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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), Godišnje izvješće o ostvarivanju 

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

2016./2017. obuhvaća zadana područja, te prikazuje izvršenje u odnosu na Godišnji plan i program 

rada za 2016./2017. 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 : 17. 

 

2. USTROJSTVO RADA 

 

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

2016./2017. organizirao je desetosatni i petosatni redoviti program predškolskoga odgoja u 

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

Također je tijekom pedagoške godine 2016./2017. organizirana predškola za djecu koja su u 

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

odgoja, u dvije odgojne skupine, obje u centralnome objektu. Predškola je radila od 01.listopada 

2016. godine do 12.svibnja 2017. godine. Rad je organiziran na način da u jednome tjednu 

predškolu pohađa I odgojna skupina 3 puta po 2,5 sata, a II odgojna skupina 2 puta po 2,5 sata, 

zatim u slijedećem tjednu I odgojna skupina 2 puta po 2,5 sati, a II odgojna skupina 3 puta po 2,5 

sati. U područnome objektu nije bila organizirana predškola jer su sva djeca bila obuhvaćena 

redovitim programom. 

Tijekom pedagoške godine 2016./2017. stanje po odgojnim skupinama bilo je slijedeće: 

 

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

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

                          -voditelji: Marija Šokec, odgojitelj SSS, Ankica Mađeruh, odgojitelj VŠS, 

                                           

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

             -broj prisutne djece prosječno dnevno: 24-ero djece, 

                         -voditelji: Emica Horvat, odgojitelj SSS, Irma Herout, odgojitelj SSS, 
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                                          Alen Kanjka, odgojitelj VŠS (u međusmjeni tijekom godine kada se broj  

                                         djece povećavao), 

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

            -broj prisutne djece prosječno dnevno: 28-ero djece, 

                        -voditelji: Zdenka Polak, odgojitelj VŠS, Anita Bernat, odgojitelj VŠS, 

                       

 

4. ODGOJNA SKUPINA DJECE U 5.,6. I 7. GODINI ŽIVOTA ("PČELICE"): 

             -broj prisutne djece prosječno dnevno: 32-je djece, 

                        -voditelji: Mira Takač, odgojitelj, VŠS, Anita Bernat, odgojitelj, VŠS 

                       

 

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

            OBJEKTU U VELIKIM ZDENCIMA: 

            -broj prisutne djece prosječno dnevno : 20-je djece, 

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

 

      6.    ODGOJNE SKUPINE PREDŠKOLE: 

                      I SKUPINA -15-ero djece, 

                      II SKUPINA -15-ero djece, 

                      -voditelj: Alen Kanjka, odgojitelj VŠS. 

 

Prosječan broj djece tijekom pedagoške godine 2016./2017. bio je 118-je u redovitom 

programu Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje i 30-ero djece u programu predškole. 

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

tijekom pedagoške godine 2016./2017. pohađalo je 14-ero djece pripradnika romske nacionalne 

manjine od 01.rujna 2016. do 31.prosinca 2016. godine,a od 01.siječnja 2017. do 31.kolovoza 2017. 

godine 9-ero djece pripadnika romske nacionalne manjine 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 15,30 sati. 

Kroz ljetno razdoblje ( srpanj-kolovoz) centralni objekt radio je u 3 odgojne skupine 

Područni je objekt radio u srpnju, dok su u kolovozu djeca mogla pohađati centralni objekt ukoliko 

je postojala potreba, jer područni nije radio. 

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

 8 odgojitelja VŠS, 

 3 odgojitelja SSS. 

 

  

 Preko poticajnih mjera za pripravnike Hrvatskog zavoda za zapošljavanje do 07.veljače 

2017. godine na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa radila je stručna 

prvostupnica (baccalaurea) predškolskog odgoja Una Stamenić, a od 10. travnja 2017. godine radi 

stručna prvostupnica (baccalaurea) predškolskog odgoja Kristina Holinka. 

 Na zamjeni za bolovanje odgojiteljice Ankice Mađeruh zaposlena je od 14. kolovoza 2017. 

godine Zrinka Raić, VŠS odgojitelj s položenim stručnim ispitom. 
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3. MATERIJALNI UVJETI RADA 

 

Grad Grubišno Polje kandidirao je 18.travnja 2017. godine projekt "Rekonstrukcija i  

dogradnja Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje" na Natječaj za provedbu podmjere 7.4. 

"Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, 

uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" koji je raspisala 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Ukupna vrijednost projekta 

iznosi =8.841.623,24 kuna (od čega bi =1.481.469,80 kuna financirao Grad Grubišno Polje), a 

projektom je predviđeno i opremanje dograđenog i obnovljenog objekta. Rekonstrukcija i dogradnja 

Dječjeg vrtića "Tratinčica" u Grubišnom Polju potrebna je zbog usklađivanja s  Državnim 

pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine,broj: 63/08, 90/10.). 

Naime, prema pokazateljima o broju upisane djece, nedostaje prostor za dnevni boravak djece. 

Prema Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (u daljnjem tekstu: 

Standardu) za dnevni boravak djece jasličke dobi soba dnevnog boravka treba imati površinu od 5 

m2 po djetetu (članak 45. Standarda), te za djecu vrtićke dobi 3 m2 po djetetu (članak 46. 

Standarda). Od 98-ero djece koja su boravila prosječno dnevno u redovitom program Vrtića u 

pedagoškoj godini 2016./2017. u centralnome objektu i 30-ero u program predškole, 38-ero djece je 

jasličke dobi, a 60-ero djece vrtićke dobi, tako da nedostaje prostor za dnevni boravak djece. 

Višenamjenska dvorana ( članak 44. točka 2. stavak 1. Standarda ) potrebna je 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 ) potrebno je za odlaganje 

opreme koja se koristi sezonski ili prema potrebi, a sada zauzima ionako nedostatan prostor dnevnih 

boravaka djece. Soba za zdravstvenu voditeljicu s prostorom za izolaciju bolesnog djeteta (članak 

44. točka 3.stavak 2. Standarda ) postoji i bila bi u funkciji da se glačaonica  iseli u novoizgrađeni 

servis za obradu rublja. Soba za stručnog suradnika (članak 44. točka 3. stavak 3. Standarda ) 

potrebna je zbog zapošljavanja stručnog suradnika sukladno članku 31. Standarda ( K i- 2 ).  

