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1. UVOD 

 

           U skladu s Pravilnikom o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci 

u dječjem vrtiću  (Narodne novine,broj: 83/01), a na temelju članka 52. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj:10/97,107/07 i 94/13, 98/19), Godišnje izvješće o 

ostvarivanju plana i programa rada Dječjega vrtića  "Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku 

godinu 2019./2020. obuhvaća zadana područja, te prikazuje izvršenje u odnosu na Godišnji plan i 

program rada za 2019./2020. pedagošku godinu. 

  

                                                     OSNOVNI PODACI O USTANOVI 

 

 Naziv ustanove - Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje 

 Osnivač ustanove – Grad Grubišno Polje 

 OIB- 15783880733 

 Adresa ustanove – Ivana Nepomuka Jemeršića 10 A, Grubišno Polje (centralni objekt) 

                               Trg kralja Tomislava 6, Veliki Zdenci (područni objekt) 

 Telefon : 043/485063, fax : 043/448233 

 Internetska stranica : www.dvt.hr 

 E-pošta : tratincicagrubisnopolje@net.hr 

 Djelatnost : predškolski odgoj i obrazovanje, te skrb o djeci rane i predškolske dobi 

 Zakonski zastupnik : Biljana Karakaš 

 Broj zaposlenih : 21. 

 

2. USTROJSTVO RADA 

 

Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje (u daljnjem tekstu: Vrtić) tijekom pedagoške godine 

2019./2020. organizirao je desetosatni i petosatni redoviti program predškolskoga odgoja u 

centralnome objektu u Grubišnome Polju i područnome objektu u Velikim Zdencima. 

Također je tijekom pedagoške godine 2019./2020. organizirana predškola za djecu koja su u 

godini prije polaska u osnovnu školu, a nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskoga 

odgoja, u jednoj odgojnoj skupini u centralnome objektu. Predškola je radila od 01.listopada 2019. 

godine do 13. ožujka 2020. godine. Rad je organiziran na način da su dva puta tjedno djeca 

pohađala program predškole u poslijepodnevnim satima od 16,00 sati do 19,00 sati (3 sata dnevno, 

odnosno 6 sati tjedno). U područnome objektu je bilo potrebno samo 1-no dijete uključiti u program 

predškole, pa je dogovoreno da se integrira u redoviti program u prijepodnevim satima, također 2 

puta tjedno po 3 sata dnevno. 

Tijekom pedagoške godine 2019./2020. stanje po odgojnim skupinama bilo je slijedeće: 

 

 

1. ODGOJNA SKUPINA DJECE U 2. GODINI ŽIVOTA ("LEPTIRIĆI"): 

  -broj upisane djece kroz pedagošku godinu: 19-ero djece, 

              -broj prisutne djece prosječno dnevno: 15-ero djece, 

                          -voditelji: Ankica Mađeruh, odgojitelj VŠS, Irma Herout, 

 

                                           

2. ODGOJNA SKUPINA DJECE U 3. I 4. GODINI ŽIVOTA ("BUBAMARE"): 

-broj upisane djece kroz pedagošku godinu: 27-ero djece, 

             -broj prisutne djece prosječno dnevno: 25-ero djece, 



 

 

                         -voditelji: Anita Bernat, odgojitelj VŠS, Senka Filipčić, odgojitelj VŠS, 

                                         Una Stamenić, odgojitelj VŠS (na pola radnog vremena), 

 

3. ODGOJNA SKUPINA DJECE U 4. I 5.GODINI ŽIVOTA ("RIBICE"): 

-broj upisane djece kroz pedagošku godinu: 31-no dijete, 

            -broj prisutne djece prosječno dnevno: 27-ero djece, 

                        -voditelji: Alen Kanjka, odgojitelj VŠS, Lidija Forca, odgojitelj VŠS 

                       

 

4. ODGOJNA SKUPINA DJECE U 5. I 6. GODINI ŽIVOTA ("PČELICE"): 

-broj upisane djece kroz pedagošku godinu: 30-ero djece, 

             -broj prisutne djece prosječno dnevno: 26-ero djece, 

                        -voditelji: Mira Takač, odgojitelj VŠS, Elizabeta Takač, odgojitelj VŠS, 

 

5. ODGOJNA SKUPINA DJECE U 6. I 7. GODINI ŽIVOTA („VJEVERICE“): 

-broj upisane djece kroz pedagošku godinu: 33-je djece, 

-broj prisutne djece prosječno dnevno: 29-ero djece, 

            -voditelji: Zdenka Polak, odgojitelj VŠS, Vlatka Herout, odgojitelj VŠS, 

                       

 

6. ODGOJNA SKUPINA DJECE U  4., 5., 6. I 7. GODINI ŽIVOTA U PODRUČNOM 

            OBJEKTU U VELIKIM ZDENCIMA („ZEČIĆI“): 

            -broj upisane djece kroz pedagošku godinu: 15-ero djece, 

            -broj prisutne djece prosječno dnevno: 14-ero djece, 

 -voditelji: Anita Takač, odgojitelj VŠS, Zrinka Raić, odgojitelj VŠS, 

 

       

      8.    ODGOJNA SKUPINA PREDŠKOLE: 

                      I SKUPINA (centralni objekt): 

                      -broj upisane djece: 16-ero djece, broj prisutne djece prosječno dnevno: 13-ero djece, 

                      -voditelj: Anita Takač, 

 

                      II SKUPINA (područni objekt): 

                      -broj upisane djece: 1-no dijete, broj prisutne djece prosječno dnevno: 1-no dijete, 

                      -voditelji: Anita Takač, odgojitelj VŠS, Zrinka Raić, odgojitelj VŠS. 

 

 Broj upisane djece tijekom pedagoške godine 2019./2020. bio je 155-ero djece u redovitom 

programu predškolskog odgoja Dječjega vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje i 17-no u programu 

predškole, a prosječan broj prisutne djece tijekom pedagoške godine 2019./2020. bio je 138-ero u 

redovitom programu  i 14-ero djece u programu predškole. 

Redoviti program predškolskoga odgoja u Dječjem vrtiću "Tratinčica" Grubišno Polje 

tijekom pedagoške godine 2019./2020. pohađalo je 12-ero djece pripradnika romske nacionalne 

manjine od 01.rujna 2019. do 13. ožujka 2020. godine koja su bila integrirana u mješovite odgojne 

skupine sukladno odgojno-obrazovnoj politici, odnosno dokumentima Vlade RH kao što je 

Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine. Roditeljski udio 

u cijeni smještaja djeteta u program predškolskog odgoja financiralo je Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja RH. 

