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1. UVOD 

 

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

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

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

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

2020./2021. obuhvaća zadana područja, te prikazuje izvršenje u odnosu na Godišnji plan i program 

rada za 2020./2021. 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 : 22. 

 

2. USTROJSTVO RADA 

 

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

2020./2021. 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 2020./2021. 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 2020. 

godine do 31. svibnja 2021. 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 3-je djece uključiti u program predškole, 

pa je dogovoreno da ih se integrira u redoviti program u prijepodnevim satima, također 2 puta tjedno 

po 3 sata dnevno. 

Tijekom pedagoške godine 2020./2021. stanje po odgojnim skupinama bilo je slijedeće: 

 

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

  -broj upisane djece kroz pedagošku godinu: 16-ero djece, 

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

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

                                          

 

 

                                           

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

-broj upisane djece kroz pedagošku godinu: 18-ero djece, 
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            -broj prisutne djece prosječno dnevno: 16-ero djece, 

                         -voditelji: Lidija Forca, odgojitelj VŠS, Katarina Bukač, odgojitelj VŠS (do  

                           17.12.2020. godine), Ana Mađeruh, odgojitelj VŠS (od 18.12.2020. godine), 

 

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

-broj upisane djece kroz pedagošku godinu: 28-no dijete, 

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

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

 

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

-broj upisane djece kroz pedagošku godinu: 24-ero djece, 

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

                        -voditelji: Alen Kanjka, odgojitelj VŠS, Una Stamenić, odgojitelj VŠS, 

 

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

       -broj upisane djece kroz pedagošku godinu: 28-ero djece, 

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

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

 

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

-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,                     

 

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

            OBJEKTU U VELIKIM ZDENCIMA („ZEČIĆI“): 

            -broj upisane djece kroz pedagošku godinu:  20-ero djece, 

            -broj prisutne djece prosječno dnevno: 17-ero djece, 

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

 

       

      8.    ODGOJNA SKUPINA PREDŠKOLE: 

                      I SKUPINA (centralni objekt): 

                      -broj upisane djece: 12-ero djece, broj prisutne djece prosječno dnevno: 10-ero djece, 

                      -voditelj: Zrinka Raić, odgojitelj VŠS, 

 

                      II SKUPINA (područni objekt): 

                      -broj upisane djece: 3-je djece, broj prisutne djece prosječno dnevno: 3-je djece, 

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

 

 Broj upisane djece tijekom pedagoške godine 2020./2021. bio je 163-je djece u redovitom 

programu predškolskog odgoja Dječjega vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje i 15-ero u programu 

predškole, a prosječan broj prisutne djece tijekom pedagoške godine 2020./2021. bio je 142-je u 

redovitom programu  i 13-ero djece u programu predškole. 

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

pedagoške godine 2020./2021. pohađalo je 15-ero djece pripadnika romske nacionalne manjine od 

01. rujna 2020. do 31. prosinca 2020. godine, a od 01. siječnja 2021. godine do 31. kolovoza 2021. 

godine 16-ero djece, 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 
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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. 

 

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

• 13 odgojitelja VŠS, 

• 1 odgojitelj SSS, 

• 1 logoped VSS na pola radnoga vremena (na roditeljskom dopustu do 04.ožujka 2021. godine, 

kada se sklapa sporazumni raskid radnoga odnosa zbog prelaska na puno radno vrijeme u 

osnovnu školu), 

• 1 psiholog VSS na pola radnoga vremena od 15. ožujka 2021. godine. 

Do dana 30. rujna 2020. godine na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnoga odnosa 

putem  mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bila je odgojiteljica pripravnica Katarina Bukač. 

 Tijekom pedagoške godine 2020./2021. rad Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje 

odvijao se u skladu s epidemiološkim mjerama koje je propisivao Stožer civilne zaštite Republike 

Hrvatske u svezi suzbijanja širenja bolesti COVID-19, kao i uputama Stožera civilne zaštite Grada 

Grubišnoga Polja.   

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je „Preporuke za rad s djecom rane i predškolske 

dobi u dječjem vrtiću“ od dana 25. svibnja 2020. godine, a koje se odnose na organizaciju rada u 

uvjetima proglašenja epidemije bolesti COVID-19 i prema kojima se odgojno-obrazovni rad odvijao 

tijekom cijele 2020./2021. pedagoške godine. 