Spremište-arhiva (članak 44. točka 3.stavak 8. Standarda) potrebno je i zbog usklađivanja s 

člankom 34. i 35., 36. i 37. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnoga gradiva 

Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje (Službeni glasnik Grada Grubišnoga Polja, broj: 10/06). 

Servis za obradu rublja (članak 44. točka 4.2. Standarda) potreban je zbog sadašnjeg neadekvatnog 

sustava ozračivanja praonice, neadekvatnog smještaja glačaonice i sadašnje 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 ) potrebno je izgraditi i zbog udovoljavanja sanitarnim uvjetima i 

propisima sustava HACCP-a. Prilazni put kolni (članak 44. točka 6.1.stavak 1. Standarda) potrebno 

je urediti zbog dostave robe i udovoljavanja propisima sustava HACCP-a, kao i zbog mogućnosti 

prilaza vozilima u hitnim slučajevima (vatrogasci, prva pomoć ). Potrebno je proširiti hodnik prema 

2 odgojne skupine jer  najmanja širina hodnika namijenjenih djeci mora biti 180 cm (članak 47. 

točka 6. Standarda ).   

Tijekom pedagoške godine 2016./2017. u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta rada 

nabavljena su 2 klima uređaja u sobama dnevnog boravka djece (odgojne skupine "Bubamare" i 

"Ribice"), perilica posuđa u kuhinji u centralnome objektu, napa u kuhinji u područnome objektu.  

Projektom "Opremanje dječjeg igrališta" koji je prijavljen na natječaj "Zaklade Hrvatska za 

djecu" i ocijenjen pozitivno (između 100-tinjak prijavljenih izabrano je 25) osigurana su sredstva za 

igračke na dječjem igralištu pored centralnog i područnog objekta Vrtića u ukupnoj vrijednosti od 

=78.837,50 kuna ( 35% financirala je Zaklada, a 65% Grad Grubišno Polje). 

 Od donacija ( Grad Grubišno Polje =7.000,00 kuna, Agroproteinka d.d. Sesvetski Kraljevec 
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=2.000,00 kuna, Tra-mont d.o.o. Zagreb =1.000,00 kuna ) dobivenih prilikom obilježavanja 40-te 

godišnjice Vrtića nabavljena je didaktika, kao i od donacije KTC d.d. Križevci ( =10.000,00 kuna) 

prilikom otvaranja novog trgovačkog centra. 

 Projektom "Vrtić u cvijeću" kandidiranim pri Regionalnoj zakladi za lokalni razvoj "Zamah" 

pribavljena su sredstva za bojanje igračaka, ograde i sadnju cvijeća u dvorištu uz centralni objekt 

Vrtića, te  nabavku kosilice za travu. Ukupna vrijednost projekta iznosi =10.000,00 kuna. 

 Također je osvajanjem 2.mjesta na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost "Otpad odvoji i nagradu osvoji" Vrtić obogaćen za set instrumenata i slikovnice Eko 

vilenjaci. 

 U kolovozu 2017. godine sanirano je krovište na područnom objektu Vrtića. 

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

 

Praćenje tjelesnog napretka i zdravlja djece vršeno je kontinuirano tijekom pedagoške 

godine 2016./2017. od strane odgojitelja. 

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. 

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. 

Analizom izostanaka djece utvrđeno je da nije bilo epidemija. 

Zbog nastupajućih visokih temperatura u srpnju 2017. godine izrađen je Protokol postupanja 

i preporuke za zaštitu od vrućina za Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje, a nakon konzultacija s 

roditeljima ( roditeljski sastanak održan u odgojnoj skupini "Bubamare" dana 12. lipnja 2017. 

godine) i odgojiteljima. 

Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje tijekom pedagoške 2016./2017 godine imao je 

upisano 3-je 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: 

 L.F. (6 god. 1 mj.)-problem s govornom komunikacijom i koncentracijom, 

 T.L. (7 god. )- poremećaj u ponašanju, nerazvijena govorna komunikacija, 

            J.B. (7 god. 6.mj.)-problem s govornom komunikacijom.          

 Navedena dob djece odnosi se na kraj pedagoške 2016./2017. godine iz čega je vidljivo da je 

2-je djece školskih obveznika za 2017./2018. školsku godinu, ali je jedno dobilo odgodu upisa u 

osnovnu školu. 

 Program predškole pohađalo je 9-ero djece s teškoćama u razvoju, od kojih je 3-je dobilo 

odgodu upisa u osnovnu školu u školskoj godini 2016./2017. i ponovno pohađalo program 

predškole : 

 V.J. (6 god. 11 mj.)- problem u govornoj komunuikaciji, 

 Đ.J. (7 god. 7 mj.)-problem u govornoj komunikaciji, 

 A.R. (7 god. 1 mj.)-autizam, 

 A. B. (6 god. 9 mj.)-problem u govornoj komunikaciji, 

 A.B. (6 god. 9. mj.)-problem u govornoj komunikaciji, 

 A.M.B. (8 god.)-problem s motorikom, 

L.I. (6 god. 7 mj.)-problem u govornoj komunikaciji, 

 D.S.(7 god. 5 mj.)-posljedice liječenja tumora (inkotinencija), 
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 K.J. (6 god. 6 mj.)-problem u govornoj komunikaciji, hiperaktivnost. 

 Odgodu upisa u osnovnu školu u školskoj godini 2017./2018. dobilo je ukupno 7-ero djece, 

od kojih 4-ero nije pohađalo niti redoviti program predškolskoga odgoja, niti predškolu zbog 

bolesti. Od preostalih 3-je djece redoviti program predškolskog odgoja pohađalo je 2-je, a u 

program predškole 1-no dijete u pedagoškoj godini 2016./2017..  

