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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 

2018./2019. obuhvaća zadana područja, te prikazuje izvršenje u odnosu na Godišnji plan i program 

rada za 2018./2019. 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 : 20. 

 

2. USTROJSTVO RADA 

 

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

2018./2019. 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 2018./2019. 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 2018. 

godine do 31.svibnja 2019. 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 4-ero djece uključiti u 

program predškole, pa je dogovoreno da se integriraju u redoviti program u prijepodnevim satima, 

također 2 puta tjedno po 3 sata dnevno. 

Tijekom pedagoške godine 2018./2019. stanje po odgojnim skupinama bilo je slijedeće: 

 

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

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

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

                          -voditelji: Marija Šokec, odgojitelj SSS (do 30.studenoga 2018. godine),  

                                  Ankica Mađeruh, odgojitelj VŠS, Irma Herout (od 01. prosinca 2018. godine), 
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2. ODGOJNA SKUPINA DJECE U 3. I 4. GODINI ŽIVOTA ("BUBAMARE"): 

-broj upisane djece kroz pedagošku godinu: 22-je djece, 

             -broj prisutne djece prosječno dnevno: 19-ero djece, 

                         -voditelji: Irma Herout, odgojitelj SSS (do 30.studenoga 2018. godine),  

                  Alen Kanjka, odgojitelj VŠS, Lidija Forca,odgojitelj VŠS (od 01.prosinca 2018. godine), 

 

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

-broj upisane djece kroz pedagošku godinu: 29-ero djece, 

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

                        -voditelji: Mira Takač, odgojitelj VŠS, Elizabeta Takač, 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: Zdenka Polak, odgojitelj, VŠS, Anita Takač, odgojitelj, VŠS, 

 

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

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

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

            -voditelji: Anita Bernat, odgojitelj VŠS, Senka Filipčić, 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: 23-je djece, 

            -broj prisutne djece prosječno dnevno: 23-je djece, 

 -voditelji: Vlatka Herout, odgojitelj VŠS, Zrinka Raić, odgojitelj VŠS (od  

                  01. prosinca 2018. godine),  

 

      7.    ODGOJNA SKUPINA DJECE U 2. GODINI ŽIVOTA U PODRUČNOM OBJEKTU U 

             VELIKIM ZDENCIMA ( „PUŽIĆI”): 

              - broj upisane djece kroz pedagošku godinu: 7-ero djece, 

              - broj prisutne djece prosječno dnevno: 5 -ero djece, 

                           -voditelji: Lidija Forca, odgojitelj VŠS, Zrinka Raić, odgojitelj VŠS, 

           (NAPOMENA: odgojna skupina „Pužići” zatvorena je s datuom 30. studenoga 2018.godine,                             

                                        djeca su smještena u odgojnu skupinu „Leptirići”, a odgojitelji raspoređeni  

                                        u druge odgojne skupine), 

 

      8.    ODGOJNA SKUPINA PREDŠKOLE: 

                      I SKUPINA (centralni objekt): 

                      -broj upisane djece: 27-ero djece, broj prisutne djece prosječno dnevno: 20-ero djece, 

                      -voditelji: Una Stamenić (od 01.listopada 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine), 

                                     Kristina Holinka (od 14. siječnja 2019. godine do 31. siječnja 2019. godine), 

                                               Anita Takač (od 01. veljače 2019. godine do 28. veljače 2019. godine), 

                                            Una Stamenić (od 01. ožujka 2019. godine do 31. svibnja 2019. godine), 

                      II SKUPINA (područni objekt): 
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                      -broj upisane djece: 4-ero djece, broj prisutne djece prosječno dnevno: 4-ero djece, 

                      -voditelji: Vlatka Herout, odgojitelj VŠS, Zrinka Raić, odgojitelj VŠS (od 01. prosinca 

2018. godine). 

 Odgojna skupina „Pužići” je radila u područnom objektu od 01. rujna 2018. godine do 30. 

studenoga 2018. godine iz razloga što je upisan velik broj djece jasličke dobi, te se dio djece s 

prebivalištem u Grubišnome Polju smjestio u područni objekt. Očekivalo se da će se upisati još 

djece jasličke dobi s prebivalištem u Velikim Zdencima, jer je bilo upita. Međutim, novih upisa 

djece jasličke dobi s prebivalištem u Velikim Zdencima nije bilo, pa su se djeca iz odgojne skupine 

„Pužići” od 01.prosinca 2018. godine smjestila u odgojnu skupinu „Leptirići” u centralni objekt. 