Radno vrijeme također je usklađeno s potrebama roditelja, tako da se u centralnom objektu u 

Grubišnome Polju radi od 05,30 sati do 16,30 sati, a u područnome objektu u Velikim Zdencima od 

06,00 sati do 16,00 sati. 

Nakon proglašenja epidemije bolesti COVID -19 Vlada Republike Hrvatske je dana 13. 

ožujka 2020. godine donijela Odluku o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i 



 

 

osnovnim školama, te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i nastave na 

daljinu (Narodne novine, broj: 29/20), nakon čega je znatno je smanjen broj polaznika redovnog 

programa predškolskog odgoja, da bi od 23. ožujka 2020. godine djeca prestala dolaziti u vrtić, te se 

orgnaniziralo samo dežurstvo. 

Zbog specifične situacije uslijed proglašene epidemije bolesti COVID-19, te radova na 

rekonstrukciji i dogradnji centralnog objekta Dječjeg vrtića “Tratinčica” Grubišno Polje, u 

dogovoru s osnivačem Gradom Grubišno Polje donesena je odluka da se od dana 30. ožujka 2020. 

godine dežurstvo za smještaj djece organizira u Područnom dječjem vrtiću “Tratinčica” Veliki 

Zdenci. Djeca su počela ponovno pohađati redovni program predškolskoga odgoja tek od dana 16. 

travnja 2020. godine, i to samo 2-je djece, da bi se tijekom svibnja broj djece povećao na 20-ero. 

Vrtić su u tom razdoblju pohađala samo djeca onih roditelja koja su oba zaposlena i nemaju druvgu 

mogućnost smještaja. Rad se organizirao u 2 odgojne skupine: jasličkoj i vrtićkoj, uz  poštivanje 

„Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i 

predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu” Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 

od dana 29.04.2020. godine. 

Dana 07.svibnja 2020. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o načinu 

izvođenja nastave u osnovnim i srednjim školama kao i na visokim učilištima te obavljanju 

redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj: 55/2020), a 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je dana 20. svibnja 2020. godine propisao “Upute za 

sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano uz rad predškolskih ustanova i razrednu 

nastavu od 1. do 4. razreda, te posebne razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju 

pomoćnika u nastavi”, da bi Ministarstvo znanosti i obrazovanja dana 25.svibnja 2020. godine 

donijelo  “Preporuke za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjem vrtiću “. 

Budući da je već tijekom listopada 2019. u Dječjem vrtiću „Tratinčica” Grubišno Polje 

provedena anketa među roditeljima/starateljima djece, nakon što je na roditeljskim sastancima u 

odgojnim skupinama objašnjen terminski plan izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji 

centralnog objekta, bio je napravljen raspored da se od dana 15. lipnja 2020. godine oslobodi 

centralni objekt zbog sigurnosti djece prilikom izvođenja radova. Roditelji su bili upoznati sa 

rasporedom rada i planirano je korištenje područnog objekta za polaznike, te korištenje godišnjeg 

odmora za djecu koju su roditelji imali mogućnost zbrinuti. Cijeli gore navedeni plan poremetila je 

epidemija bolesti COVID-19, radovi su na rekonstrukciji i dogradnji počeli ranije, no bitna je 

činjenica da su roditelji pokazali iznimno razumijevanje u ovoj specifičnoj situaciji, pa ni nakon što 

je dozvoljen redovan rad nisu se djeca masovno vratila u vrtić. Rad je nastavljen u područnom 

objektu tijekom cijelog ljetnog razdoblja u 2 odgojne skupine: jasličkoj i vrtićkoj. Ukupan broj 

djece tijekom ljetnog razdoblja kretao se oko 30. Grad Grubišno Polje je također pakazao 

maksimalno razumijevanje u navedenoj situaciji, te je Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja 

donijelo Odluku o privremenom oslobođenju od plaćanja naknade za boravak djece u Dječjem 

vrtiću „Tratinčica” Grubišno Polje dana 31. ožujka 2020. godine (Gradsko vijeće Grada Grubišnoga 

Polja, KLASA: 601-04/20-01/1, URBROJ: 2127/01-01/01-20-2) i Odluku o izmjenama Odluke  o 

privremenom oslobođenju od plaćanja naknade za boravak djece u Dječjem vrtiću „Tratinčica” 

Grubišno Polje dana 15. lipnja 2020. godine (Gradsko vijeće Grada Grubišnoga Polja, KLASA: 

601-04/20-01/1, URBROJ: 2127/01-01/01-20-4). 

 Dana 17. kolovoza 2020. godine svi zaposlenici Dječjega vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje 

su prionuli namještanju i pripremanju centralnog objekta vrtića za početak nove pedagoške godine.  

 

  Na realizaciji odgojno-obrazovnog rada u redovitom programu radilo je: 

 11,5 odgojitelja VŠS, 

 1 odgojitelj SSS, 

 1 logoped VSS na pola radnoga vremena (na bolovanju, odnosno rodiljnom dopustu cijelu 

pedagošku godinu). 

Putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja 



 

 

radnog odnosa zaposlena je od dana 13. studenoga 2019. godine do dana 30. rujna 2020. godine 

zaposlena je odgojiteljica pripravnica Katarina Bukač. 

3.  MATERIJALNI UVJETI RADA 

 Dana 30. ožujka 2020. godine započelo je iseljavanje centralnog objekta Dječjeg vrtića 

„Tratinčica” Grubišno Polje kako bi se započeli radovi na rekonstrukciji zgrade. Svi zaposlenici su 

sudjelovali u selidbi opreme, namirnica, didaktike u Proizvodno-poduzetnički inkubator u 

Grubišnome Polju, kako je prethodno dogovoreno s osnivačem Gradom Grubišnim Poljem.  

 Nakon uvida u stanje objekta, zamijećeni su propusti koji su napravljeni u projektu 

rekonstrukcije i dogradnje. Projektom nije bila planirana zamjena radijatora, planirano je samo 

ličenje zidova bez skidanja starih tapeta, nije bilo planirano  uklanjanje električnih bojlera u 

kupaonicama za djecu, itd. Prilikom skidanja starih tapeta, koje su bile lijepljene u 3 sloja, vidjelo 

se da je i stanje zidova vrlo loše, vlaga je djelomično zahvatila i do polovice zidova.  