 Tijekom ožujka 2017. godine obavljeni su logopedski pregledi djece u redovitom programu i 

u programu predškole. Nalaz logopeda je da bi 39-ero djece trebalo logopedsku pomoć i praćenje.  

 S pedagoginjom Mariom Halinom Pašuld surađuje se u vezi stažiranja pripravnika. 

S obzirom da je koeficijent izvodljivosti Standarda za broj stručnih suradnika 2, znači da se 

do kraja 2013. godine trebalo riješiti pitanje stručnog suradnika u Dječjem vrtiću "Tratinčica" 

Grubišno Polje. Prema broju odgojnih skupina potrebno je zaposliti stručnog suradnika na pola 

radnog vremena čime bi se zadovoljila zakonska regulativa, ali i znatno unaprijedio odgojno-

obrazovni rad, kao i rad s djecom s teškoćama u razvoju. 

Potrebno je naglasti da su odgojitelji tijekom pedagoške godine 2016./2017. uočili i 2-je 

djece posebno nadarene: 

E. P.  (6 god. 10 mj.) -ritmička gimnastika, 

M. P. ( 7 god. 4 mj.) -likovno izražavanje.  

 

5. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

 

 

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

"Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2016./2017. 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 2016./2017. koji je pored redovnih aktivnosti koje nalaže ritam dana, ritam 

društvene sredine, ritam promjena u prirodi, sadržavao i razvojni projekt pod nazivom "Briga za 

zaštitu prirode i okoliša, te održivi razvoj". Ekologija je izabrana iz razloga što nam okruženje u 

kojem živimo pruža priliku za neposredni kontakt s prirodom u kojoj djeca mogu stjecati razna 

iskustva. Grad Grubišno Polje ima najveću površinu pokrivenu šumama u Bjelovarsko-bilogorskoj 

županiji i šuma je u našoj neposrednoj blizini. Oba objekta Vrtića okružena su zelenilom i velikim 

travnatim površinama, a u obližnjim vrtovima, parkovima i na livadama također se mogu provoditi 

razne aktivnosti.  

Osim projekta "Briga za zaštitu prirode i okoliša, te održivi razvoj" , Dječji vrtić "Tratinčica" 

Grubišno Polje je tijekom pedagoške godine 2016./2017. provodio i niz drugih projekata: 

-projekt "Opremanje dječjeg igrališta" koji je financirala Zaklada Hrvatska za djecu i Grad  

 Grubišno Polje , 

-projekt UNICEF-a "Škole za Afriku", 

-projekt "Budi svoj" u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske  

 županije, 

-obilježavanje 40-te godišnjice osnutka Vrtića, 
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-projekt "Vilenjaci bilogorske šume", 

-projekt "Vrtić u cvijeću"-financira Regionalna zaklada za lokalni razvoj "Zamah".  

Projekt "Briga za zaštitu prirode i okoliša, te održivi razvoj" provodio se tijekom cijele 

pedagoške godine 2016./2017.  i prožimao s drugim projektima ustanove. U povodu Dječjega tjedna 

u organizaciji Grada Grubišnoga Polja slobodni umjetnik Ivan Novačić Čiči oslikao je zid koji 

pripada Šumariji Grubišno Polje ( uz dozvolu Šumarije), a koji zatvara na jednoj strani dvorište 

centralnog vrtića motivima priče Crvenkapica.  Projektom "Opremanje dječjeg igrališta" u 

studenome 2017. godine nabavljene su nove igračke za dječje igralište uz centralni i područni vrtić. 

Okoliš oba Vrtićka objekta time je obogaćen i vizualno i materijalno. Grad Grubišno Polje je, 

potaknut pozitivnim reakcijama roditelja, u travnju 2017. godine kupio još 3 igračke koje su 

postavljene uz Područni vrtić. Kandidiranje projekta "Vrtić u cvijeću" pri Regionalnoj zakladi za 

lokalni razvoj "Zamah" također je prošlo uspješno, čime su osigurana sredstva za bojanje starih 

igračaka na dječjem igralištu uz centralni objekt Vrtića, kao i bojanje ograde, te sadnja cvijeća. 

Završetak projekta predviđen je za 29.rujna 2017. godine, a realizirati će ga zaposlenici Vrtića u 

suradnji s roditeljima i volonterima iz šire društvene zajednice. 

 Projekt "Škole za Afriku" se počeo provoditi spontano nakon pozitivne reakcije odgojitelja 

na ponuđeni materijal  UNICEF-a. U rujnu 2016. godine Vrtić je posjetila Produkcija "Z" iz Splita s 

lutkarskim mjuziklom za djecu " Put oko svijeta",  nakon kojega su djeca na globusu počela locirati 

kontinente. Pogedali smo dokumentarni materijal snimljen o životu djece u afričkoj državi Burkina 

Faso i tako je sve krenulo. Na roditeljskim je sastancima dogovoreno da djeca donose kovanice za 

kasicu smještenu u "Afrički centar" u sobama dnevnog boravka. Bilo je djece koja su toliko 

empatično reagirala da su željela svoje igračke darivati djeci u Africi. Radionice u kojima su 

sudjelovale sve odgojne skupine urodile su plodovima za božićni sajam: eko-čestitkama za Božić, 

božićnim ukrasima, podmetačima za čaše s božićnim motivima, i sl. Bitno je naglasiti da su svi 

predmeti izrađivani od neoblikovanog ekološkog materijala, što je u suglasju s ekološkim 

projektom Vrtića. Za božićne čestitke smo čak reciklirali papir. Također su radionice istog tipa 

organizirane za izradu ukrasa izloženih na uskrsnom sajmu u centru Grada Grubišnoga Polja. 