 Broj upisane djece tijekom pedagoške godine 2018./2019. bio je 157-ero djece u redovitom 

programu predškolskog odgoja Dječjega vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje i 31-no u programu 

predškole, a prosječan broj prisutne djece tijekom pedagoške godine 2018./2019. bio je 131-no u 

redovitom programu  i 24-ero djece u programu predškole. 

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

tijekom pedagoške godine 2018./2019. pohađalo je 11-ero djece pripradnika romske nacionalne 

manjine od 01.rujna 2018. do 31.kolovoza 2019. 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. 

Kroz ljetno razdoblje centralni objekt radio je u 4 odgojne skupine u srpnju i 3 odgojne 

skupine u kolovozu. Područni je objekt radio u srpnju, dok je u kolovozu 10 -ero djece iz područnog 

objekta pohađalo centralni objekt, jer područni nije radio. 

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

• 11,5 odgojitelja VŠS (0,5 odgojitelja od 04. ožujka 2019. godine do 31.svibnja 2019. 

godine), 

• 2 odgojitelja SSS ( 1 odgojitelj do 31.12.2018. godine radio -odlazak u starosnu mirovinu) 

• 1 logoped VSS na pola radnoga vremena  

 Na zamjeni za bolovanje odgojiteljice Zdenke Polak zaposlena je od 18. veljače 2019. 

godine do 01.ožujka 2019. godine Una Stamenić, VŠS odgojitelj s položenim stručnim ispitom, na 

zamjeni za bolovanje odgojiteljice Ankice Mađeruh od 01. lipnja 2019. do 17. lipnja 2019. godine 

također Una Stamenić, te od 18. lipnja 2019. godine na razdoblje do 60 dana zbog zamjene za 

godišnje odmore odgojitelja Una Stamenić. Temeljem Ugovora o djelu predškolu je od 01. listopada 

2018. godine do 31. prosinca 2018. godine vodila Una Stamenić, te od 14. siječnja 2019. godine do 

31. siječnja 2019. godine Kristina Holinka, odgojitelj VŠS. Na zamjeni za bolovanje spremača 

Jaromira Krčme je od 02. siječnja 2019. godine do 04. veljače 2019. godine radila Ljubica Matić, te 

na zamjeni za bolovanje Marcelije Tomić i godišnji odmor Marcelije Tomić i drugih zaposlenika 

koji obavljaju poslove kuhanja i čišćenja od 25. ožujka 2019. godine 07. svibnja 2019. godine 

Ljubica Matić. Od 19. lipnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine na zamjeni za bolovanje Marcelije 

Tomić zaposlena je Josipa Puljić, te od 01.srpnja 2019. godine na razdoblje do 60 dana zbog 

zamjene za godišnje odmore zaposlenika Josipa Puljić. 
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3. MATERIJALNI UVJETI RADA 

 

Dana 15. siječnja 2019. godine potpisani su ugovori za provedbu projekta rekonstrukcije i 

dogradnje Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje nakon provedenog postupka javne nabave u 

ukupnoj vrijednosti =8.979.464,05 kuna. Rok za završetak projekta je 19 mjeseci od dana uvođenja 

u posao izvođača radova, te se procjenjuje da će to biti u ljeto 2020. godine. Od ukupne vrijednosti 

projekta iznos od =7.323.700,00 kuna financira se iz fondova EU putem Agencije za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a ostatak će financirati Grad Grubišno Polje. Dana 21. 

ožujka 2019. godine izvođač radova je službeno uveden u posao, te su radovi započeli. 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.  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 ).  

U dogovoru s osnivačem Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje, Gradom Gubišnim 

Poljem, početkom pedagoške godine 2018./2019. osposobljen je prostor u područnom objektu za  

smještaj djece odgojne skupine „Pužići“, te je nabavljena didaktička oprema i 10 dječjih krevetića s 

ogradom.  