 Grad Grubišno Polje intervenirao je prijenosom financijskih sredstava na Dječji vrtić 

„Tratinčica” Grubišno Polje da se nabave novi radijatori i napravi rekonstrukcija instalacije tople 

vode u iznosu =130.000,00 kuna, zatim da se postave gipsokartonske ploče u cijelom postojećem 

dijelu zgrade u iznosu =110.000,00 kune, te da se nabavi i postavi kuhinjski mastolovac u iznosu 

=28.000,00 kuna. 

 Dječji vrtić „Tratinčica” Grubišno Polje nije tijekom pedagoške godine 2019./2020. vršio 

druge nabave nefinancijske imovine iz 2 razloga: projekt rekonstrukcije i dogradnje centralnog 

objekta predviđa se i opremanje kompletnog objekta, tako da se dio postojeće opreme može 

premjestiti u područni objekt; zatim zbog smanjenih prihoda tijekom proglašenja epidemije 

COVID-19 i racionalizacije troškova. 

 Projekt rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje ukupne je 

vrijednosti =8.979.464,05 kuna, od čega iznos od =7.323.700,00 kuna se financira iz fondova EU 

putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a ostatak financira osnivač 

Dječjeg vrtića „Tratinčica”- Grad Grubišno Polje. Dana 21. ožujka 2019. godine izvođač radova 

BISTRA d.o.o. Đurđevac je službeno uveden u posao, a rok za završetak radova je 19 mjeseci 

(odnosno listopad 2020. godine). Dogovor je s izvođačem radova da se radovi završe ranije, čemu u 

prilog ide i proglašenje epidemije bolesti COVID- 19, uslijed čega je znatno smanjen broj polaznika 

Dječjeg vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje, tako da su djeca smještena privremeno u Područni dječji 

vrtić „Tratinčica”, Trg kralja Tomislava 6 u Velikim Zdencima (u dogovoru s osnivačem). Slijedom 

navedenoga, radovi se odvijaju neometano, te se očekuje završetak tijekom kolovoza 2020. godine.  

 Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića "Tratinčica" u Grubišnom Polju bila je potrebna  

zbog usklađivanja s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja  i naobrazbe 

(Narodne novine, broj: 63/08, 90/10.). Naime, prema iskazanom interesu za upis djece, nedostajao 

je prostor za dnevni boravak djece. Višenamjenska dvorana (članak 44. točka 2. stavak 1. Standarda ) 

bila je potrebna za razne skupne aktivnosti koje traže veći prostor i u kojima sudjeluje jedna ili više 

skupina djece.  Spremište za rekvizite i didaktička sredstva (članak 44.točka 2.stavak 2. i 3. 

Standarda ) bilo je potrebno za odlaganje opreme koja se koristi sezonski ili prema potrebi. Soba za 

zdravstvenu voditeljicu s prostorom za izolaciju bolesnog djeteta (članak 44. točka 3. stavak 2. 

Standarda ) i soba za stručnog suradnika (članak 44. točka 3. stavak 3. Standarda ) potrebna je zbog 

zapošljavanja zdravstvene voditeljice i stručnog suradnika.  Spremište-arhiva (članak 44. točka 

3.stavak 8. Standarda) bilo je potrebno zbog usklađivanja s člankom  36. i 37. Pravilnika o 

upravljanju dokumentarnim gradivom Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje (KLASA: 601-

02/19-02/01, URBROJ: 2127/01-21-20-02). Servis za obradu rublja (članak 44. točka 4.2. 

Standarda) bio je potreban zbog dosadašnjeg neadekvatnog sustava ozračivanja praonice, 

neadekvatnog smještaja glačaonice i dosadašnje razdvojenosti servisa (glačaonica i spremište čistog 

rublja na jednom kraju objekta, a sabirnica prljavog rublja i praonica na drugom). Radionica za 

domara propisana je člankom 44. točkom 4.3. stavkom 2. Standarda. Sanitarije za tehničko osoblje 



 

 

(članak 44. točka 4.3. stavak 3. Standarda), sanitarije za spremačice (članak 44. točka 4.3. stavak 5. 

Standarda ), sanitarije za odgojno-obrazovne, zdravstvene i ostale radnike (članak 44. točka 5.3. 

stavak 1. Standarda), sanitarije za roditelje i posjetitelje (članak 44. točka 5.3. stavak 2. Standarda ) 

bilo je potrebno izgraditi i zbog udovoljavanja sanitarnim uvjetima i propisima sustava HACCP-a. 

Prilazni put kolni (članak 44. točka 6.1.stavak 1. Standarda) bilo je potrebno urediti zbog dostave 

robe i udovoljavanja propisima sustava HACCP-a, kao i zbog mogućnosti prilaza vozilima u hitnim 

slučajevima (vatrogasci, prva pomoć ). Potrebno je bilo i proširiti hodnik prema 2 odgojne skupine 

jer  najmanja širina hodnika namijenjenih djeci mora biti 180 cm (članak 47. točka 6. Standarda ). 

Projektom je predviđeno i opremanje dograđenog i obnovljenog objekta didaktičkom opremom. 

 Dječji vrtić „Tratinčica” Grubišno Polje projektom rekonstrukcije i dogradnje dobio je 

slijedeće nove prostorije: 

- 2 sobe za boravak djece, svaka veličine po 62,49m2, 

- 2 garderobe ispred soba za boravak djece, svaka veličine po 10,52 m2, 

- 2 sanitarije za djecu pored soba za boravak djece, svaka veličine po 12,84m2, 

- prostor za smještaj oboljelog djeteta veličine 6 m2, 

- spremište rekvizita veličine 8,4 m2, 

- arhiva veličine 10,5 m2, 

- višenamjenska dvorana veličine 97,44 m2, 

- ured računovodstva veličine, 18,10 m2, 

- ured ravnatelja veličine 17,3 m2, 

- odgojiteljska soba veličine 26,46 m2, 

- hodnici veličine 117 m2, 

- natkrivene terase za djecu veličine 97,4 m2 

- nenatkrivene terase veličine 45,76 m2, 

- 2 natkrivena ulaza veličine 12,8 m2 i 8,2 m2, 

- vjetrobranski prostor veličine 7,21 m2, 

- sanitarije za odrasle veličine 19,18 m2, 

- radionica veličine 13,10 m2, 

- praonica i sušionica veličine 14, 46 m2, 

- prostor za nečisto rublje veličine 2, 83 m2, 

- glačaonica veličine 11,8 m2, 

- sanitarije za osoblje 10 m2. 

