
 

 

 

        

POLITIKA KVALITETE 

 

Uprava Dječjeg vrtića Čigra odlučila je uvesti, implementirati i primijeniti u svom poslovanju Sustav 

upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001:2015. U skladu s tim, Uprava je donijela i Politiku 

kvalitete koja će biti smjernica za daljnji rad i kontinuiran napredak u poslovanju. 

Namjera nam je djeci osigurati sigurno i kvalitetno vrijeme provedeno u našoj ustanovi. Želimo da fizičko 

okruženje naše ustanove ima potencijal koji proces učenja osnažuje i potiče. Vrtićki kurikulum kao i Plan i 

program samo su polazište od kojih kreću istraživanja vođena dječjom maštom i znatiželjom. Oblikujemo 

situacije i uvjete koje pogoduju učenju, stalno učimo, promatramo i uvodimo inovacije u program i metode rada 

jer odgajamo djecu za svijet budućnosti kojeg ne poznajemo, a kojeg će oni biti dio. Zbog toga želimo kod djece 

razviti navike, samouvjerenost, potencijal za slobodno istraživanje. Nastojimo poticati njihovu znatiželju i 

ustrajnost, usaditi im vrijednosti koje će im pomoći da budu spremni na izazove. Želimo da ih želja za učenjem 

prati cijeli život. 

Želimo djeci pružiti najkvalitetniju prehranu prema preporukama struke, a roditeljima nastojimo biti 

potpora u građenju zdravih prehrambenih navika djece. 

Roditelji su ravnopravni sudionici u odgojno obrazovnom procesu i glavni partneri u unapređivanju 

kvalitete našeg vrtića. Pomažemo im u odgoju i razvoju njihovih roditeljskih kompetencija. 

Gradimo demokratske i kvalitetne odnose utemeljene na prihvaćanju i razumijevanju svih sudionika u 

odgojno obrazovnom procesu. 

Samovrednovanje je za nas profesionalni izazov i zadovoljstvo, prilika za osobni rast, učenje i razvoj našeg vrtića. 

Svim stručnim djelatnicima vrtića omogućujemo kontinuirane edukacije u Hrvatskoj i EU u cilju unapređivanja 

osobnih i profesionalnih kompetencija . 

Cilj nam je da naš vrtić, ustanova za rani i predškolski odgoj, bude mjesto veselja, učenja i smijeha, mjesto 

susreta generacija djece i njihovih roditelja, mjesto zajedničkih sjećanja u kojem gradimo njihovu budućnost, ali 

i osluškujemo korake djetinjstva. 
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