Tijekom pedagoške godine 2018./2019. u svrhu poboljšanja materijalnih uvjeta rada 

nabavljeno je: 20 krevetića za djecu (bez ogradice), 21 stolica za djecu, usisavač.  

Projektom "Opremanje dječjeg igrališta" nabavljena su igrala na dječjem igralištu pored 

centralnog objekta Vrtića u ukupnoj vrijednosti od =68.187,50 kuna ( 50% financirala je Zaklada 

„Hrvatska za djecu”, a 50% Vrtić). 

Projekt energetske obnove Područnog dječjeg vrtića "Tratinčica" Veliki Zdenci uspješno je 

priveden kraju. Projekt je, na natječaj za projekte usmjerene poboljšanju materijalnih uvjeta u 

predškolskim ustanovama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, prijavio 

Grad Grubišno Polje. Ukupna vrijednost projekta je 215.000,00 kuna, od čega je navedno 
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Ministarstvo financiralo =175.486,00 kuna, a ostatak Grad Grubišno Polje. U sklopu projekta 

napravljena je termoizolacijska fasada objekta, izmijenjeno krovište, te nabavljena 1 igračka za 

dječje igralište. Likovni umjetnik Ivan Novačić Čiči dao je svoj obol projektu naslikavši na fasadi 

motiv iz poznate bajke "Snjeguljica i 7 patuljaka". 

 Dobivena je 1 donacija fizičke osobe u vrijednosti =1.000,00 kuna za koju su nabavljene 

igračke. 

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

 
Praćenje tjelesnog napretka i zdravlja djece vršeno je kontinuirano tijekom pedagoške 

godine 2018./2019. u pogledu kojega je značajan napredak postignut zapošljavanjem stručne 

suradnice logopedice. 

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 2018./2019. 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. 

Analizom izostanaka djece utvrđeno je da je vladala epidemija vodenih kozica, te u odgojnoj 

skupini „Bubamare” crijevna viroza u više navrata. 

Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje tijekom pedagoške 2018./2019. 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 1-no dijete s teškoćama u razvoju. 

 Odgodu upisa u osnovnu školu u školskoj godini 2019./2020. dobilo je 4-ero djece koja su  

pohađala redoviti program predškolskoga odgoja. 

             Logopedica je prioritetno radila s djecom koja su u godini prije polaska u osnovnu školu 

(redoviti program i predškola) zbog pripreme za obveze koje djecu očekuju u školi, te s djecom 

mlađe dobi kod koje su uočena značajnija odstupanja u govornom izražavanju. 

 Odgojno-obrazovni rad u ustanovi je znatno unaprijeđen zapošljavanjem stručnog suradnika, 

a pokazatelj je i znatno manji broj djece koja su dobila odgodu polaska u osnovnu školu u odnosu 

na školsku godinu 2018./2019. ( 12-ero djece je dobilo odgodu).   

 S pedagoginjom Mariom Halinom Pašuld surađivalo se u vezi stažiranja pripravnice 

logopedice. 

5. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

 

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

"Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2018./2019. 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 



 

6 

 

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 2018./2019. koji je pored redovnih aktivnosti koje nalaže ritam dana, ritam društvene 

sredine, ritam promjena u prirodi, sadržavao i razvojni projekt pod nazivom  ”VRT U VRTIĆU”.  

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. 

Od aktivnosti koje smo planirali, uspješno smo realizirali veći dio:  

-njegovali smo postojeće cvijeće u dvorištu vrtića, 

- posadili smo novo cvijeće u novoizrađeni drveni vlakić, na način da svaka odgojna skupina ima 

svoj vagon sa cvijećem  o kojemu mora voditi brigu, 

-u sobama dnevnog boravka (primjereno dobi djece) organizirali smo centar biljaka: ukrasno   

 bilje, ljekovito bilje, jestive biljke, voće, povrće (fotografije, žive biljke u teglama, plakati,  

 enciklopedije), 

-proučavali smo dijelove biljaka, staništa, vrijeme sadnje, uvjete za sadnju i rast, 

-sakupljali smo i sušili ljekovito bilje (kamilica, šipak), 

-osvijestili smo spoznaju o značaju zdrave hrane, pogotovo hrane proizvedene vlastitim trudom, 

-posadili smo u dvorištu vrtića sadnicu jabuke koju su nam darovali roditelji „Vjeverica”.  