 Ukupna površina dograđenog dijela objekta je 648,79 m2, a rekonstruiranog dijela objekta 

731 m2. U rekonstruiranom dijelu objekta napravljena je prenamjena pojedinih prostorija (ured za 

stručnog suradnika), kotlovnica je srušena i izgrađena nova (postavljaju se paneli za solarno 

grijanje). 

4. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST, RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE 

 
Praćenje tjelesnog napretka i zdravlja djece vršeno je kontinuirano tijekom pedagoške 

godine 2019./2020. 

Sva upisana djeca prošla su sistematski pregled kod nadležnog liječnika. 

Jelovnici su planirani u skladu s Izmjenama i dopunama programa zdravstvene zaštite djece, 

higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (propisao ministar nadležan za zdravstvo i 

socijalnu skrb, Narodne novine, broj. 121/07), te su izlagani  na oglasnu ploču na uvid roditeljima i 

na mrežnu stranicu Vrtića. 

U redoviti program predškolskoga odgoja u Dječjem vrtiću „Tratinčica” Grubišno Polje u 

pedagoškoj godini 2019./2020. upisano je 3- je djece s alergijskim reakcijama na određenu vrstu 

hrane, te se za svako od te djece kuha posebno (ovisno o vrsti alergije). 

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije redovito je vršio preglede, tj. 



 

 

analizu uzoraka hrane, kuhinjskog pribora i pomagala, te analizu briseva s ruku kuharica. Nalazi su 

bili uredni i odgovarali zakonom predviđenim standardima. 

Izostanaka djece nije bilo u značajnijoj mjeri zbog viroza i prehlada. 

U poglavlju I ovoga Izvješća opisani su događaji i odluke u svezi proglašenja epidemije 

bolesti COVID-19. Dječji vrtić „Tratinčica” Grubišno Polje pridržavao se svih odredbi odluka 

Vlade Republike Hrvatske, naputaka Zavoda za javno zdravstvo, Ministarstva znanosti i 

obrazovanja, Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite Grada Grubišnoga 

Polja. Sukladno uputi Ministarstva znanosti i obrazovanja, ravnatelj je izradio Provedbeni plan rada 

od 11.svibnja 2020. godine za Dječji vrtić „Tratinčica” Grubišno Polje koji propisuje 

protuepidemijske mjere kojih se vrtić treba pridržavati u svakodnevnom radu s djecom. Od 

23.ožujka 2020. godine do 16. travnja 2020. godine niti jedno dijete nije pohađalo redoviti program 

predškolskoga odgoja niti program predškole u Dječjem vrtiću „Tratinčica” Grubišno Polje, 

organizirano je dežurstvo i dnevno su se podnosila izvješća Stožeru civilne zaštite Grada 

Grubišnoga Polja. Od 16.travnja 2020. godine postepeno su se počeli vraćati polaznici redovitog 

programa. Nije zapažen niti jedan slučaj bolesti COVID-19 kod polaznika, niti kod socijalnih 

kontakata polaznika. Djeca su educirana u skladu s razvojnom dobi o potrebnim mjerama 

prevencije zaraze. 

Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje tijekom pedagoške 2019./2020. godine imao je 

upisano 6-ero djece s teškoćama  u razvoju koja su integrirana uspješno u redovite odgojne skupine 

vršnjaka. Navedena djeca su pod liječničkim nadzorom, a napredak je kod svakog djeteta 

individualnog karaktera, te ovisan o vrsti teškoća. 

 Program predškole pohađalo je 2-je djece s teškoćama u razvoju. 

 Odgodu upisa u osnovnu školu u školskoj godini 2020./2021. dobilo je 3-je djece koja nisu  

pohađala redoviti program predškolskoga odgoja, već program predškole. 

            Značajan problem tijekom pedagoške godine 2019./2020. bio je što je logopedica bila na 

bolovanju, odnosno rodiljnom dopustu. Zamjena za logopedicu nije zaposlena. 

 S pedagoginjom Mariom Halinom Pašuld surađivalo se u vezi stažiranja odgojiteljice 

pripravnice  Katarine Bukač. 

5. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

 

Misija Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje sadržana u Kurikulumu  Dječjeg vrtića 

"Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2019./2020. je provedba programa utemeljenog 

na humanističko-razvojnom pristupu, razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava i 

uvažavanje individualnih potreba djece, podrška obitelji, razvoj kompetencija roditelja i doprinos 

razvoju društvene zajednice. 

Vizija  Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje je vrtić kao mjesto rada i razvoja svakog 

pojedinca u poticajnom, zdravom, te ekološki prihvatljivom i održivom okruženju. Naša vizija 

podrazumijeva poticanje i promoviranje zdravog, stvaralačkog i prijateljskog stava prema okolini i 

zdravog načina života, podizanje ekološke svijesti djece, odgojitelja, roditelja i ostalih radnika, te 

stjecanje vještina za poduzimanje aktivnog djelovanja u korist prirodne i društvene sredine. 

 U skladu s navedenom misijom i vizijom odvijao se odgojno-obrazovni rad tijekom 

pedagoške godine 2019./2020. koji je pored redovnih aktivnosti koje nalaže ritam dana, ritam 

društvene sredine, ritam promjena u prirodi, sadržavao i razvojni projekt pod 

nazivom  ”ENERGIJA”. 

 Kompetencije koje smo željeli postići jesu osviješćivanje spoznaje kod djece da je priroda 

sastavni dio našeg života i da trebamo brinuti o njoj, te senzibiliziranje odraslih na važnost čuvanja 

okoliša i prenošenje te brige na nove generacije. Odgojno-obrazovni rad u Dječjem 

vrtiću”Tratinčica”u Grubišnome Polju temelji se na razvojno primjerenom kurikulumu, 

humanističkoj razvojnoj koncepciji, u skladu s programskim usmjerenjem, te nastojati pratiti 



 

 

suvremene tendencije  na koje usmjerava Agencija za odgoj i obrazovanje putem stručnih aktiva za 

odgojitelje i ravnatelje, u okviru svojih mogućnosti. 

