja

Prva polovica 
IX mjeseca 
2013.

Poziv, zapisnik, pp 
akcijskog plana, ankete, 
suglasnosti za provođenje 
intervjuiranja djece

Roditelji djece iz VI a, VI b, 
OP1 i OP 2 skupina vrtića 
‘Vjeverica’, odgojitelji OP1, 
OP2, VI b i VI a skupine

–

Intervjuiranje djece i obrada 
intervjua, te obrada anketa

10. – 
15.09.2013.

Intervjui, ankete Djeca VI a, VI b, OP1 i OP 2 
skupina vrtića ‘Vjeverica’, 
, Eleonora Glavina – 
psihologinja, odgojitelji VI a, 
VI b, OP1 i OP2

Papiri, printer

Upoznavanje djece s prometnim 
problemskim situacijama, 
organizirana šetnja od vrtića do 
škole

10.–
15.09.2013.

Fotografije, zapisi dječjih 
iskaza u zajedničkim i 
individualnim knjižicama 
djece

Djeca i odgojitelji VI a, VI b, OP 

1 i OP 2

–



Izrada didaktičkih igara na temu 
prometnih pravila i prometnih 
znakova – slagalice, stolne i 
društvene igre, memory, lotto

10.–
15.09.2013.

Didaktičke igre Odgojitelji VI a, VI b, OP 1 i OP 
2 skupine

Papiri, prometni 
znakovi, 
samoljepljive 
trake, likovni 
materijali

Likovno–kretivne aktivnosti 
s djecom na teme vezane uz 
prometne situacije

20.–
30.09.2013.

Dječji radovi, dječji iskazi, 
mape, plakati

Djeca i odgojitelji VI a, VI b, 
OP1 i OP 2 skupina

Papiri, likovni 
materijali

Posjete prometnog policajca u 
vrtiću

01.–
10.10.2013.

Raspored posjeta po 
skupinama

Djeca i odgojitelji VI a, VI b, 
OP1 i OP 2 skupina vrtića 
‘Vjeverica’, prometni policajac

–

Radni sastanak u Područnom 
odjelu ‘Vjeverica’ – planiranje 
aktivnosti

Prva polovica 
10. mjeseca

Zapisnik, pp realiziranih 
aktivnosti

Odgojitelji VI a, VI b, OP1 
i OP2, Lidija Varošanec, 
Eleonora Glavina

–

Posjeta prometnom poligonu 
MUP–a u čakovcu

15.–
30.10.2013.

Raspored posjeta, 
fotografije, zapisi 
iskaza djece u grupne i 
individualne knjižice

Djeca i odgojitelji VI a, VI b, 
OP1 i OP 2 skupina vrtića 
‘Vjeverica, prometni policajac

–

Izrada individualnih prometnih 
poligona u sobama
VI a, VI b, OP1 i OP2 skupine

Tijekom 10. i 
11. mjeseca

Dječji radovi – crteži, 
makete, vozila, fotografije

Djeca i odgojitelji VI a, VI b, 
OP1 i OP 2 skupina

Papiri, prometni 
znakovi, 
samoljepljive 
trake, likovni 
materijali

Radni sastanak u Područnom 
odjelu ‘Vjeverica’ – evaluacija 
provedenih aktivnosti i 
planiranje daljnjih aktivnosti s 
djecom

Prva polovica 
11. mjeseca 
2013.

Zapisnik, pp realiziranih 
aktivnosti

Odgojitelji VI a, VI b,OP 1 i OP 
2 skupina

–

Izrada dječjih plakata i 
postavljanje izložbe u 
prostorima vrtića

Druga 
polovica 11. 
mjeseca 2013.

Plakati, fotografije Djeca i odgojitelji VI a, VI b, 
OP1 i OP 2 skupina vrtića 
‘Vjeverica’

Likovni materijali

Radionice s djecom i roditeljima 

Tiskanje brošure  s dječjim 
iskazima i crtežima   

Početak 12. 
mjeseca

01.–
10.12.2013.

Pozivi, fotografije, 
zajednički radovi roditelja 
i djece

Zapisi dječjih iskaza, dječji 
likovni radovi

Djeca, roditelji i odgojitelji 
VI a, VI b, OP1 i OP 2 skupina 
vrtića ‘Vjeverica’

Likovni materijali

Papiri, printer

‘Prometni kviz’ – što smo naučili 
o prometu

Sredina 12. 
mjeseca 2013.

