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                          50-ta OBLJETNICA NAŠEG VRTIĆA  

                                   1965. / 2015.  

 

        

 



 

     Proslavu su uveličali mnogobrojni uvaženi gosti:  

 

 Gospodin pročelnik - Ivica Lovrić  

 Pomoćnica pročelnika -  Katarina Milković  

 Gospođa Bosiljka Devernay – voditeljica Odjela za predškolski odgoj   

 Dubravka Vuletić – Stručna savjetnica za predškolski odgoj  

 Kristina Jurčić Viša stručna suradnica za predškolski odgoj  

 Agencija za odgoj i obrazovanje: savjetnice : Sanja Jelovčić  

    Darija Drviš  

 Predsjednik Vijeća gradske četvrti: Gospodin Miroslav Miličević 

 Velečasni Brkić Kristo  

 Članovi Upravnog vijeća: Biserka Kapusta  

     Snježana Živčić  

 Kolege ravnatelji vrtića: Sunce, Pčelica, Radost, Kolibri, Medo Brundo, 

Vedri dani, Šegrt Hlapić, te pojedini pedagozi navedenih vrtića, 

predstavnici Centara za Autizam, ravnatelj škole Vjenceslava Novak,  

Ravnateljica Slave Raškaj.  

 

 Naši dragi roditelji, naši zaposlenici odgojitelji i djeca koja su za sve 

nas pripremili prigodan program.  

 

 

 

     Svima neizmjerno hvala što su svojim dolaskom uveličali našu malu   

     svečanost tako važnog datuma,  

 

                                  Vaši Poletarci   

 

 

 



 

 

Ravnateljica vrtića Mira Čulo toplo je pozdravila sve uzvanike, drage 

goste. Istakla je, kako kao sedmi ravnatelj od otvaranja vrtića davne 

1965. godine ima čast podijeliti radost obilježavanja 50 –te obljetnice. 

  

 Naglasila je koliko je važna uloga nas odraslih na formiranje svakog 

pojedinog djeteta sa svim njegovim specifičnostima razvoja:  

„Vrtić je važno mjesto u odrastanju djeteta, a na nama i našem odnosu 

prema djeci leži velika odgovornost, ne samo u zadovoljavanju svih 

djetetovih primarnih potreba, nego i u postavljanju temelja za 

shvaćanje etičkih i moralnih načela budućeg odraslog čovjeka. Stoga je 

važno odgajati radosno i naučiti letjeti sigurno i samostalno svako 

dijete, uvažavajući njegovu individualnu prirodu.“  

 

  

                        

           
 



 sabrane želje, crteži, vlakić fotografija kroz povijest (1965.-2015.), tko je    

poletarac, prioritetne zadaće… 

 

 ŠTO ŽELIM POKLONITI VRTIĆU ZA 50-ti ROĐENDAN? 

                      (… kažu djeca skupine predškole   „PATKICE“ )  

 

 Petra Dujić – „Svom vrtiću želim pokloniti za rođendan puno 

raznobojnih srčeka.“  

 Lucija Murgić – „Ja ću svom vrtiću darovati šareno, mirišljavo cvijeće. 

Poklonila bi mu velike noge da s nama može putovati u Maksimir, Bundek 

ili šetati po našem susjedstvu.“ 

 Laura Marković – „Htjela bih mu pokloniti papirnatu žiraficu sa 

dugačkim vratom i lijepom   glavicom. Stavila bih je da je svi vide, a 

velika bi bila kao moj tata.“  

 Lana Turčić – „Mom vrtiću za 50 – ti rođendan pokloniti ću sliku od 

prešanog lišća. Složit  ću slonića, on mi se nekako najviše sviđa. Ja bi 

voljela da možemo u naš vrtić voditi svog psa kako bi se s njim svi mogli 

igrati. On je jako veseli, obožava djecu. Zove se Đoni Keš, dečko je, a 

dobit ću uskoro i curicu psa Gretu. Drago mi je kad nam dođe u goste 

Astra. ( pas vodič za slijepe osobe ) Svi joj škakljamo bijele dlake.“  

 Iva Grgurić – „Bilo bi lijepo da naš vrtić dobije 50 velikih plišanih 

medvjeda. S njima bi se igrala djeca vani kad su na dvorištu.“ 

 Janko Tadić – „A ja bi htio da moj vrtić dobije veliku drvenu penjalicu, 

na koju bi stala  sva djeca; takvu sam vidio na Bundeku.“  

 Antun Zagajski – „Ja bih volio svom vrtiću pokloniti pravo jezero s 

ribicama, žabicama, patkama i labudima.“  

 Martin Bjelkanović – „Želim da moj vrtić Poletarac dobije trampolin. 

Volim kad skačem visoko do neba.“  

 Antonio Šimunović – „Meni se sviđa ploča s autićima, u njima bi se 

vozila djeca, a mogu i tete.“  

 Jeanne Deumaga – „Ja bi svom vrtiću poklonila jastukiće za spavanje i 

veliki vrtuljak   ljuljačku kao u luna parku.“  

 Admian Seferović – „Kad ću ja imati puno novaca kupiti ću našem 

vrtiću za rođendan kompjutore s igricama. Najviše volim igrice: „maj 

kraft spužva bob“, „spajdermen koji vozi jurića“. „ge te lopov koji vozi 

traktor“ i „maj kraft preživljavanje“.“  

 Mateo Galunić – „A ja bi svom vrtiću volio pokloniti puno igračaka, 

posebno igračke koje se meni sviđaju: Čovječe ne ljuti se, Putovanje 

gusara, robote, dinosaure i slikovnice.“  

 Una Harambašić – „Za 50 – ti rođendan mom vrtiću poklonit ću puno 

malih ptičica od kartona i  ukrasit ću ih svakakvim bojama, najviše 

volim plavu boju.“  





POVIJESNI PREGLED RAZVOJA DJEČJEG VRTIĆA 

POLETARAC 

 

Ova je ustanova otvorena 5. veljače 1965. Godine na temelju odluke Skupštine općine Maksimir 

od 24. studenog  1964. godine. Adresa vrtića: Marijana Badela bb.  