 Ljudski život i opstanak čovječanstva ovisi o zdravom i održivom okolišu, stoga zaštita 

okoliša i održivi razvoj postaju jedan od glavnih čimbenika demokratskih odnosa u društvu i 

potrebno je poticati svijest ljudi o potrebi brige i odgovornosti za očuvanje zdravog okoliša. Svijet 

promatramo kao cjeline sastavljene od niza međuovisnih elemenata, a u odgoju i obrazovanju 

dajemo naglasak na održivi razvoj, zdrav okoliš i mir. Kako Vrtić ima značajan utjecaj na 

formiranje stavova, jako je važno koje kompetencije razvijamo kod djece u najranijoj dobi i na koji 

način, kroz koje sadržaje ostvarujemo odgoj i obrazovanje u Vrtiću. Spoznaja o zakonitostima u 

prirodi i obnovljivim izvorima energije jedna je od trenutno najvažnijih koju mlade generacije 

trebaju usvojiti kako bi  osigurale opstanak ljudskoga roda. 

 Dječji vrtić „Tratinčica” Grubišno Polje, kao i sve predškolske ustanove u Republici 

Hrvatskoj suočio se tijekom pedagoške godine 2019./2020. s prekidom rada uzrokovanim 

proglašenjem epidemije bolesti COVID-19, koja je po mišljenju mnogih znanstvenika svojevrsna 

prijetnja prirode i opomena čovječanstvu da promijeni način razmišljanja i životnih navika. 

Godišnji plan Dječjeg vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje za pedagošku godinu 2019./2020., kao i 

Kurikulum Dječjeg vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje za pedagošku godinu 2019./2020.  ostvarivan 

je do ožujka 2020. godine onako kako je zacrtan. Međutim, od ožujka 2020. godine u drugi plan je 

palo sve osim odluka Vlade Republike Hrvatske, Zavoda za javno zdravstvo, Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske u svezi suzbijanja širenja bolesti COVID-19. Tijekom ožujka i travnja 2020. 

godine odgojitelji Dječjeg vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje bili su u svakodnevnom kontaktu s 

roditeljima/starateljima polaznika vrtića putem mobilnih mreža i aplikacija, razmjenjivane su 

informacije, davane upute, a ponekad je bila potrebna samo međusobna podrška i razumijevanje u 

ovoj teškoj situaciji. 

  

  

 Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97, 107/07, 94/13, 

98719) propisana je predškola kao obavezna i besplatna za polaznike, primjena  čega je počela od 

pedagoške godine 2014./2015. Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta dalo je Suglasnost na 

ustroj i provedbu obveznog Programa predškole u organizaciji Dječjega vrtića "Tratinčica" 

Grubišno Polje dana 22. siječnja 2015. godine ( KLASA:601-02/14-03/00423, URBROJ:533-25-

15-0004). U skladu s navedenom suglasnosti, u pedagoškoj godini 2018./2019., predškola je 

organizirana u poslijepodnevnim satima u centralnome vrtiću u Grubišnome Polju u 1 odgojnoj 

skupini 2 puta tjedno po 3 sata. U područnome objektu je za samo 1-no dijete trebao biti organiziran 

program predškole, pa je dogovoreno da ga se integrira u redoviti program u prijepodnevnim satima 

2 puta tjedno po 3 sata. 

 Prema Godišnjem planu i programu rada za pedagošku 2019./2020. godinu nisu realizirane  

sve predviđene aktivnosti kojima su se trebali pratili aktualni događaji u društvenoj sredini iz 

razloga proglašenja epidemije bolesti COVID-19. Nije realiziran uskrsni sklop aktivnosti, nije se 

išlo na jednodnevni izlet, nije bilo olimpijskog festivala dječjih vrtića BBŽ, nije bilo završnog 

druženja s roditeljima kraju pedagoške godine. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAN POLICIJE 

DJEČJI TJEDAN 

DANI KRUHA U PODRUČNOM VRTIĆU 

DANI KRUHA 

NASTUP „VJEVERICA“ ZA DAN GRADA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANI KRUHA U PODRUČNOM VRTIĆU 

DAN ŠTEDNJE 

POSJET BISKUPA MONSINJORA 

VJEKOSLAVA HUZJAKA 

I VLČ. VEĆESLAVA MAGIĆA 

ZAPOSLENICI SREDNJE ŠKOLE 

BARTOLA KAŠIĆA 

U POSJETU 

SV. NIKOLA U PODRUČNOM VRTIĆU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AKTIVNOST NA TEMU „PTICE STANARICE“ 

 

BOŽIĆNI SAJAM 

BOŽIĆNI KONCERT 

AKTIVNOST NA TEMU „PTICE STANARICE“ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIONICA S RODITELJIMA U „RIBICAMA“ 

AKTIVNOST NA TEMU „SAT“ 

AKTIVNOST NA TEMU „SAT“ 

„SATOVI“ U POKLADNOJ POVORCI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„SATOVI“ KOD GRADONAČELNIKA 

AKTIVNOST NA TEMU „BOJE“ 

AKTIVNOST NA TEMU „BOJE“ 

 



 

 

6. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA 

 

Tijekom pedagoške godine 2019./2020. stručno usavršavanje odgojitelja provodilo se prema 

Godišnjem planu i programu rada za 2019./2020. pedagošku godinu, te u skladu s organizacijskim i 

financijskim mogućnostima ustanove do proglašenja epidemije bolesti COVID-19 kada su otkazana 

sva stručna usavršavanja. 

Odgojiteljsko vijeće održalo je 7 sjednica tijekom navedenog razdoblja, na kojima se 

raspravljalo o tekućoj problematici. 

Odgojitelji Dječjeg vrtića"Tratinčica" Grubišno Polje sudjelovali su na 2 stručna skupa u 

organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje: 

- 30.siječnja 2020.godine u Garešnici, tema „Integracija međupredmetnih tema kroz 

suradničko planiranje, poučavanje i učenje- Humane vrednote i prevencija trgovanja ljudima”, 

-06. ožujka 2020. godine u Novskoj, tema "Pedagoška dokumentacija u razvoju suvremenog 

kurikuluma”. 

Dana 19. veljače 2020. godine u Bjelovaru organiziran je stručni skup s temom „Zdrava 

prehrana” od strane Zavoda za javno zdravstvo BBŽ na kojemu su također sudjelovali odgojitelji 

Dječjeg vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje. 

 Individualno stručno usavršavanje odgojitelji su kreirali sami prema priloženoj literaturi u 

skladu s Godišnjim planom ili prema osobnom interesu. 