Roditelji su dali svoj zdušan doprinos ovom projektu i izrazili zadovoljstvo zbog postignute reakcije 

djece da uvažavaju potrebe i nedaće drugih i da su spremni pomoći. U "Afričkom centru" 

formiranom u sobama dnevnog boravka istraživalo se kakvu odjeću nose djeca u Africi, što jedu, 

kakve su im škole, kakve su kuće u kojima žive. Također se proučavalo koje životinje žive u Africi, 

koja stabla tamo rastu, koje voće nam stiže iz Afrike. Na natječaju UNICEF-a za likovni doživljaj 

Afrike je odgojna skupina "Pčelice" svojim zajedničkim likovnim radom toliko oduševila žiri da su 

isti taj rad objesili na zid svoga ureda u Zagrebu, a cijelu skupinu nagradili narukvicama i 

novčanicima s logom UNICEF-a. Ukupni iznos koji je Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje 

uplatio na račun UNICEF-a za projekt "Škole za Afriku" iznosi  =2.168,96 kuna. Osim navednih 

aktivnosti, skupljale su se plastične boce i prodavale za kasicu projekta "Škole za Afriku", što je 

opet poveznica s ekološkim projektom. Odgojna skupina "Pčelice" organizirala je druženje s 

roditeljima u duhu Afrike na način da su roditelje dočekali u svojoj sobi dnevnog boravka uz zvuke 

afričkih bubnjeva, te počastili kruhom kakav se jede u Africi, a pjesme i ples također su bili u istom 

ozračju.

 Uključivanjem u projekt “Budi svoj” Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske 

županije, Dječji vrtić “Tratinčica” Grubišno Polje organizirao je radionicu za odgojitelje pod 

nazivom "Rana prevencija ovisnosti" s voditeljicom prof.psihologije Elizabetom Sabljić, te 

radionicu za roditelje pod nazivom “Psihološki razvoj predškolskog djeteta” , voditelj koje je bila 

prim.dr.sc. Marija Kudumija Slijepčević, dr.med. Na potonjoj edukativnoj radionici je interaktivno 

sudjelovalo 60-ak roditelja.

 01.ožujka 2017. godine Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje obilježio je 40-tu godišnjicu 

osnutka. Ova zaista značajna obljetnica također se pretvorila u projekt u kojemu su sudjelovali svi 

zaposlenici, sva djeca i roditelji. U siječnju su počeli dogovori, planiralo se koja će odgojna skupina 
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što pripremiti, održani su roditeljski sastanci, počela je nabava i izrada kostima. Opsežne pripreme i 

probe urodile su završnicom koja se odigrala 24.veljače 2017. godine u prepunoj kino-dvorani 

Centra za kulturu i informiranje "Dr. Franjo Tuđman" u Grubišnome Polju. Sve odgojne skupine 

predstavile su se s po jednom točkom, a završnica je bila zajednička voklana izvedba pjesme "Naka 

cijeli ovaj svijet" iz mjuzikla "Jalta, Jalta" (Alfi Kabiljo)  uz instrumentalnu pratnju prof. Ljubomira 

Stamenića. Kritike su bile više nego pohvalne, a Grad Grubišno Polje na čelu s Gradonačenikom g. 

Zlatkom Mađeruhom nagradio je sve vrtićance lutkarskim mjuziklom "Pravi prijatelj" u izvedbi 

"Produkcije Z" iz Splita baš na dan 01.ožujka 2017. godine. (Video snimka svečanosti nalazi se u 

arhivi Vrtića.) 

 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je u svibnju natječaj pod nazivom 

"Otpad odvoji i nagradu osvoji" koji se odlično uklopio u ekološki projekt vrtića, pa je odgojna 

skupina "Pčelice" vrijedno prilonula na posao.Propozicije natječaja zahtijevale su snimanje eko-

predstave po predloženoj priči. Sve se odvijalo munjevitom brzinom jer je rok bio kratak. Snimanje 

je bilo na izletištu "Bara" u prirodnom okruženju, a filmić je dobio naziv "Vilenjaci bilogorske 

šume". Za odlično 2. mjesto zaslužne su, osim djece, odgojiteljice Mira Takač i Elizabeta Takač 

koje su izradile kostime i sve organizirale, snimateljica Marina Kamber, fotografkinja Jelena Ćafor, 

glazbeni suradnik Petr Lacina i montažer Ivan Kamber. Ovaj projekt bio je pravi izazov jer je nešto 

novo, djeca su se uživjela kao pravi glumci, scene su se pripremale poput snimanja pravog igranog 

filma. Još tjednima kasnije glumilo se i pjevalo pjesmicu iz filma. Roditelji su odlično reagirali na 

pojekt i pomagali donošenjem neoblikovanog materijala. Za istaknuti je da su se i ovom prilikom za 

uspješnu realizaciju projekta povezale i ustanove iz naše bliže okoline (Grad Grubišno Polje, Centar 

za kuturu i informiranje "Dr. Franjo Tuđman", Gradska knjižnica Mate Lovraka). Zaslužena 

nagrada za osvojeno 2.mjesto stiže u vrtić u rujnu 2017. godine iz Fonda za zaštitu okoliša i 

energetsku učinkovitost. (Film "Vilenjaci bilogorske šume" nalazi se u arhivi Vrtića.)      

Zakonom o izmjenama  i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne 

novine, broj: 94/13 propisana je predškola kao obavezna i besplatna za polaznike, primjena  čega je 

počela od pedagoške godine 2014./2015. Iako je Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje dostavio 

zahtjev za davanje suglasnosti na ustroj i provedbu obveznog programa predškole za djecu u godini 

dana prije polaska u osnovnu školu koja su uključena u redovite programe, kao i za djecu te dobi 

koja nisu polaznici dječjega vrtića u trajanju od 250 sati godišnje u rujnu 2014. godine (nakon 

donošenja Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole, Narodne novine,broj: 107/2014,), 

Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta dalo je Suglasnost na ustroj i provedbu obveznog 

Programa predškole u organizaciji Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje 22.siječnja 2015. 

godine ( KLASA:601-02/14-03/00423, URBROJ:533-25-15-0004). U skladu s navedenom 

suglasnosti, u pedagoškoj godini 2016./2017., predškola je organizirana u poslijepodnevnim satima 

u centralnome vrtiću u Grubišnome Polju u 2 odgojne skupine na način da je I odgojna skupina u 

jednom tjednu 3 puta dolazila po 2,5 sata, a II odgojna skupina 2 puta, dok je u slijedećem tjednu I 

odgojna skupina bila 2 puta, a II odgojna skupina 3 puta. U područnome objektu su sva djeca bila 

obuhvaćena redovitim programom, tako da nije bilo potrebe za organizacijom predškole. 