 Nismo uspjeli organizirati  komposište iza zgrade vrtića i posaditi povrtnjak zbog radova na 

projektu rekonstrukcije i zgradnje vrtića koji su započeli u ožujku.  

 Rad na projektu je jedan od oblika integriranog kurikuluma. Tijek rada na projektu nije 

moguće unaprijed planirati, nije ga moguće ranije strukturirati, nije unaprijed određena duljina 

njegova trajanja, niti se zna u kojem će se smjeru razvijati. Osnovni je kriterij odabira smjera 

razvoja projekata interes djece. Jedino što je unaprijed poznato je da će projekt sadržavati 

istraživanje, izražavanje, rasprave i to kroz uporabu različitih simboličkih jezika. 

 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 ovih 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. Mjesto na kojemu se nalazi naš Vrtić pruža nam priliku da u 

neposrednom kontaktu s prirodom dijete može stjecati razna iskustva. Okruženi smo zelenilom- 

imamo veliku travnatu površinu, a u obližnjim livadama i vrtovima djeca mogu stjecati razna 

iskustva.  

 Osim projekta "Vrt u vrtiću" , Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje je tijekom pedagoške 

godine 2018./2019. provodio i niz drugih projekata: 

-projekt "Opremanje dječjeg igrališta" koji je financirala 50% Zaklada Hrvatska za djecu, 

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

 županije, 

-projekt „Zelena čistka”. 

 Projektom "Opremanje dječjeg igrališta" nabavljene su nove igračke za dječje igralište uz 

centralni Vrtić. Okoliš  Vrtića time je obogaćen i vizualno i materijalno. 

 Uključivanjem u projekt “Budi svoj” Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske 
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županije, Dječji vrtić “Tratinčica” Grubišno Polje organizirao je radionicu za odgojitelje pod 

nazivom "Komunikacija s roditeljima" s voditeljicom prof. psihologije Elizabetom Sabljić, te 

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

prim.dr.sc.Marija Kudumija Slijepčević iz Bjelovara. 

 Projekt „Zelena čistka” odvijao se uključivanjem u akciju čišćenja na nacionalnoj razini. 

Vrtićanci su čistili svoja dvorišta, te otpad razvrstavali u "žapce"(kante za opad u obliku žaba i u 

bojama: plava-papir, žuta-plastika, zelena-staklo). Akcija "Zelena čistka" provdi se na principu: 

svatko čisti svoj kraj, zajedno očistimo cijelu Hrvatsku.  

 Dana 27. ožujka 2019. godine u Gradskom muzeju u Bjelovaru postavljena je izložba 

pohvaljenih i nagrađenih radova na natječaju pod nazivom „Literarno-likovni natječaj ZUBI” koji 

su organizirli Ogranak HPKZ-a Bjelovar i Danijela Hajdinjak Pribić, dr.dent.med. Na potonjem 

natječaju izložen je rad Lare Pavić, polaznice programa predškole Dječjeg vrtića „Tratinčica” 

Grubišno Polje, za koji je pohvaljena Lara i njena mentorica odgojiteljica Anita Takač. 

 Na natječaju „50 godina JUPOL-a za 50 dječjih vrtića” Dječji vrtić „Tratinčica” Grubišno 

Polje osvojio je 5 kanti JUPOL boja koje će se iskoristiti za osvježavanje boje u odgojnim 

skupinama. 

 Dana 12. lipnja 2019. godine organiziran je jednodnevni izlet u Đurđevac pod nazivom 

„Kakva zabava u Đurđevcu” koji je oduševio i djecu i odgojitelje svojim sadržajem. Djeca su se 

imala priliku upoznati s legendom o Picokima na način primjeren djeci predškolske dobi, razgledati 

dvorac i muzej koji obiluje svjetlosnim i zvučnim efektima zanimljivim djeci, uživati u promatranju 

i hranjenju deva, te sudjelovati u mnogobrojnim sportskim aktivnostima pod vodstvom animatora.

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

94/13) 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 4-ero djece trebao biti 

organiziran program predškole, pa je dogovoreno da ih se integrira u redoviti program u 

prijepodnevnim satima 2 puta tjedno po 3 sata.  