 Tijekom ljetnog razdoblja u pedagoškoj godini 2020./2021. Vrtić je radio sukladno potrebama 

roditelja snimljenim putem anketiranja. Područni objekt radio je do dana 23. srpnja 2021. godine, od 

kada su djeca za koju je postojala potreba mogla pohađati centralni objekt. Centralni objekt radio je 

do dana 16. srpnja 2021. godine u 5 odgojnih skupina, od dana 19. srpnja 2021. godine do dana 30. 

srpnja 2021. godine u 4 odgojne skupine. Od dana 02. kolovoza 2021. godine do dana 13. kolovoza 

2021. godine radile su 3 odgojne skupine u centralnome objektu, a od dana 16.kolovoza 2021. godine 

do dana 31. kolovoza 2021. godine 5 odgojnih skupina.  

 

 

3.  MATERIJALNI UVJETI RADA 

  

  

 Završetak radova na projektu rekonstrukcije i dogradnje centralnoga objekta Dječjeg vrtića 

„Tratinčica“ Grubišno Polje bio je u kolovozu 2020. godine, a tehnički pregled objekta dana 24. 

kolovoza 2020. godine. Uporabna dozvola za rekonstruirani i dograđeni objekt Dječjega vrtića 

„Tratinčica“ Grubišno Polje izdana je dana 04. rujna 2020. godine od strane Bjelovarsko-bilogorske 

županije, Upravnog odjela za graditeljstvo, promet, prostorno uređenje i komunalnu infrastrukturu, 

Pododsjeka Grubišno Polje (KLASA: UP/I-361-05/20-01/000055, URBROJ: 2103/1-09/3-20-0007). 

Rješenje o početku rada u promijenjenim uvjetima od strane Bjelovarsko-bilogorske županije, 

Upravnoga odjela za obrazovanje, kulturu i šport izdano je dana 25. rujna 2020. godine (KLASA: 

UP/I-02/20-01/9, URBROJ: 2103/1-05-20-06). 

 Dana 13. listopada 2020. godine rekonstruiranu i dograđenu zgradu Dječjega vrtića 

„Tratinčica“ Grubišno Polje svečano je otvorila ministrica poljoprivrede gđa Marija Vučković, a 

svečanosti je nazočilo 20-ak uzvanika (zbog epidemiološke situacije). Projekt dogradnje i opremanja 

Vrtića financiran je iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. mjere 

7.4.1., putem Ministarstva poljoprivrede. Radovi su započeti u ožujku 2019. godine, a dovršeni 2 

mjeseca prije isteka roka 8 (u kolovozu 2020. godine). Dograđene su dvije sobe dnevnog boravka za 

djecu, izgrađena je višenamjenska dvorana, nova kotlovnica sa solarnim panelima, soba za 

zdravstvenog voditelja i stručnog suradnika, spremište, servis za obradu rublja, radionica za domara, 
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stavljena je termoizolacijska fasada, promijenjeno krovište, proširen hodnik i napravljen novi prilazni 

put. Površina Vrtića je udvostručena i sada iznosi  1379 četvornih metara, a kapacitet je 6 odgojnih 

skupina (od kojih su 2 jasličke). U rekonstrukciju, dogradnju i opremanje zgrade Dječjega vrtića 

„Tratinčica“ Grubišno Polje uloženo je 10,3 milijuna kuna, od čega je 7,3 milijuna kuna financirano 

Programom ruralnog razvoja Ministarstva poljoprivrede, a 3 milijuna kuna iz proračuna Grada 

Grubišnoga Polja. 

Građevinske radove na projektu izvela je tvrtka „Bistra“ d.o.o. iz Đurđevca, a namještaj i 

didaktička oprema nabavljena je putem tvrtke „Teding“ d.o.o. iz Zagreba. Prostor centralnog objekta 

Dječjega vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje opremljen je novim namještajem, didaktičkom opremom 

i pomagalima  ukupne vrijednosti =926.961,25 kuna.  

Zanimljivo je to da je zgrada centralnoga objekta Vrtića, koja je sada rekonstruirana i 

dograđena, izgrađena točno pred 40 godina i prvi put otvorena u listopadu 1980. godine. 

S obzirom da je centralni objekt opremljen novom opremom, dio stare opreme koji je u 

dobrom stanju, preseljen je u područni objekt u Velikim Zdencima. U područnom objektu u Velikim 

Zdencima izvršeno je i brušenje i lakiranje parketa, te ličenje zidova. 

Vrtić je prilikom otvorenja centralnoga objekta dobio donaciju od tvrtke „Bistra“ d.o.o. 

Đurđevac u iznosu od =10.376,25 kuna za nabavu stolne ljuštilice krumpira, te od Poljoprivredne 

zadruge „ Skočaj“ iz Đulovca u iznosu od =3.500,00 kuna za nabavu kuhinjskih ormarića (kuhinjska 

oprema nije bila u sklopu projekta). 

SOLIDARNA- Zaklada za ljudska prava i solidarnost i tvrtka Ikea, uz podršku Atlantic Grupe 

i tvrtke Mail Boxes Etc. donirale su Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Grubišno Polje značajnu količinu 

zaštitne opreme za borbu protiv širenja bolesti COVID-19 (4000 maski i 50 vizira). 