Pozitivnim se pokazalo u ovakvom ustroju predškole je što je besplatna za roditelje. S druge strane, 

u uključivanju djece u redoviti program bilo je pozitivno to što su kroz godinu dana svakodnevnog 

pohađanja zbog veće satnice polaznici puno više postigli u socijalizaciji, razvoju grafomotorike, 

spoznajnom razvoju. Nadalje, poslijepodnevnom organizacijom predškole lošim se pokazalo to što 

polaznici nemaju interakciju s ostalom djecom iz vrtića i ne mogu sudjelovati u zajedničkim 

šetnjama, boravcima u prirodi i na dječjem igralištu (osim iznimnih prilika kada su došli prijepodne, 

kao što je svečanost prigodom Dana kruha, svečanost prigodom dolaska Svetog Nikole, 

sudjelovanje u pokladnoj povorci). Tijekom veljače i svibnja 2017.godine (uz dogovor s 

roditeljima) obje skupine predškole dolazile su svakodnevno i radile zajedno zbog priprema za 

obilježavanje 40-te godišnjice osnutka Vrtića, odnosno završnog druženja s roditeljima.  

U okviru redovitog odgojno-obrazovnog programa u pedagoškoj godini 2016./2017. Dječji 
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vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje sudjelovao je  na  XII Olimpijskom festivalu dječjih vrtića 

Bjelovarsko-bilogorske županije održanom na ŠRC "Kukavica", (3. mjesto u kategoriji dječaka u 

nogometu, 3.mjesto u kategoriji djevojčica u nogometu, 2.mjesto u skoku u dalj dječak Dino 

Dobrić).  

Dana 02. svibnja 2017. godine organiziran je jednodnevni izlet u Zagreb za "Pčelice" i 

predškolu s gledanjem predstave "Ježeva kućica" u Zagrebačkom kazalištu lutaka, a dana 04.svibnja 

2017. godine na izlet su išle "Ribice" i mješovita odgojna skupina iz Područnoga vrtića i gledali 

predstavu "Crvenkapica". 

Prema Godišnjem planu i programu rada za pedagošku 2016./2017. godinu realizirane su 

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

Prema Kurikulumu Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 

2016./2017. nisu realizirane sve predviđene aktivnosti, ali su se pojavili novi poticaji koji su 

prihvaćeni i odlično realizirani (projekt "Škole za Afriku", projekt "Vilenjaci bilogorske šume"). 

Može se zaključiti da, unatoč nedostatku srtučnog suradnika, Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno 

Polje kreće u smjeru ispunjavanja misije i vizije koju si je zacrtao. Smjernice Nacionalnog 

kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Narodne novine, broj: 5/15) sadržane su u  

Kurikulumu Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2016./2017. Bit 

kurikularne reforme je u tome da prati interese djece i razvija njihove potencijale, a to se može 

samo uočavanjem potreba djece i pravodobnim reagiranjem. Tako da smatramo da je postignuti 

uspjeh projekata osvarenih u pedagoškoj godini 2016./2017. znak da je Dječji vrtić "Tratinčica" 

Grubišno Polje u svoj odgojno-obrazovni rad utkao kurikularnu reformu na pravi način.  
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6. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA 

 

Tijekom pedagoške godine 2016./2017. stručno usavršavanje odgojitelja provodilo se prema 

Godišnjem planu i programu rada za 2016./2017. pedagošku godinu, te u skladu s organizacijskim i 

financijskim mogućnostima ustanove. 

Odgojiteljsko vijeće održalo je 11 sjednica tijekom navedenog razdoblja, na kojima se 

raspravljalo o tekućoj problematici.  

Druga sjednica Odgojiteljskog vijeća održana je  19. rujna 2016. godine bila je ujedno i 

radionica na temu "Rana prevencija ovisnosti" voditeljica koje je bila prof.psihologije Elizabeta 

Sabljić u sklopu projekta "Budi svoj" (nositelj projekta Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-

bilogorske županije). 

Odgojitelji Dječjeg vrtića"Tratinčica" Grubišno Polje sudjelovali su na 4 stručna skupa u 

organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje: 

-18.listopada 2016. godine u Zagrebu-tema "Odgoj i obrazovanje, inkluzija i solidarnost; 

podrška prakse i perspektive", 

-16.veljače 2017. godine u Bjelovaru-tema "Transdisciplinarni pristup u radu-prevencija i 

rano prepoznavanje poremećaja mentalnog zdravlja", 

-02.ožujka 2017.godine u Slatini-tema "Kultura vrtića i timski rad", 

-07.ožujka 2017.godine u Križevcima-tema "Projekti iz područja Nacionalnog programa 

odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo". 

CVJETNI KORZO 

SPORTSKO DRUŽENJE S 

RODITELJIMA U DVORIŠTU 

PODRUČNOG VRTIĆA 
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Odgojiteljica - pripravnica Una Stamenić položila je u svibnju 2017. godine praktični dio 

stručnog ispita s izvrsnim uspjehom u Dječjem vrtiću "Malešnica" u Zagrebu, što je odraz kvalitete 

rada ustanove koja ju je za ispit pripremila, te usklađenosti s razvojno primjerenim kurikulumom.  

Dana 12.srpnja 2017.godine održana je 11. sjednica Odgojiteljskog vijeća na kojoj je 

izabrana Anita Takač za predstavnika iz reda odgojitelja u Upravno vijeće Dječjeg vrtića 

"Tratinčica" Grubišno Polje, u skladu s odredbama Statuta Dječjega 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 2016./2017. 

godinu. 

 20.rujna 2016. godine održan je roditeljski sastanak za djecu u godini prije polaska u školu 

koja do sada nisu bila obuhvaćena programom predškolskog odgoja. 