 Prema Godišnjem planu i programu rada za pedagošku 2018./2019. 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 

2018./2019. nisu realizirane sve predviđene aktivnosti, ali su se pojavili novi poticaji koji su 

prihvaćeni i odlično realizirani. 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 2018./2019. 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. Smatramo da je Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje u svoj odgojno-obrazovni rad 

utkao kurikularnu reformu na pravi način.  

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBNOVLJENA ZGRADA 

PODRUČNOG VRTIĆA 

DAN POLICIJE 

DJEČJI TJEDAN 

DANI KRUHA U PODRUČNOM 

VRTIĆU 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„PČELICE“ U POSJETU 

PODRAVSKOJ BANCI 

BOŽIĆNI SAJAM 

SVETI NIKOLA I KRAMPUS U 

„BUBAMARAMA“ 

VRTIĆANCI KAO „DOMINO“ 

U POKLADAMA 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„VJEVERICE“ NA KONCERTU 

ZA JOSIPOVO 

USKRSNI SAJAM 

DRUŽENJE S HOBOTNICOM 

IZ LUTKARSKOG MJUZIKLA 

„DOBRO SE DOBRIM VRAĆA“ 

AKCIJA „ZELENA ČISTKA“ 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„RIBICE“ SU POSADILE 

CVIJEĆE U SVOJ VAGON 

„VJEVERICE“ SADE STABLO 

JABUKE 

DONACIJA „JUPOLA“ 

JEDNODNEVNI IZLET U 

ĐURĐEVAC 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZGLEDAVANJE DEVA U 

ĐURĐEVCU 

ZAVRŠNA SVEČANOST 

PREDŠKOLE 

RADIONICA S RODITELJIMA 

U „RIBICAMA" 



 

13 

 

6. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA 

 

Tijekom pedagoške godine 2018./2019. stručno usavršavanje odgojitelja provodilo se prema 

Godišnjem planu i programu rada za 2018./2019. pedagošku godinu, te u skladu s organizacijskim i 

financijskim mogućnostima ustanove. 

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

raspravljalo o tekućoj problematici.  

Četvrta sjednica Odgojiteljskog vijeća održana je  25. ožujka 2019. godine, te je bila  ujedno 

i radionica na temu "Jezično-govorni razvoj djece" voditeljica koje je bila logopedica Martina 

Cenger. 

Dana 08.studenoga 2018. godine u Dječjem vrtiću „Tratinčica” Grubišno Polje održana je 

radionica za odgojitelje na temu „Komunikacija s roditeljima” voditeljica koje je bila prof. 

psihologije Elizabeta Sabljić iz Daruvara u sklopu projekta „Budi svoj” Zavoda za javno zdravstvo 

Bjelovarsko-bilogorske županije. 

Odgojitelji Dječjeg vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje sudjelovali su kao gosti na stručnom 

skupu u Dječjem vrtiću „Ivančica” u Ivanskoj dana 02. veljače 2019. godine, tema kojega je bila 

"Prevencija zlostavljanja djece" u organizaciji Udruge roditelja „Korak po korak” (Predškolski CAP 

program). 

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

organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje: 

-28. ožujka 2019. godine u Daruvaru -tema "Odgoj za humanost od malih nogu-područje 

humanih vrednota i prevencije trgovanja ljudima", 

-04. travnja 2019.godine u Slatini -tema "Praćenje i dokumentiranje odgojno-obrazovnog 

rada u razvoju suvremenog kurikuluma". 

 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 2018./2019. 

godinu. 

 Dana 26. rujna 2018. godine održani su roditeljski sastanci po odgojnim skupinama s temom 

„ Zaštita osobnih podataka u vrtiću”. 

 Dana 26. rujna 2018. godine održana je radionica za roditelje na temu  "Psihološki razvoj 

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

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

bilogorsko županije.  

 Dana 27.rujna 2018. godine održan je roditeljski sastanak za djecu u godini prije polaska u 

školu koja do sada nisu bila obuhvaćena programom predškolskog odgoja. 