Hrvatska pošta donirala je Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Grubišno Polje poštanske marke i 

filatelističke proizvode u vrijednosti =7.413,80 kuna u svrhu edukacije, te očuvanja i prenošenja 

hrvatske nacionalne baštine (riječ je o poštanskim markama i filatelističkim proizvodima koji se ne 

mogu iskoristiti za plaćanje poštanskih usluga, a prikazuju floru i faunu, kulturno-povijesnu baštinu, 

povijesne događaje, znamenite osobe, važne globalne ekološke teme, i dr.). 

 

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

 
Praćenje tjelesnog napretka i zdravlja djece vršeno je kontinuirano tijekom pedagoške godine 

2020./2021. 

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 2020./2021. 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. 

Izostanci djece bili su tijekom prosinca u odgojnim skupinama „Leptirići“ i „Ribice“ zbog 

samoizolacije jer su oboljele odgojiteljice od bolesti COVID-19, pa su cijele odgojne skupine morale 

biti izolirane prema uputi Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije. Pojedina djeca 

su izostajala kada su roditelji bili pozitivni na COVID-19. Nije bilo slučajeva da su djeca pozitivna 

na COVID-19. 

Provodile su se mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 na način da su organizirana 
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dežurstva na ulaznim vratima gdje se mjerila tjelesna temperatura roditeljima i starateljima koji ulaze 

u prostor Vrtića, a za djecu su roditelji bili dužni donositi dnevno pismeno rezultat mjerenja tjelesne 

temperature i predočiti ga odgojiteljima. Dezinficirale su se ruke na ulazu u objekt, neophodno je bilo 

nošenje zaštitne maske za odrasle osobe. Tehničko osoblje vodilo je brigu o dezinfekciji i 

provjetravanju prostora. Djeca su educirana u skladu s razvojnom dobi o potrebnim mjerama 

prevencije zaraze, osobito učestalom pranju i dezinfekciji ruku. 

Značajniji izostanci djece bili su još zbog epidemije vodenih kozica u veljači i ožujku. 

Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje tijekom pedagoške 2020./2021. godine imao je 

upisano 8-ero djece s teškoćama  u razvoju koja su integrirana u redovite odgojne skupine vršnjaka. 

Za 1-no dijete s teškoćama u razvoju je pokrenut postupak vještačenja, ostala djeca su pod liječničkim 

nadzorom i uključena u tretmane stručnjaka.  

U odgojnu skupinu „Bubamare“ upisana je djevojčica s dijagnozom epilepsije čije stanje se 

tijekom pedagoške godine pogoršalo, napadi su učestali. Roditelji su upozoreni da je situacija opasna 

za cijelu odgojnu skupinu, a očekuje se početak djelovanja nove terapije. Za odgojnu skupinu 

„Bubamare“ nabavljen je mini-hladnjak zbog lijeka za epilepsiju. Odgojitelji su u veljači educirani 

na tečaju pružanja prve pomoći u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Grubišno Polje. 

 Program predškole pohađalo je 1-no dijete s teškoćama u razvoju. 

 Odgodu upisa u osnovnu školu u školskoj godini 2021./2022. dobilo je 4-ero djece koja su  

pohađala redoviti program predškolskoga odgoja i  2-je djece koje su pohađala program predškole. 

            Značajan problem tijekom pedagoške godine 2020./2021. bio je što je logopedica bila na 

roditeljskom dopustu. Od dana 04.ožujka 2021. godine sklopljen je sporazumni raskid radnoga 

odnosa  s logopedicom Martinom Cenger koja je prešla na puno radno vrijeme u Osnovnu školu Ivana 

Nepomuka Jemeršića Grubišno Polje. Od dana 15. ožujka 2021. godine zaposlena je na pola radnoga 

vremena na neodređeno vrijeme stručna suradnica psihologinja Jelena Heštera. 

  

5. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

 

Dana 24. kolovoza 2020. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je Suglasnost na 

redoviti 10-satni program odgojno-obrazovnog rada za djecu rane i predškolske dobi u organizaciji 

Dječjega vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje (KLASA: 601-02/20-03/00528, URBROJ:533-05-20-

0004), što je bilo preduvjet izdavanju Rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima od strane 

Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport (KLASA: UP/I-

02/20-01/9, URBROJ: 2103/1-05-20-06). 