 Dana 12.listopada 2016. godine održana je radionica za roditelje na temu  "Psihološki razvoj 

predškolskog djeteta", voditeljica koje je bila prim.sc.dr. Marija Kudumija Slijepčević, dr.med. 

Radionica je organizirana u sklopu projekta "Budi svoj" nositelj kojega je Zavod za javo zdravstvo 

Bjelovarsko-bilogorsko županije. Odaziv roditelja bio je odličan (60-ak roditelja), kao i povratne 

reakcije. 

Roditeljski sastanci po odgojnim skupinama održani su sukladno Izvedbenom planu 

suradnje s roditeljima za pedagošku godinu 2016./2017., te svakodnevne individualne konzultacije 

prema potrebama roditelja (o čemu je detaljniji izvještaj u pedagoškoj dokumentaciji odgojnih 

skupina). 

Dana 18. listopada 2016. godine održana je svečanost obilježavanja Dana kruha u suradnji s 

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

U realizaciju projekta "Škole za Afriku" roditelji su bili uključeni u svim fazama, od 

skupljanja kovanica, formiranja "Afričkog centra" u sobama dnevnog boravka, do organizacije 

božićnog i uskrsnog sajma. 

Kostimi za poklade su pripremljeni također u suradnji s roditeljima. 

Obilježavanju 40-te godišnjice osnutka Vrtića prethodili su roditeljski sastanci na kojima je 

dogovoren angažman roditelja. Reakcije roditelja i šire javosti na svečanost koja je održana 

povodom 40-te godišnjice osnutka Vrtića bile su izvrsne. 

Projekt  "Vilenjaci bilogorske šume" također je zahtijevao suradnju s roditeljima, kao i 

projekt "Vrtić u cvijeću". 

Dana 12.svibnja 2017. godine održano je druženje djece predškole s roditeljima uz pjesmu i 

ples u centralnom vrtiću.  

Odgojna skupina "Pčelice" ogranizirala je dana 25.svibnja 2017.godine druženje s 

roditeljima u okviru projekta "Škole za Afriku" u duhu Afrike. 

Dana 29.svibnja 2017.godine roditelji su se uključili u organizaciju prijevoza na ŠRC 

"Kukavica" gdje se održavala XII olimpijada dječjih vrtića BBŽ. Tijekom natjecanja, roditelji su 

nas žustro bodrili. 

 Mješovita odgojna skupina iz područnoga vrtića organizirala je dana 01.lipnja 2017.godine 

sportsko druženje s roditeljima u dvorištu vrtića. Uz puno smijeha i veselja, skakalo se u vrećama, 

trčalo s jajetom u žlici, utrkivali su se očevi s djecom na ramenima, potezalo uže.  

Dana 01.lipnja 2017. godine odgojna skupina "Ribice" ugostila je roditelje u svojoj sobi 

dnevnog boravka uz pjesmu i ples. 
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Dana 12. lipnja 2017. godine održan je roditeljski sastanak u odgojnoj skupini "Bubamare" 

zbog problematike nastale uslijed iznimno visokih temperatura i mogućnosti boravka djece na 

Vrtićkom dvorištu. Postignut je dogovor s roditeljima i napisan Protokol o postupanju i preporuke 

za zaštitu od vrućine za Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje utemeljen na Protokolu o 

postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine koji je izdalo Ministarstvo zdravstva (KLASA:011-

02/17-11/18, URBROJ:534-02-1-1/8-17-5). 

Suradnja s roditeljima djece pripadnika romske nacionalne manjine je otežana jer je teško 

doći do povratnih informacija, a problemi postoje i zbog neredovitog pohađanja programa. 

 Kvaliteta suradnje s roditeljima djece s teškoćama u razvoju je na visokoj razini. Anketiranje 

za provedbu logopedskih pregleda je polučilo rezultat da se pregledi obave nad svom djecom u 

redovitom proramu i programu predškole. Roditelji podupiru zapošljavanje stručnog suradnika i 

više medicinske sestre u obimu satnice koju nalaže Državni pedagoški standard Predškolskog 

odgoja i naobrazbe.  

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 predškolski odgoj i obrazovanje, daje 

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

Grubišno Polje. 

Ministarstvo znanosti i  obrazovanja RH, Uprava za standard, strategije i posebne programe 

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

djecu pripadnike romske nacionalne manjine. 

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

stažiranja i polaganja stručnih ispita odgojitelja-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.  

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije dao je svoj obol realizaciji 

Godišnjega plana i programa rada za pedagošku godinu 2016./2017. suradnjom u projektu "Budi 

svoj". 

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 kandidiranja projekta 

Rekonstrukcija i dogradnje Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje, kao i stručnu i financijsku 

podršku u kandidiranju drugih projekata ("Opremanje dječjeg igrališta", "Vilenjaci bilogorske 

šume", "Vrtić u cvijeću"). 

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 2016./2017. 

potrebno je posebno istaknuti: 

-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, 

cvjetnoga korza, zatim kroz organizaciju predstava za djecu: 07. listopada 2016. godine – 

"Crvenkapica ili tko se boji vuka još" (Dramska družina "Krijesnice" Centra za kulturu i 
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informiranje "Dr. Franjo Tuđman Grubišno Polje), dana 21.03.2017. godine -"Gospođica Neću" 

Sunčana Škrinjarić ("Scena" Gorica), dana 27.03.2017. godine povodom Svjetskog dana kazališta- 

"Meksički ples u kišno popodne" i "Kakva je to ljubav bila" (Dramska družina "Krijesnice" Centra 

za kulturu i informiranje "Dr. Franjo Tuđman Grubišno Polje), također je značajan doprinos Centra 

za kulturu i informiranje Dr. Franjo Tuđman Grubišno Polje u snimanju filma "Vilenjaci bilogorske 

šume";             

-Župni ured Župe Sv. Josipa - organizacija Dana kruha u dvorištu Župnog ureda dana 18.listopada 

2016. godine, te glede obilježavanja blagdana; 

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

drugih stručnih problema, posjet prigodom obilježavanja Dana škole); 

-Srednja škola Bartola Kašića Grubišno Polje (posjet maturanata),; 

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

"Vilenjaci bilogorske šume"); 

-Turistička zajednica Grada Grubišnoga Polja (organizacija poklada, cvjetnoga korza);   

-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); 

-Područni centar za socijalnu skrb Grubišno Polje (socijalna problematika); 

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

-Udruga osoba s invaliditetom Grubišno Polje (02. prosinca 2016. godine sudjelovanje    

odgojne skupine "Pčelice" na humanitarnom koncertu Udruge), 

-Vatrogasna zajednica Grada Grubišno Polje (prijevoz djece za probe prilikom organizacije 

svečanog programa za 40-tu godišnjicu Vrtića, rješavanje problema s osama). 