 Dana 16. listopada 2018. godine održana je svečanost obilježavanja Dana kruha u suradnji s 

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

 Odgojna skupina „Vjeverice” održala je dana 29. studenoga 2018. godine roditeljski 

sastanak u sklopu s radionicom na temu „Upisi u prvi razred”. Voditeljice radionice bile su 

logopedica Martina Cenger, te odgojiteljice Anita Bernat i Senka Filipčić. 

 Dana 20. veljače 2019. godine održana je radionica za roditelje na temu „Pravilna i 

uravnotežena prehrana djece predškolske dobi” voditelj koje je bio mag.ing.tecn.aliment. Dragan 

Gazibara. 
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  U odgojnoj skupini „Bubamare” održan je roditeljski sastanak 15. ožujka 2019. godine s 

tematikom učestalih crijevnih viroza i prehlada, te pridržavanja mjera zdravstvene zaštite djece. 

Roditeljski sastanci po odgojnim skupinama održani su sukladno Izvedbenom planu 

suradnje s roditeljima za pedagošku godinu 2018./2019., te svakodnevne individualne konzultacije 

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

skupina). 

Dana 29. svibnja 2019. godine održano je druženje djece predškole s roditeljima uz pjesmu i 

ples u prostoru Centra za kulturu i informiranje Dr. Franjo Tuđman u Grubišnome Polju.  

Odgojna skupina „Zečići” iz područnoga Vrtića organizirala je dana 30.svibnja 2019. godine 

druženje s roditeljima u svojoj sobi dnevnog boravka. 

Odgojna skupina „Vjeverice” organizirala je dana 31. svibnja 2019. godine druženje s 

roditeljima u dvorani Centra za kulturu i informiranje Dr. Franjo Tuđman u Grubišnome Polju. 

Odgojna skupina „Pčelice” je dana 10.lipnja 2019. godine organizirala druženje s roditeljima 

u svojoj sobi dnevnog boravka. 

Dana 17. lipnja 2019. godine odgojna skupina "Ribice" ugostila je roditelje u svojoj sobi 

dnevnog boravka uz pjesmu i ples. Nakon kratkog programa, djeca i roditelji su uživali u 

zajedničkoj radionici izrade igračaka od neoblikovanog materijala, koja je rezultirala vrlo 

kreativnim uradcima u ugodnoj radnoj atmosferi. 

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

je teško doći do povratnih informacija. 

 Kvaliteta suradnje s roditeljima djece s teškoćama u razvoju je dobila na kvaliteti 

zapošljavanjem logopeda.  

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. 

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. 

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.  

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

Godišnjega plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019. 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 realizacije projekta „Rekonstrukcije 

i dogradnje Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje”, kao i stručnu i financijsku podršku u radu.  
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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 2018./2019. 

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,  

zatim kroz organizaciju predstava za djecu: dana 02. listopada 2018. godine Tvornica lutaka Zagreb 

održala je predstavu „ Grašak na zrnu kraljevne”, dana 14. studenoga 2018. godine Produkcija „Z“ 

iz Splita održala je Lutkarski mjuzikl za djecu „Prometna priča“, dana 13. veljače 2019.godine 

Scena Gorica održala je predstavu „Tonka Bontonka”, dana 06.svibnja 2019. godine Produkcija „Z” 

iz Splita održala je Lutkarski mjuzikl za djecu „Dobro se dobrim vraća”; 

-Župni ured Župe Sv. Josipa - organizacija Dana kruha dana 16.listopada 2018. 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 (posjet maturanata),; 

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

-Turistička zajednica Grada Grubišnoga Polja (organizacija poklada, Božićnoga i Uskrsnog 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 2018. godine sudjelovanje    

  odgojne skupine "Vjeverice" na 6. humanitarnom koncertu Udruge); 

-Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja (vatrogasne bojanke). 