 

7. SURADNJA S RODITELJIMA 

 

Suradnja s roditeljima odvijala se prema Godišnjem planu i programu rada za 2019./2020. 

godinu do ožujka 2020. godine. 

 Dana 19.rujna 2019. godine održan je roditeljski sastanak za djecu u godini prije polaska u 

školu koja do sada nisu bila obuhvaćena programom predškolskog odgoja. 

 Dana 25. listopada 2019. godine održana je svečanost obilježavanja Dana kruha u suradnji s 

roditeljima, na kojoj su izloženi krušni proizvodi vrijednih mama i baka. Svečanost je organizirana 

ispred centralnog objekta vrtića u Grubišnome Polju i u područnome objektu u Velikim Zdencima 

unutar objekta.  

 U odgojnoj skupini „ Ribice” održana je radionica za roditelje na kojoj su se izrađivale 

maske za poklade dana 17.veljače 2020. godine. 

Roditeljski sastanci po odgojnim skupinama održani su sukladno Izvedbenom planu 

suradnje s roditeljima za pedagošku godinu 2019./2020. tijekom listopada 2020. godine kada su 

roditelji obaviješteni o terminskom planu rekonstrukcije i dogradnje centralnog objekta i 

organizaciji rada planiranoj za to razdoblje. 

Dana 17.veljače 2020. godine roditelji odgojne skupine „Ribice” sudjelovali su na radionici 

za izradu pokladnih maski. 

Od proglašenja epidemije bolesti COVID-19 suradnja s roditeljima odvijala se preko mrežne 

stanice vrtića gdje su se redovito objavljivale nove informacije, te putem mobilnih telefonskih 

aplikacija. 

Svakodnevne individualne konzultacije odvijale su se prema potrebama roditelja. 

Potrebno je naglasiti da su roditelji pokazali izuzetno razumijevanje za predloženu 

organizaciju tijekom rekonstrukcije i dogradnje centralnog objekta i prilagodili tome svoje 

korištenje godišnjih odmora. Isto tako su roditelji vrlo osviješteni o potrebi provođenja mjera za 

zaštitu i sprječavanje od širenja bolesti COVID-19, te otvoreni za suradnju. 



 

 

8. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA 

 

Broj vanjskih ustanova s kojima Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje surađuje svake se 

pedagoške godine proširuje ili intenzivira s pojedinima ovisno o tekućoj problematici.  

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH, Uprava za odgoj i obrazovanje, Sektor za 

predškolski i osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, Služba za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 

daje potrebne stručne smjernice i sugestije u odgojno-obrazovnom radu Dječjem vrtiću "Tratinčica" 

Grubišno Polje. Od trenutka proglašenja epidemije bolesti COVID-19 Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja je redovito dostavljalo detaljne upute i smjernice za rad ustanovama predškolskog 

odgoja. 

Ministarstvo znanosti i  obrazovanja RH, Samostalni sektor za nacionalne manjine daje 

smjernice Dječjem vrtiću "Tratinčica" Grubišno Polje oko sufinanciranja roditeljskog udjela za 

djecu pripadnike romske nacionalne manjine. 

Zavod za javno zdravstvo Republike Hrvatske redovito je dostavljao upute za provođenje 

potrebnih mjera zaštite i sprječavanja epidemije bolesti COVID-19. 

S Agencijom za odgoj i obrazovanje Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje surađuje se 

glede stažiranja i polaganja stručnih ispita pripravnika, te sudjelovanja na stručnim aktivima. 

Županija bjelovarsko-bilogorska proslijeđuje Dječjem vrtiću "Tratinčica" Grubišno Polje 

dopise resornih ministarstava glede problematike koju pojedino ministarstvo pokriva i koordinira 

rad. 

 Sa Češkim dječjim vrtićem Ferde Mravenca iz Daruvara Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno 

Polje najviše surađuje glede razmjene iskustava i rješavanja slične problematike u odgojno-

obrazovnom radu. 

Grad Grubišno Polje kao osnivač Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje sa svojim 

stručnim službama oslonac je Vrtiću u problemima financijske, pravne i organizacijske  prirode. 

Poseban angažman Grada Grubišnoga Polja treba istaknuti oko realizacije projekta „Rekonstrukcije 

i dogradnje Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje”, kao i stručnu i financijsku podršku u radu. 

U situaciji organizacije rada uslijed proglašenja bolesti COVID-19 Grad Grubišno Polje dao je 

bezrezervnu podršku vrtiću. 

Ustanove na nivou Grada Grubišnoga Polja s kojima je Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno 

Polje surađivao u realizaciji Godišnjega plana i programa rada za pedagošku godinu 2019./2020. 

potrebno je posebno istaknuti: 

- Stožer civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja (mjere zaštite uslijed proglašenja epidemije bolesti 

COVID-19); 

-Centar za kulturu i informiranje Dr. Franjo Tuđman Grubišno Polje kroz zajedničku organizaciju 

prigodnih kulturnih događanja kao što je obilježavanje Dječjega tjedna, Dana Grada, poklada,  

zatim kroz organizaciju predstava za djecu; 

-Župni ured Župe Sv. Josipa - organizacija Dana kruha dana 25. listopada 2019. godine, te glede 

obilježavanja blagdana; 

-Osnovna škola Ivana Nepomuka Jemeršića ( razmjene informacija o djeci koja polaze u  školu i 

drugih stručnih problema); 

-Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje (donacija vrtiću skupljena od dobrovoljnih priloga 

zaposlenika škole u vrijeme štrajka),; 

-Gradska knjižnica Mate Lovraka iz Grubišnoga Polja (organizacija radionica), 

-Turistička zajednica Grada Grubišnoga Polja (organizacija poklada, Božićnog sajma);  

-Radio Grubišno Polje (informiranje građana o radu Vrtića, emisija "Sretno dijete"); 

-Ispostava Doma zdravlja Grubišno Polje (aktualna problematika glede pregleda prilikom upisa   

  djece, izostanaka zbog bolesti, povreda); 

-Policijska postaja Grubišno Polje (prometni odgoj); 

-Centar za socijalnu skrb Grubišno Polje (socijalna problematika); 

-Podravska banka, Privredna banka i Financijska agencija (Dan štednje); 



 

 

-Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje (07. prosinca 2019. godine sudjelovanje    

  odgojne skupine "Vjeverice" na 7. humanitarnom koncertu Udruge); 

-Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja 

-Razvojna agencija „Agro” Grubišno Polje. 