 Prilikom obilježavanja 40-te godišnjice osnutka Vrtića bilo je evidentno koliko ustanove i 

pojedinci s kojima Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje surađuje uvažavaju naš rad. 

 

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 2016./2017. pravovremene odluke u 

skladu sa zakonskim propisima za pravilno funkcioniranje ustanove. Održano je 16 sjednica tijekom 

pedagoške godine 2016./2017. na kojima je usvojen Godišnji plan rada Dječjeg vrtića "Tratinčica" 

Grubišno Polje za pedagošku godinu 2016./2017., usvojen je Kurikulum Dječjega vrtića 

"Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2016./2017., usvojene su Druge izmjene i dopune 

Financijskog plana Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2016. godinu, donešena je odluka 

o nabavi sprava za dječje igralište, usvojen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

plaćama Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje, usvojen je Financijski plan za Dječji vrtić 

"Tratinčica" Grubišno Polje za 2017. godinu, razmatrana je problematika nabave robe i usluga za 

2017. godinu,  usvojeno je Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine 
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za Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje, raspisan je natječaj za Program stručnog 

osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa i donesena odluka o odabiru kadidata, 

raspisan je natječaj za kuhara/spremača na određeno puno radno zbog zamjene za vrijeme bolovanja 

i donesena odluka o odabiru kandidata, donešene su odluke o isplati jubilarnih nagrada za 2017. 

godinu, donesen je Plan upisa za pedagošku godinu 2017./2018. i Odluka o upisu djece u Dječji 

vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje u pedagoškoj godini 2017./2018., donesena je Odluka o usvajanju 

Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2017. 

godinu, donesena je odluka o isplati regresa za 2017. godinu, usvojeno je Financijsko izvješće za 

razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine za Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje. 

Dana 17. 07. 2017. godine, istekom mandata Upravnoga vijeća Dječjega vrtića "Tratinčica" 

Grubišno Polje u sastavu: Andrejana Bernat, dipl.iur. (predsjednica), Igor Mažar (zamjenik 

predsjednice), Hrvoje Mesar, Anita Bernat, Snježana Šeliš; konstituirano je novo Upravno vijeće u 

sastavu: Karmen Purma (predsjednica), Ljiljana Palijan (zamjenica predsjednice), Ronalo Rovazdi, 

Senka Vereš, Anita Takač. 

10. GODIŠNJE IZVJEŠĆE RAVNATELJA 

 

Godišnji plan ravnatelja za pedagošku godinu 2016./2017. 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. 

 Nije realizirano usklađivanje s odredbama članka 31. i članka 34. Standarda.  

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

2 sata tjedno po odgojnoj skupini nije riješen zbog nedostaka financijskih sredstava, kao ni 

usklađivanje sa Standardima u svezi članka 34. iako je koeficijent izvodljivosti istekao za oba 

članka Standarda.  Razmjerno broju odgojnih skupina potreban je stručni suradnik na pola radnog 

vremena. S pedagoginjom Mariom Halinom Pašuld se surađuje putem ugovora o djelu u svezi 

stažiranja pripravnika, što je nedostatno.  

Ravnatelj je tijekom pedagoške godine 2016./2017. surađivao sa stručnim službama Grada 

Grubišnoga Polja na prikupljanju dokumentacije potrebne za kandidiranje projekta "Rekonstrukcija 

i dogradnja Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje". Realizacijom ovoga projekta riješilo bi se 

usklađivanje djelatnosti ustanove s člankom 44. Državnog pedagoškog standarda predškolskog 

odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj: 63/08 i 90/10 ). 

Tijekom pedagoške godine 2016./2017. ravnatelj je radio u Povjerenstvu za stažiranje 

odgojiteljice-pripravnice Une Stamenić i odgojiteljice-pripravnice Kristine Holinka. 

Ravnatelj je tijekom pedagoške godine 2016./2017. radio na aplikacijama projekata 

"Opremanje dječjeg igrališta", "Otpad odvoji i nagradu osvoji", "Vrtić u cvijeću". Projekt 

"Opremanje dječjeg igrališta" ocijenjen je pozitivno od strane Zaklade "Hrvatska za djecu" (od 100-

njak prijavljenih prošlo je 25) i uspješno realiziran. Prijava projekta "Vilenjaci bilogorske šume" na 

natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost "Otpad ovoji i nagradu osvoji" također je 

izvrsno rezultirala osvojenim 2. mjestom u kategoriji vrtića, a cijeli projekt je odrađen uspješno 

zahvaljujući angažmanu odgojiteljica odgojne skupine "Pčelice". Projekt "Vrtić u cvijeću" također 

je pozitivno ocijenjen od strane Regionalne zaklade za lokalni razvoj "Zamah". UNICEF-ov projekt 

"Škole za Afriku" odlično je prihvaćen i realiziran, kao i projekt "Budi svoj" u ogranizaciji Zavoda 

za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Značajan angažman ravnatelja bio je u organizaciji obilježavanja 40-te godišnjice osnutka 

Vrtića za koju je cjelokupna ustanova dobila pohvale šire javnosti. 