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 2018./2019. pravovremene odluke u 

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

pedagoške godine 2018./2019. na kojima je usvojen Godišnji plan rada Dječjeg vrtića "Tratinčica" 

Grubišno Polje za pedagošku godinu 2018./2019., usvojen je Kurikulum Dječjega vrtića 

"Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2018./2019., razmatran je i usvojen Financijski 

plan Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2019. godinu, usvojene su Treće izmjene 

Financijskog plana za 2018. godinu, usvojen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o 

plaćama Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje, razmatrana je problematika nabave robe i 

usluga za 2019. godinu,  usvojeno je Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2018. do 31. 

prosinca 2018. godine za Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje, usvojeno je izvješće ravnatelja o 
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stanju naplate prihoda nadan 31. prosinca 2018. godine, donešena je odluka o isplati otpremnine 

Mariji Šokec, donešene su odluke o isplati božićnice i dara za djecu zaposlenicima Vrtića, donesen 

je Plan upisa za pedagošku godinu 2019./2020. i Odluka o upisu djece u Dječji vrtić "Tratinčica" 

Grubišno Polje u pedagoškoj godini 2019./2020., donesena je Odluka o usvajanju Prvih izmjena i 

dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2019. godinu, donesena je 

odluka o isplati regresa za 2019. godinu i nagrade za radne rezultate zaposlenicima Vrtića, donesena 

je odluka o otpisu nenaplaćenih  potraživanja, usvojeno je Financijsko izvješće za razdoblje od 01. 

siječnja 2019. do 30. lipnja 2019. godine za Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje, usvojen je 

Ljetni plan rada, donešen je Pravilnik o radnoj i zaštitnoj odjeći i obući, donošene su odluke o 

objavljivanju natječaja za odgojitelje zbog zamjene i odluke o odabiru kandidata, proveden je 

natječaj za radno mjesto odgojitelja za 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme.  

10.  GODIŠNJE IZVJEŠĆE RAVNATELJA 

 

Godišnji plan ravnatelja za pedagošku godinu 2018./2019. 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  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 2018./2019. radio na projektima "Opremanje dječjeg 

igrališta" koji sufinancira Zaklada "Hrvatska za djecu" u iznosu 50%, na realizaciji projekta "Budi 

svoj" u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, te na realizaciji 

projekata „Zelena čistka” i „Vrt u vrtiću”. 

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

za proračunsku godinu 2017. i izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2018., 

ravnatelj je radio na usklađivanju djelatnosti ustanove s odredbama Uredbe o zaštiti osobnih 

podataka, te drugim zakonskim odredbama. 

Tijekom pedagoške godine 2018./2019. ravnatelj je radio u Povjerenstvu za stažiranje 

logopedice-pripravnice Martine Cenger. 

Prema potrebi ravnatelj je obavljao poslove odgojitelja tijekom pedagoške godine 

2018./2019. 

11.  IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA LOGOPEDA U 

PEDAGOŠKOJ GODINI 2018./2019. 

U pedagoškoj godini 2018./2019.  stručna suradnica logopedica radila je 20 sati tjedno (na 

neodređeno vrijeme, uz uvjet polaganja stručnog ispita).  

Pripravnički staž logopedica je završila zaključno sa 03. svibnja 2019. od pod mentorstvom 

Nede Gugo Crevar, prof. logopedije koja radi kao stručni suradnik logoped u Dječjem vrtiću 

„Cvrčak” u Zagrebu, Centralni objekt Turopoljska 29, te na još tri lokacije- Područni objekt 

Vukomerec, Područni objekt Zapoljska 34 i područni objekt Đalskog. Predsjednica povjerenstva za 

stažiranje je Biljana Karakaš, ravnateljica Dječjeg vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje, a stručni 



 

17 

 

suradnik član Povjerenstva bila je Halina Maria Pašuld , pedagoginja Dječjeg vrtića Vladimira 

Nazora iz Daruvara. Logopedica Martina Cenger je odradila sve pripravničke obaveze, te je 

prijavljena za polaganje stručnog ispita za rujan 2019. godine. 

Najveći dio radnog vremena logopedica je provodila u neposrednom pedagoškom radu s 

djecom, koji prati neizostavna suradnja i savjetovanje s roditeljima, kao i suradnja s odgojiteljima. 

Neposredan  pedagoški rad s djecom podrazumijeva prevenciju, intervenciju, dijagnostiku i tretman 

jezično-govornih, glasovnih i komunikacijskih poremećaja. Ostatak radnog vremena  logopedica je 

provodila planirajući rad, pripremajući materijale za neposredni rad s djecom, vodeći pedagošku 

dokumentaciju o realiziranom pedagoškom radu s djecom, te ostalim poslovima koji unaprjeđuju 

kvalitetu neposrednog rada s djecom (suradnja s drugim ustanovama i stručnjacima, stručno 

usavršavanje i sl.).  