 

9. UPRAVLJANJE RADOM I POSLOVANJE VRTIĆA 

 

Upravno vijeće sastavljeno od pet članova u suradnji s ravnateljem donosi odluke i 

zaključke o kompletnom poslovanju Vrtića. 

Financiranje Vrtića vrši se od strane Grada Grubišnoga Polja i na bazi participacije roditelja. 

Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića "Tratinčica" 

Grubišno Polje donesena je od strane Gradskoga vijeća Grada Grubišnoga Polja 22. svibnja 2012. 

godine (Klasa: 601-01/12-01/01, Urbroj:2127/01-01/01-12-3), a stupila je na snagu 01. lipnja 2012. 

godine. Naknada za jedno dijete iznosi =500,00 kuna za cjelodnevni boravak, =400,00 kuna za 

poludnevni boravak, a 80% od cijene za drugo dijete iz iste obitelji, dok je za svako slijedeće dijete 

iz iste obitelji boravak besplatan. 

Upravno vijeće donosilo je tijekom pedagoške godine 2019./2020. pravovremene odluke u 

skladu sa zakonskim propisima za pravilno funkcioniranje ustanove. Održano je 20 sjednica tijekom 

pedagoške godine 2019./2020. na kojima je usvojen Godišnji plan rada Dječjeg vrtića "Tratinčica" 

Grubišno Polje za pedagošku godinu 2019./2020., usvojen je Kurikulum Dječjega vrtića 

"Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2019./2020., raspisan je natječaj i donešena 

odluka o odabiru kandidata za radno mjesto kuhara/ice-spremača/ice na neođređeno puno radno 

vrijeme, razmatran je i usvojen Financijski plan Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2020. 

godinu, usvojene su Druge izmjene Financijskog plana za 2019. godinu, donešena je Odluka o 

visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji, raspisan je natječaj i donešena Odluka o odabiru 

kandidata/kandidatkinje za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno 

mjesto odgojitelja/ice,  razmatrana je problematika nabave robe i usluga za 2020. godinu,  usvojeno 

je Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine za Dječji 

vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje, usvojeno je izvješće ravnatelja o stanju naplate prihoda na dan 31. 

prosinca 2019. godine, donešene su odluke o isplati božićnice i dara za djecu zaposlenicima Vrtića, 

donešen je  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Dječjeg vrtića „Tratinčica” 

Grubišno Polje, donešen je Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti u Dječjem vrtiću „Tratinčica” 

Grubišno Polje na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za 

zdravlje, donešen je Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju 

povjerljive osobe, donešena je Odluka o visini blagajničkog maksimuma, razmatrana je disciplinska 

odgovornost zaposlenika, donošene su odluke o isplati jubilarne nagrade zaposlenicima, donešen je 

Plan upisa za pedagošku godinu 2020./2021. i Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Tratinčica" 

Grubišno Polje u pedagoškoj godini 2020./2021., donešena je Odluka o usvajanju Prvih izmjena i 

dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2020. godinu, donešena je 

Odluka o isplati regresa za 2020. godinu i nagrade za radne rezultate zaposlenicima Vrtića, 

usvojeno je Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020. godine za 

Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje, usvojen je Ljetni plan rada, donešene su Prve izmjene i 

dopune Financijskog plana za 2020. godinu, donešene su Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića 

„Tratinčica” Grubišno Polje, donešene su odluke o početku jednostavne nabave i odabiru 

ponuditelja za nabavu kuhinjskog mastolovca, nabavu i postavljanje gipsokartonskih ploča u starom 

dijelu vrtića, te nabavu i postavljanje radijatora u starom dijelu vrtića. 



 

 

10. GODIŠNJE IZVJEŠĆE RAVNATELJA 

 

Godišnji plan ravnatelja za pedagošku godinu 2019./2020. realiziran je u potpunosti u dijelu 

koji se odnosi na organizaciju rada, planove vezane rokovima, izradu planova i izvješća o radu, 

financijskih, statističkih i drugih zakonom propisanih planova i izvješća, izvršavanje odluka 

Upravnog vijeća Dječjega vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje. 

 Nije realizirano usklađivanje s odredbama članka  34. Standarda. 

 Nedostatak više medicinske sestre koja bi prema članku 34. Standarda trebala biti zaposlena 

2 sata tjedno po odgojnoj skupini, realizirati će se nakon završetka projekta „Rekonstrukcija i 

dogradnja Dječjeg vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje”. 

Rad na usklađivanju djelatnosti ustanove s člankom 44. Državnog pedagoškog standarda 

predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj: 63/08 i 90/10 ) je nastavljen u suradnji sa 

stručnim službama Grada Grubišnoga Polja kroz projekt "Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića 

"Tratinčica" Grubišno Polje". 

Ravnatelj je tijekom pedagoške godine 2019./2020. radio u Povjerenstvu za provedbu 

projekta rekonstrukcije i dogradnje centralnog objekta Dječjeg vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje. 

Osim rada na otklanjanju slabosti i nepravilnosti utvrđenih u Izjavi o fiskalnoj odgovornosti 

za proračunsku godinu 2018. i izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2019., 

ravnatelj je radio na usklađivanju djelatnosti ustanove s odredbama Zakona o ustanovama, izradi 

Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom Dječjega vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje, 

izradi Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe, 

izradi Pravilnika o načinu provđenja aktivnosti u Dječjem vrtiću „Tratinčica” Grubišno Polje na 

promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje.  

Ravnatelj je položio stručni ispit za djelatnike u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog 

i registraturnog gradiva dana 03. prosinca 2019. godine u Zagrebu, te proveo izlučivanje 

dokumentarnoga gradiva Dječjega vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje u travnju 2020. godine. 

Tijekom proglašenja i trajanja epidemije bolesti COVID-19 ravnatelj je sudjelovao u radu 

Stožera civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja, te provodio propisane mjere zaštite u organizaciji 

rada Dječjega vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje. 

Tijekom pedagoške godine 2019./2020. ravnatelj je radio u Povjerenstvu za stažiranje 

odgojiteljice-pripravnice Katarine Bukač. 

Prema potrebi ravnatelj je obavljao poslove odgojitelja tijekom pedagoške godine 

2019./2020. 