Pitanja za kviz, fotografije Djeca VI a, VI b, OP1 i OP 2 
skupina vrtića ‘Vjeverica’, 
prometni policajac

Papiri

Intervjuiranje djece i obrada 
podataka

10. – 
15.12.2013.

Intervjui Odgojitelji VI a, VI b, OP 1 i OP 
2, Eleonora Glavina – psiholog

Papiri, printer

Roditeljski sastanak Druga 
polovica 12. 
mjeseca 2013.

Poziv, prezentacija 
ostvarenih aktivnosti i 
rezultata projekta, zapisnik

Roditelji i odgojitelji VI a, VI b, 
OP1 i OP 2 skupina vrtića 

–

Odgojiteljsko vijeće

Prezentacija projekta na nivou 
Međimurske županije

12. mjesec 
2013.

12. mjesec 
2013.

Poziv, prezentacija 
ostvarenih aktivnosti i 
rezultata projekta, zapisnik

Poziv, prezentacija 
ostvarenih aktivnosti i 
rezultata projekta, zapisnik

Gordana Patarčec, ravnateljica
Nevenka Holetić, Gordana 
šoltić Siladi, svi odgojitelji 
Dječjeg vrtića čakovec i 
stručni tim
odgojitelji Međimurske 
županije, mediji, Gordana 
Patarčec, ravnateljica, 
Nevenka Holetić, Gordana 
šoltić Siladi

–

–
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TEMA AKCIJSKOG PlANA PROMETNE PREVENTIVE
‘Prometna školica za roditelje’, osmišljena je kao serija od četiri iskustvene radionice 
za roditelje djece školskih obveznika radi razvoja roditeljskih kompetencija i 
jačanja suradnje obitelji i vrtića na razvoju prometne kulture i unapređenju 
sigurnosti djece u prometu.

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. 

REAlIZACIJA RADIONICA ZA RODITElJE
Akcijski plan prometne preventive odobren je i financiran od 
strane Udruge Sigurne ceste, a realizirao se tijekom listopada i 
studenoga 2013. u sva četiri vrtića.

 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. Druženje je bilo medijski popraćeno reportažom TV Jabuka. 

TEME I SADRŽAJ ISKUSTVENIH RADIONICA ZA RODITElJE
Na prvoj radionici ‘Fizičke mjere zaštite djece u prometu’ 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 procjenjivali, a potom zajedno raspravljali o mjerama koje 

GRAD ZAGREB

AKCIJSKI PLAN  
prometnA 
školicA zA 
roditelje

Županijski tim prometne 
preventive Grada 
Zagreba:

Nina Slišković Vukoslav, 
odgojiteljica iz Dječjeg 
vrtića Savica

Ana Jurički, odgojiteljica iz 
Dječjeg vrtića Različak

Blaženka Klarić Jozić, 
odgojiteljica iz Dječjeg 
vrtića Botinec

Leonora Pavičić, 
odgojiteljica iz Dječjeg 
vrtića Ivane Brlić 
Mažuranić

Zlata Gunc, pedagoginja 
iz Dječjeg vrtića Ivane 
Brlić Mažuranić

Blaženka Klarić Jozić, Leonora Pavičić, Zlata Gunc,  
Nina Slišković Vukosav i Ana Jurički
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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 auto–sjedalica.

   Na drugoj radionici ‘Značaj roditeljskog modela pravilnog ponašanja u 
prometu za razvoj prometne kulture djece’ roditelji su procjenjivali kakav model 
ponašanja u prometu pružaju djeci, raspravljali o sadržajima prometnog odgoja 
djece (prometni znakovi i pravila važni za djecu–pješake), analizirali situacije 
pravilnog i nepravilnog roditeljskog modela kod prelaska kolnika s djecom te 
osvještavali pravila važna 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’ roditeljima je prezentiran 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. Roditelji su analizirali 
kritične prometne situacije u naselju, identificirali sigurne i nesigurne ulice i 
istraživali koji je najsigurniji put od njihove kuće do buduće škole djece. 

 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. 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. 