U logopedski tretman bilo je uključeno ukupno 29-ero djece koja su na logopedsku terapiju 

dolazila 1xtjedno. Prednost za polaženje logopedskih vježbi  imali su predškolci kojima je 

preporučena logopedska obrada i terapija (zbog nerazvijenih predvještina čitanja i pisanja, 

grafomotoričkih teškoća, nerazumljivog govora zbog poremećenog izgovora velikog broja glasova, 

jezičnh teškoća, komunikacijskih teškoća, odgojne zapuštenosti sl.) kako bi se na vrijeme pripremili 

za školu. Tijekom pedagoške godine logopedski tretman zaključen je za petero djece kod koje je 

postignut zadovoljavajući rezultat ili su ispisana iz vrtića na zahtjev roditelja, te kod jednog djeteta 

zbog nedovoljnog rada roditelja kod kuće zbog čega dijete nije uspjelo automatizirati izgovor 

naučenih glasova (u dogovoru s roditeljima logopedska terapija će se nastaviti nakon automatizacije 

izgovora). Četvero djece uključene u terapiju dobilo je odgodu upisa u prvi razred, te će se 

logopedski tretman s njima nastaviti i tijekom slijedeće pedagoške godine. Ostali će prema potrebi 

logopedsku terapiju nastaviti u osnovnoj školi u koju su upisani. 

Suradnja s roditeljima i odgojiteljima je uspješna, te je osigurala adekvatan rad i poticanje 

napretka kod kuće i unutar odgojno-obrazovnih skupina na svim razinama na kojima je bilo 

potrebno. 

12.  ZAKLJUČAK 

 

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

bio je 188-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), pedagošku godinu 2015./2016. (154-ero djece u redovitom programu i programu 

predškole), pedagošku godinu 2016./2017. (166-ero djece u redovitom programu i programu 

predškole), pedagošku godinu 2017./2018. (178-ero djece u redovitom programu i 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 7 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 2018./2019. 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 događaj pedagoške godine 2018./2019. je 

početak radova na projektu „Rekonstrukcije i dogradnje Dječjega vrtića "Tratinčica" Grubišno 

Polje”. Radovi se odvijaju od ožujka 2019. na dogradnji i ne ometaju rad ustanove, a završetak 

radova planiran je za 01. rujan 2020. godine. Adaptacijom i dogradnjom centralni objekt Dječjega 
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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 poboljšanja materijalnih uvjeta u pedagoškoj godini 2018./2019. načinjen 

je značajan iskorak i zbog realizacije projekta „Opremanje dječjeg igrališta” u sklopu kojega je 

igralište uz centralni objekt obogaćeno za 2 nove igračke. 

U segmentu njege i skrbi za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece stručni suradnik logoped je 

uvelike unaprijedio suradnju s roditeljima djece s teškoćama u razvoju, te olakšao rad odgojiteljima 

koji su dobili stručne smjernice i pomoć u odgojno-obrazovnom radu.  

Stručno usavršavanje odgojitelja u pedagoškoj godini 2018./2019. odvijalo se kroz 

sudjelovanje na stručnim skupovima u  Daruvaru i Slatini u organizaciji  Agencije za odgoj i 

obrazovanje, te kroz gostovanje na stručnom skupu u Ivanskoj. 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 2018./2019. prema planu. 

Suradnja s vanjskim ustanovama pedagoške 2018./2019. godine nastavljena je uspješno s 

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

vatrogasnu postrojbu 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 2018./2019. pedagoškoj godini temeljio se na Kurikulumu  

Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2018./2019. okosnica kojega su 

ekološki projekti.  

Pedagoška godina 2018./2019. značajna je za Dječji vrtić „Tratinčica” Grubišno Polje po 

početku projekta rekonstrukcije i dogradnje centralnog objekta, te po kontinuiranom porastu broja 

upisane djece. Dječji vrtić „Tratinčica” Grubišno Polje snažno grabi prema naprijed proširivanjem 

kapaciteta i pružanjem kvalitetne usluge kroz osnaživanje kompetencija odgojnog osoblja.    