Osnovana je sa zadatkom da u svojim prostorijama okuplja djecu predškolskog uzrasta, a cilj 

rada ustanove bio je da se za djecu organiziraju svi oblici odgoja, daju smjernice obrazovanju i 

organizira zajednički život, igra i zabava.  

Prvi predškolci upisani su u ustanovu 01. ožujka 1965. godine. Bilo ih je samo 23. Ustanova je 

građena prema suvremenim normativima za kapacitet od 50-ero djece. Ima sve sanitarne prostorije i 

uređaje s potpuno modernom kuhinjom i centralnim grijanjem.  

Pedagoška godina 1965/66. značajna je zbog porasta upisane djece na 56, a slijedeće godine 

bilježi 71-no upisano dijete u 4 odgojne skupine mješovitog uzrasta. Dvije odgojne grupe radile su prije 

podna, a dvije poslije podne. 

1967/68. godina presudna je za izgradnju novog naselja Grana I i II. Broj upisane djece naglo 

se povećava te su otvorena 3 područna objekta u kojima je smješteno 60-ero djece (to su današnji 

stanovi u Ulici Z. Ljevakovića 8, 20 i 32). 

Pedagoška godina 1970/71. započela je s prepunim odgojnim grupama. Kapacitet ustanove je 95 

mjesta, a upisano je 171 dijete. U mjesecu travnju 1971. Godine započela je dogradnja postojećeg djela 

vrtića. Investitor izgradnje je Fond za neposrednu dječju zaštitu, a realizacija povjerena Inženjeringu 

Zagreb. 

1972/73. dovršena je dogradnja vrtića, pa je pedagoška godina započeta s 7 odgojnih vrtićkih 

grupa i 187-ero djece. Bilo je zaposleno 26 djelatnika i liječnica. 

U mjesecu studenom 1979. godine u čast Međunarodne godine djeteta svečano je otvoren novi 

Dječji centar „Poletarac“ u  Mjesnoj zajednici Studentski grad. Dječji centar pruža smještaj za 500  

djece od toga 80  za jaslice. Prostire se na 2025 m2 u četrnaest suvremeno uređenih prostorija. 

Sagradilo ga je zagrebačko poduzeće Dom, a novac za gradnju dalo je USIZ-za društvenu brigu o 

predškolskom uzrastu. 

Pedagoška godina 1991/92. protekla je u prilagodbi djece, roditelja i djelatnika Dječjeg centra 

„Poletarac“ na ratne uvjete. Možemo s ponosom reći da smo stoički sve tegobe domovinskog rata, 

bježanja u sklonište, strah i odgovornost ovog plemenitog odgojiteljskog poziva. Dječji centar 

promijenio je svoj naziv u Dječji vrtić, dobili smo i novu adresu, Vile Velebita 18. Područni objekt u 

ulici Vile Velebita 11 (nekad matična kuća) je zatvoreno te po odluci Gradskog ureda, tj. tadašnjeg 

pročelnika Mladena Čuture, predano u najam Centru za autizam.  

Dječji vrtić „Poletarac“ danas u 2015. godini brine o 20 odgojnih skupina i 440 upisane djece.  

U vrtiću je zaposleno 86 zaposlenih sa stručnim timom, odgojiteljima i tehničkim osobljem.  



 

          

 

      DJEČJI VRTIĆ DANAS / 2015. god.  

 

„SVAKA VRATA MOGU SE OTVORITI S OSMJEHOM NA LICU, 

LJUBAZNIM RIJEČIMA I UPORNOŠĆU“ 

 

U procesu smo transformacije i učenja kako bi na što kvalitetniji 

način odgovorili stvarnim potrebama današnjeg djeteta i roditelja. 

Svakodnevno propitujemo svoj rad.  Primjenjujemo poticajnu 

sredinu u kojoj su djeca motivirana na akciju, istraživanje i u kojoj 

se  osjećaju prihvaćeno, ugodno i sretno. 

  

Prioritetne zadaće su obnavljanje unutarnjih i vanjskih prostora 

ustanove.  

 

 

 

Sretan ti 50  rođendan dragi naš 

„POLETARAC“! 
 

 

 

 

 



 

 

   D V POLETARAC DANAS / 2015. 

 

Naš vrtić u periodu od dvije godine od kada nam je na čelu 

ravnateljica Mira Čulo doživljava velike promijene.  

Zahvaljujući njenom nesebičnom angažmanu materijalno – tehnički 

uvjeti života i rada  vidno su poboljšani. Malo po malo vrtić nam 

dobiva novo ruho: 

 promijenjeno je kompletno krovište  

 stavljena je visoka ograda oko cijelog vrtića 

 obnovljeni su parketi po svim dnevnim boravcima 

skupina  

 u tijeku su radovi na mijenjanju vanjske stolarije 

      …  

 

Ponosni smo što naš vrtić napreduje u skladu s 

pravilima održivog razvoja u svim segmentima.  

 

 

 



 komadić priprema: 

 

      
 

       
 

            
 

        

                                             pripremila / K. Simon  

 