EVAlUACIJA POSTIGNUĆA I PROJEKCIJA DAlJNJEG RADA
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.

 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. Procjene su se odnosile 
na: organizaciju radionica, atmosferu na radionicama, mogućnost razmjene ideja 
i iskustava, važnost tematike za roditelje, zanimljivost vježbi i igara i korisnost 
radionica za rad roditelja s djecom. Ocjene pojedinih aspekata kreću se od 4,8 do 
4,9, a prosječna ocjena u svim aspektima je 4,9.



83
Zbornik radova 

odgojiteljica i odgojno 
obrazovnih radnika

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. Izvješća o provedbi 
akcijskog plana za Udrugu Sigurne ceste i AZOO, za mrežne stranice vrtića te za 
Godišnja izvješća o realizaciji odgojno–obrazovnog rada vrtića.

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.

PlAN AKTIVNOSTI

tema 
‘Prometna školica za roditelje’ – serija iskustvenih radionica za roditelje djece 
školskih obveznika
 
svrha 
Razvoj roditeljskih kompetencija i jačanje suradnje obitelji i vrtića na razvoju 
prometne kulture i unapređenju sigurnosti djece u prometu 

ciljevi 
 · Osmisliti seriju iskustvenih radionica za roditelje za osvješćivanje važnosti promet-
nog 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 



AKTIVNOSTI VRIJEME INDIKATORI IZVRšITELJI SREDSTVA

1.Informiranje ravnatelja vrtića o ulozi i 
zadaćama Županijskog tima prometne 
preventive (ŽTPP), akcijskom planu i načinu 
njegove provedbe

Do kraja 
svibnja 2013.

Dogovoren termin 
Odgojiteljskog vijeća 
na kojem će akcijski 
plan biti predstavljen 
odgojiteljima

Svaka članica ŽTPP–a 
u svom vrtiću

Potrošni 
materijal za 
pripremu 
radionica

2. Radni sastanak članica ŽTPP–a za 
osmišljavanje iskustvenih radionica za 
roditelje

Prva polovica 
lipnja 2013.

Radni materijal s 
razrađene četiri radionice 
za roditelje 

članice ŽTPP–a

3. Radni sastanak članica ŽTPP–a za 
izradu potrebnog materijala za provedbu 
radionica za roditelje

Druga polovica 
lipnja 2013.

Radni materijal s 
uputama za odgojitelje, 
motivacijski plakati za 
roditelje, edukativni 
i evaluacijski listići, 
za roditelje, ppt–
prezentacije i materijali 
za rad na radionicama

članice ŽTPP–a

4. Prezentacija akcijskog plana prometne 
preventive na Odgojiteljskim vijećima 

Prva polovica 
rujna 2013.

Ppt–prezentacije 
akcijskog plana, odluke 
Odgojiteljskih vijeća za 
provedbu akcijskog plana

Svaka članica ŽTPP–a 
u svom vrtiću, 
ravnateljice vrtića

5. Kontaktiranje vanjskih suradnika za 
provedbu radionica za roditelje 

Druga polovica 
rujna 2013.

Dopisi Policijskoj upravi 
zagrebačkoj – odjelu 
za sigurnost cestovnog 
prometa, Udruzi ‘Roda’ i 
Policijskoj akademiji

Svaka članica ŽTPP–a 
u svom vrtiću

6. Provedba iskustvenih radionica za 
roditelje – teme:
 · 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 druženje djece, roditelja, 
odgojitelja svih vrtića u Policijskoj 
akademiji 

 · pokazna vježba pravilnog ponašanja 
djece i roditelja u prometu

Tijekom 
listopada i 
studenoga 
2013

 Lista prisutnosti roditelja 
na radionicama, ispunjeni 
evaluacijski listići, 
fotografije s radionica 
i završnog druženja, 
reportaže medija sa 
završnog druženja

članice ŽTPP–a, 
matični odgojitelji i 
vanjski suradnici – za 
prve tri radionice 
u svakom vrtiću 
zasebno, a u četvrtoj 
radionici zajedno na 
razini ŽTPP–a 

Potrošni i 
didaktički 
materijal za 
provedbu 
radionica 

7. Radni sastanak članica ŽTPP–a za finalnu 
evaluaciju provedbe akcijskog plana 

Druga polovica 
studenoga 
2013.