U suradnji s pedagoginjom Halinom Mariom Pašuld ravnatelj je tijekom lipnja i srpnja 2020. 

godine napravio slijedeće programe: Kraći sportski program za Dječji vrtić „Tratinčica” Grubišno 

Polje, Program engleske igraonice za djecu 5-7 godina za Dječji vrtić „Tratinčica” Grubišno Polje, 

Redoviti 10-satni program odgoja i obrazovanja djece Dječjeg vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje u 

dobi od jedne godine do polaska u školu. Svi navedeni programi poslani su na verifikaciju u 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja. 

11. ZAKLJUČAK 

 

Broj upisane djece u redovitom programu i u programu predškole tijekom pedagoške godine 

bio je 172-je (155-ero djece u redovnom programu i 17-ero u programu predškole). Tendencija 

porasta polaznika Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje pozitivna je u odnosu na činjenicu da 

je s područja Grada Grubišnoga Polja velik broj obitelji odselio  u inozemstvo u potrazi za poslom. 

Razloge povećanja broja upisane djece možemo pronaći u činjenici da je predškola postala obvezna 

(određeni broj roditelja radije upisuje dijete u redoviti program zbog većeg broja sati), u činjenici da 

se cijena Vrtića nije mijenjala 8 godina, te u integraciji djece pripadnika romske nacionalne manjine 



 

 

(za roditelje je program besplatan).  Pedagoške godine 2019./2020. problem u ustrojstvu rada koji je 

ostao neriješen u Vrtiću zbog usklađivanja sa Standardima i zbog smjernica u radu s djecom s 

teškoćama u razvoju je zapošljavanje više medicinske sestre. 

Glede poboljšanja materijalnih uvjeta najveći pomak pedagoške godine 2019./2020. su  

radovi na projektu „Rekonstrukcije i dogradnje Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje”. 

Radovi se odvijaju neometano iz razloga proglašenja epidemije bolesti COVID-19 i ranijeg početka 

rekonstrukcije starog dijela objekta, a završetak radova planiran je za 01. rujan 2020. godine. 

Adaptacijom i dogradnjom centralni objekt Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje biti će 

obogaćen za 2 sobe dnevnog boravka za djecu, sportsku dvoranu, servis za obradu rublja, spremište 

za didatkičke igračke, sobe za osoblje, dodatne sanitarije za djecu, osoblje i posjetitelje, prilazni 

kolni put. Značajna stavka je novi sustav centralnog grijanja, a ono čemu se djeca najviše vesele je 

opremanje postojećeg i novog prostora novim namještajem i didatktikom. 

U segmentu njege i skrbi za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece  bolovanje i rodiljni dopust 

logopeda tijekom cijele pedagoške godine 2019./2020. je značajan nedostatak za ustanovu. 

Stručno usavršavanje odgojitelja u pedagoškoj godini 2019./2020. odvijalo se kroz 

sudjelovanje na stručnim skupovima u  Garešnici i Novskoj u organizaciji  Agencije za odgoj i 

obrazovanje, te kroz gostovanje na stručnom skupu u Bjelovaru u organizaciji ZZJZ BBŽ. 

Organizirani su interni stručni aktivi, a odgojitelji su iščitavali stručnu literaturu i raspravljali o 

aktualnoj problematici na odgojiteljskim vijećima. 

Suradnja s roditeljima realizirana je u pedagoškoj godini 2019./2020. prema planu i još 

intenzivirana i prilagođena uvjetima proglašenja epidemije bolesti COVID-19. 

Suradnja s vanjskim ustanovama pedagoške 2019./2020. godine nastavljena je uspješno s 

ustanovama s kojima se surađivalo u prethodnim pedagoškim godinama, te se proširila još na Stožer 

civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja. 

Upravljanje radom i poslovanje ustanove odvijalo se u okviru važeće zakonske regulative. 

Godišnji plan rada ravnatelja realiziran je zahvaljujući ponajprije konstruktivnom radnom ozračju u 

ustanovi, podršci svih zaposlenih, te prožimanju potreba društvene sredine s radom Vrtića. Grad 

Grubišno Polje dao je svoj obol angažmanom svojih stručnih službi u rješavanju problema i potreba 

Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje, što je umnogome doprinijelo realizaciji Godišnjeg plana 

ravnatelja kao što je opisano u poglavlju 10. ovoga Izvješća. 

Odgojno-obrazovni rad u 2019./2020. pedagoškoj godini temeljio se na Kurikulumu  

Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2019./2020. okosnica kojega su 

ekološki projekti, ali je zbog proglašenja epidemije bolesti COVID-19 velik broj aktivnosti ostao 

nerealiziran. 

Pedagoška godina 2019./2020. u analima Dječjega vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje ostati 

će zabilježena po radovima na projektu rekonstrukcije i dogradnje centralnog objekta, te po 

proglašenju epidemije bolesti COVID-19 i usklađivanju rada ustanove s navedenim uvjetima. Od 

ožujka 2020. godine vrtić je radio znatno smanjenim kapacitetom, da bi se od 30. ožujka 2020. 

godine rad organizirao u područnom objektu u Velikim Zdencima sve do kraja pedagoške godine. 

Ono što je potrebno istaknuti je međusobno razumijevanje i solidariziranje u ovoj neuobičajeno j 

situaciji kako roditelja prema zaposlenicima vrtića, tako i zaposlenika vrtića međusobno. Roditelji 

su korištenje godišnjih odmora i sve druge mogućnosti smještaja iskoristili kako ne bi otežali  

organizaciju rada vrtića u uvjetima epidemije i radova na rekonstrukciji objekta. Zaposlenici se nisu 

ustručavali radova na skidanju starih tapeta, uređenju dvorišta, dezinfekciji igračaka, seljenju 

namještaja i slično, kako bi ubrzali i olakšali proces rekonstrukcije objekta. U pedagošku godinu 

2020./2021. Dječji vrtić „Tratinčica” Grubišno Polje ući će nakon provedenog projekta vrijednog 

=8.979.464,05 kuna u obnovljen, dograđen i novoopremljen prostor. Da li će bolest COVID-19 

nastaviti harati svijetom i remetiti život i  rad ljudi i mijenjati navike čovječanstva -ne znamo i ne 

možemo utjecati na to. Ono što možemo je prenositi generacijama djece koja će dolaziti u našu 

ustanovu spoznaju da zajedništvom i slogom možemo puno i da se osjećamo sigurniji i pred silama 

prirode i njenim upozorenjima. 