Dana 27.lipnja 2017. godine  obavljen je inspekcijski nadzor od strane Ministarstva zaštite 

okoliša i energetike, Službe inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, prilikom kojega nije bilo niti 

jedne primjedbe 
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11.  ZAKLJUČAK 

 

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

2016./2017. u Vrtiću je bio ukupno 166-ero djece (prosječan broj djece dnevno bio je 148-ero), što 

je porast u odnosu na pedagošku godinu 2013./2014. (121-no dijete u redovnom programu), 

pedagošku godinu 2014./2015. (113-ero djece u redovnom programu i 37-ero u predškoli) i 

pedagošku godinu 2015./2016. (154-ero djece u redovitom programu i programu predškole). 

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

činjenicu da je na području Grada Grubišnoga Polja natalitet u opadanju i da je velik broj obitelji 

odselio u potrazi za poslom u inozemstvo. 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 načinu upisa djece u skladu s Pravilnikom o upisu djece (roditelji 

žele pravovremeno osigurati mjesto u Vrtiću), u činjenici da se cijena Vrtića nije mijenjala 5 godina, 

te u integraciji djece pripadnika romske nacionalne manjine (za roditelje je program besplatan). 

Problem koji je nastao zbog povećanja broja djece je prekapacitiranost odgojnih skupina, tj. 

odstupanje od Standarda u odnosu na broj djece u odgojnim skupinama.Pedagoške godine 

2016./2017. problem u ustrojstvu rada koji je ostao neriješen u Vrtiću i koji je sada već alarmantan i 

zbog usklađivanja sa Standardima i zbog smjernica u radu s djecom s teškoćama u razvoju je 

zapošljavanje stručnog suradnika i više medicinske sestre. Osim u integraciji djece s teškoćama u 

razvoju, stručni suradnik je neophodan i zbog praćenja rada pripravnika, sugestija u pripremi i 

realizaciji kurikuluma.  

Slijedom navedenog u prethodnom poglavlju, zbog povećanja broja upisane djece, 

utemeljeno je kandidiranje projekta "Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića "Tratinčica" 

Grubišno Polje", što je i učinjeno na Natječaju za provedbu podmjere 7.4. "Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno 

vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" koji je raspisala Agencija za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. U segmentu poboljšanja materijalnih uvjeta u 

pedagoškoj godini 2016./2017. značajno je obnovljena i didaktika povodom obilježavanja 40-te 

godišnjice osnutka Vrtića zahvaljujući vrijednim donacijama.   

U segmentu njege i skrbi za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece zapošljavanje više 

medicinske sestre na 2 sata tjedno po odgojnoj skupini i stručnog suradnika na pola radnog vremena 

bilo bi potrebno ne samo zbog zadovoljavanja zakonskih regulativa, već i zbog poboljšavanja 

kvalitete rada. Viša medicinska sestra i stručni suradnik znatno bi olakšali rješavanje problema u 

integraciji djece s teškoćama u razvoju. Također su potrebu za stručnim suradnikom poduprli 

rezultati obavljenih logopedskih pregleda tijekom ožujka.   

Stručno usavršavanje odgojitelja u pedagoškoj godini 2016./2017. odvijalo se kroz 

sudjelovanje na stručnim skupovima u Zagrebu, Bjelovaru, Križvcima i Slatini u organizaciji  

Agencije za odgoj i obrazovanje, te kroz individualno stručno usavršavanje i interne stručne aktive. 

Suradnja s roditeljima realizirana je u pedagoškoj godini 2016./2017. intenzivirano zbog 

rada na projektima koji su opisani u prethodnim poglavljima i kojima su roditelji dali svesrdan 

doprinos ("Škole za Afriku", "Vilenjaci bilogorske šume", obilježavanje 40-te godišnjice osnutka 

Vrtića).  

Suradnja s vanjskim ustanovama pedagoške 2016./2017. godine nastavljena je uspješno s 

ustanovama s kojima se surađivalo u prethodnim pedagoškim godinama. 

Upravljanje radom i poslovanje ustanove odvijalo se u okviru važećih zakonskih odredaba. 

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.  
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Odgojno-obrazovni rad u 2016./2017. pedagoškoj godini temeljio se na Kurikulumu  

Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2016./2017. okosnica kojega su 

ekološki projekti. Kao što kurikularna reforma nalaže, od planiranih projekata ostvarili smo one za 

koje su djeca iskazivala interes, a nadogradili smo tijekom pedagoške godine u svoj rad neplanirane 

projekte za koje smo poticaj dobili iz drušvene sredine. Na  projekte "Škole za Afriku" i "Vilenjaci 

bilogorske šume" smo osobito ponosni i kroz njih su zadovoljstvo u radu pronašli i odgojitelji i 

djeca, uz bezrezervnu podršku roditelja. Oba projekta odlično su se uklopila u ekološku orijentaciju 

Vrtića. Brojne pohvale iz UNICEF-ova ureda u Zagrebu za uključivanje u projekt "Škole za Afriku" 

i osvojeno 2.mjesto u kategoriji vrtića na natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost "Otpad odvoji i nagradu osvoji" vanjsko su mjerilo uspješnosti. Obilježavanje 40-te 

godišnjice osnutka Vrtića i mnogobrojne aktivnosti koje su mu prethodile bile su centralni događaj 

pedagoške godine 2016./2017. Svečani program oduševio je sve nazočne, a zajednički nastup djece 

i odgojitelja s pjesmom "Nek cijeli ovaj svijet" izazvao je pokoju suzu u oku. Kao što riječi pjesme 

kažu "..još negdje mjesta ima gdje postoje još sni.." nadamo se da smo uspjeli stvoriti ozračje u 

našoj ustanovi u kojemu djeca odrastaju bezbrižno u suglasju s prirodom koja ih okružuje, poštujući 

njene nepisane zakone. Istovremeno nastojimo pratiti ritam drušvene sredine, pomoći našim malim 

polaznicima da se hvataju u koštac sa životnim izazovima koji ih očekuju, te osvijestiti njihove 

potencijale i omogućiti im da ih razvijaju. Želja nam je da za 50-tu, 60-tu i sve druge godišnjice 

Vrtića u publici sjedi sve više bivših vrtićanaca koji ostvaruju svoj san i san naše zemlje da 

"...postane sretna, zelena i mirisna livada iz sna...".   

 

 

 