 · Broj održanih radionica 
za roditelje u svakom 
vrtiću i na razini ŽTPP–a

 · Broj uključenih roditelja 
u svakom vrtiću i na 
razini ŽTPP–a

 · rezultati evaluacijskih 
upitnika (roditeljska 
procjena doživljaja i 
korisnosti radionica) u 
svakom vrtiću i na razini 
ŽTPP –a

članice ŽTPP–a Potrošni 
materijal za 
evaluaciju 
radionica

8. Radni sastanak članica ŽTPP–a za 
pripremu javne prezentacije postignuća 
akcijskog plana na odgojiteljskim vijećima, 
mrežnim stranicama vrtića, za Udrugu 
Sigurne ceste i AZOO

Prva polovica 
prosinca 2013.

Izviješće o provedbi i 
rezultatima akcijskog 
plana prometne 
preventive

članice ŽTPP–a
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drŽAvni 
struČni 

skup u 
slici
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Profesor Žarko Bošnjak, 
moderator državnog stručnog skupa 
 
S lijeva Zlata Jovančević, Rahela Rajh i 
Darija Vratarić Jakoplić

Na otvaranju stručnog skupa Tijana Vidović, 
Miron Huljak, Krešimir Ivanković, Gea Cetinić 
I Žarko Bošnjak

Miron Huljak, Darija Drviš i Tijana Vidović
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Žarko Bošnjak, Gea Cetinić i Dario Plaheti

Završne riječi na kraju stručnog skupa; s lijeva Vinko 
Filipović,Krešimir Ivanković, Evelin Tonković i Josip 
Bukvić

Slijeva Žarko Bošnjak, Gea Cetinić, Tijana Vidović i 
Darija Drviš



89
Zbornik radova 

odgojiteljica i odgojno 
obrazovnih radnika

Za vrijeme stručnog skupa; s lijeva Darija Devčić i 
Maja Katić

S lijeva Zlata Jovančević, Rahela Rajh i Darija Vratarić 
Jakoplić

Za vrijeme stručnog skupa; s lijeva Zlata Gunc,  
Leonora Pavičić i Darija Drviš
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Govor Ž. Bošnjaka na otvorenju državnog stručnog 
skupa

Završne riječi na kraju stručnog skupa; s lijeva Vinko 
Filipović,Krešimir Ivanković, Evelin Tonković i Josip 
Bukvić

Završni objed
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Završni objed

Završni objed

Završni objed
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Oproštaj dionika i gostiju nakon državnog stručnog 
skupa portala www.ppskole.com.hr
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Nakon uspješno održanog državnog stručnog skupa na inicijativu Ministarstva 
unutarnjih poslova kako bi se usuglasili stavovi vezani za postavljanje informacija 
i podataka o prometnoj preventivi predškolskog uzrasta na postojeći portal 
Prometna preventiva u osnovnim i srednjim školama (www.ppskole.com.hr) 
održan je 13. lipnja 2013.godine sastanak na kojem su bili nazočni:
1. Žarko Bošnjak, Agencija za odgoj i obrazovanje,
2. Damir Novak, Hrvatski autoklub
3. Ivan Kelava, tvrtka „Admantar“
4. Marijo Madunić, tvrtka „Admantar“
5. Krešimir Ivanković, udruga „Sigurna cesta“
6. Dario Plaheti - informatika - udruga „Sigurna cesta“,
7. Miron Huljak, Ministarstvo unutarnjih poslova

Na sastanku vezanom za nadogradnju i korištenje portala www.ppskole.com.hr 
nakon provedene rasprave dogovoreno je da nema praktičnog smisla osmišljavati 
novi portal, odnosno, postavljati podatke i informacije vezane za predškolski 
uzrast, na web stranicu udruge „Sigurna cesta“, kao nositeljice projekta „Prometna 
preventiva u dječjim vrtićima“, već će se koristiti postojeći rezerviran za predškolski 
odgoj, odnosno za preventivne aktivnosti u dječjim vrtićima.

S lijeva K.Ivanković, M. Huljak, D.Novak, Ž. Bošnjak i
M.Madunić
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Poštovani,
 tijekom života naučio sam da je za temeljito i uspješno obavljanje posla odluču-
juće imati stručne,  pouzdane i učinkovite suradnike. Tako sam u vremenu realizaci-
je ovoga  projekta imao  veliki broj prijatelja, iznimno spremnih za pomoć i podršku, 
koji su me ohrabrivali i poticali da ustrajem na tom putu. Sretan sam i ponosan što 
smo zajedničkim snagama ostvarili  odličnu suradnju s timovima iz svih županija.
   Oduševljenje za ovaj projekt iskazano je od samoga početka stvaranjem izvrsnog 
ozračja za izradu i realizaciju akcijskih planova. Svjestan sam da ću možda zaborav-
iti spomenuti nekoga od brojnih, manje ili više zaslužnih, za realizaciju Projekta i 
izraziti im dužnu zahvalnost. Nadam se da mi ne će zamjeriti. Kao i uvijek postoje 
ljudi više vezani uz projekt koji i zaslužuju posebnu pažnju i  zahvalnost. Svojim nas-
tojanjima i radom  bitno su utjecali na ostvarenje projekta. Zato se posebno zahval-
jujem svima onima koji su prihvatili i financirali naš Projekt, bez kojih ne bi moglo 
doći do njegove realizacije. Napose djelatnicima iz Ministarstva unutarnjih poslova 
Republike Hrvatske a posebno gospodinu Evelinu Tonkoviću, zamjeniku ministra 
unutarnjih poslova.
  Zahvalnost dugujem zamjeniku glavnog ravnatelja i voditelju radne skupine 
gospodinu Draženu Vitezu te članovima Radne skupine zaduženim za praćenje i 
provedbu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvat-
skoj. Hvala i pomoćniku načelnika Uprave policije u Ravnateljstvu policije gospodi-
nu Josipu Bukviću. Nadalje i gospodinu Mironu Huljaku iz Službe za sigurnost ces-
tovnog prometa za učinkovitu suradnju te pomoć  na stručnim savjetima  prigodom  
izrade našega prvog  pilot projekta.   
 Hvala višim savjetnicama i ravnatelju Agencije za odgoj i obrazovanje gospodi-
nu Vinku Filipoviću i višoj savjetnici gospođi Sanji Urek na značajnom doprinosu u 
ostvarivanju ovoga društveno  korisnog projekta. Uloga suradnika iz Agencije bila je 
posebice važna jer bez njihove  pomoći projekt bi teško bio ostvariv. 
 Izražavam zahvalnost gospođama Maji Ljubić i Gei Cetinić i gospodinu Žar-
ku Bošnjaku na izradi Strategije Prometne preventive u dječjem vrtiću, a posebnu 
zahvalu na osobnom prilogu i stručnosti gospođi Cetinić i gospodinu Bošnjaku  na 
održanom državnom stručnom skupu, a siguran sam da isto mišljenje imaju i sve su-
dionice skupa. Za učinkovitu suradnju dugujem zahvalnost i gospođi Tijani Vidović.
 Zahvala na suradnji timu Norma Intrenacional, za vizualna rješenja i izradu svih 
naših tiskovina,  a posebnu zahvalnost dugujem  gospodinu prof. Stipi Brčiću. 
 Puno hvala i dopredsjedniku Draženu Belohradskom i ostalim članovima 
Upravnog odbora Udruge za vrijeme i trud koji su uložili i aktivno sudjelovali u 
realizaciji projekta.
 Riječi iskrene zahvalnosti dugujem i svim ravnateljicama, odgojiteljicama te 
odgojno obrazovnim radnicima  koji su surađivali s našom Udrugom na projektu, a 
posebno na izradi Akcijskih planova. 
 Kao izraz naše želje da i na konkretnoj razini pomažemo ljudima, a posebice  
djeci, uvjeren sam da smo dali istinski vrijedan doprinos na području prometne pre-
ventive i ostavili neizbrisiv trag kojim trebamo dalje koračati. 
 Stoga dragi prijatelji – svima se Vama, još jednom, od srca zahvaljujem iznimno 
štujući Vaš doprinos. HVALA VAM. 

U nadi i vjeri nastavka dosadašnje uspješne suradnje i susreta  srdačno Vas 
pozdravlja i poštuje

Vaš Krešimir Ivanković

ZAHVALA

Pismo zahvale, 
Krešimir Ivanković, 
predsjednik Udruge 
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