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

"Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2020./2021. 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 2020./2021. koji je pored redovnih aktivnosti koje nalaže ritam dana, ritam društvene sredine, 

ritam promjena u prirodi, sadržavao i razvojni projekt pod nazivom  ”Energija”. Razvojni projekt pod 

nazivom „Energija” nastavak je projekta iz pedagoške godine 2019./2020. jer je puno predviđenih 

aktivnosti ostalo neodrađeno zbog rada u uvjetima proglašenja epidemije bolesti COVID-19. 
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 Kompetencije koje smo željeli postići jesu osvješćivanje spoznaje kod djece da je priroda 

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

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

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

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

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

odgojitelje i ravnatelje, u okviru svojih mogućnosti. 

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

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

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

kao cjeline sastavljene od niza međuovisnih elemenata, a u odgoju i obrazovanju dajemo naglasak na 

održivi razvoj, zdrav okoliš i mir. Kako Vrtić ima značajan utjecaj na formiranje stavova, jako je 

važno koje kompetencije razvijamo kod djece u najranijoj dobi i na koji način, kroz koje sadržaje 

ostvarujemo odgoj i obrazovanje u Vrtiću. Spoznaja o zakonitostima u prirodi i obnovljivim izvorima 

energije jedna je od trenutno najvažnijih koju mlade generacije trebaju usvojiti kako bi  osigurale 

opstanak ljudskoga roda. 

 Tijekom pedagoške godine 2020./2021. također se radilo u uvjetima proglašenja epidemije 

bolesti COVID-19, tako da se niz aktivnosti ponovno nije mogao realizirati. Prema Godišnjem planu 

i programu rada za pedagošku 2020./2021. godinu nisu realizirane  sve predviđene aktivnosti kojima 

su se trebali pratiti aktualni događaji u društvenoj sredini, nije se išlo na jednodnevni izlet, nije bilo 

olimpijskog festivala dječjih vrtića BBŽ, završno druženje na kraju pedagoške godine održala je 

jedino odgojna skupina „Vjeverice“ i to uz poštivanje epidemioloških mjera. 

Dana 29. prosinca 2020. godine u 12,20 sati potres magnitude 6,4 s epicentrom kod Petrinje 

značajno se osjetio na području Grada Grubišnoga Polja, a manji broj djece boravio je Vrtiću zbog 

božićnih blagdana. Nije bilo oštećenja niti na zgradi centralnog, niti na zgradi područnog objekta 

Vrtića, a svi zaposlenici su reagirali profesionalno. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo 

civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Bjelovar dostavila je 

upute svim odgojno-obrazovnim ustanovama „Ponašanje u slučaju potresa“. Odgojiteljsko vijeće 

Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje na 3. sjednici održanoj dana 26.siječnja 2021. godine 

donijelo je „Protokol postupanja u slučaju potresa“ (KLASA: 601-01/21-01/3, URBROJ:2127/01-

21-01-21-02). 

Također se Dječji vrtić „Tratinčica“ Grubišno Polje uključio u humanitarni projekt Učiteljskog 

fakulteta u Zagrebu „Humanitarkov mobilni vrtić“ kroz aktivnost „Za tebe od mene“ slanjem crteža 

podrške djeci područja pogođenog potresom, za što je stigla posebna zahvalnica dekana Učiteljskog 

fakulteta u Zagrebu s riječima: „Na lica djece potresom pogođene Banovine donijeli ste osmijeh 

hrabrosti i nade!“. 

Božićni i uskrsni sklop aktivnosti, kao i fašnik i Valentinovo obilježeni su unutar odgojnih 

skupina u pedagoškoj godini 2020./2021. 

Dana 09. ožujka 2021. godine Vrtić se priključio Građanskoj inicijativi „Zasadi stablo, ne budi 

panj“, kao i sve odgojno-obrazovne ustanove u Gradu Grubišnome Polju sadnjom stabala japanske 

trešnje, uz pomoć Gradonačelnika Zlatka Mađeruha i njegova zamjenika Zlatka Pavičića (koji su rado 

uzeli štihaču u ruke). 

Dana 01. travnja 2021. godine obilježen je Međunarodni dan dječje knjige uz suradnju 

Gradske knjižnice Mate Lovraka iz Grubišnoga Polja prigodnim aktivnostima. 
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Gradsko društvo Crvenog križa Grubišno Polje ponudilo je Dječjem vrtiću 

„Tratinčica“ Grubišno Polje uključivanje u projekt „Sigurnije škole i vrtići“ donacijom 3 kompleta 

prve pomoći, što je Vrtić rado prihvatio provođenjem niza aktivnosti o važnosti usvajanja znanja iz 

prve pomoći. 

Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, uz sufinanciranje EU putem 

Europskog socijalnog fonda je u travnju promoviralo projekt „ Tjedan zdravlja u vrtiću“. Dječji vrtić 

„Tratinčica“ Grubišno Polje se uključio u projekt kroz niz aktivnosti s ciljem usvajanja zdravih 

navika. 

U svibnju je obilježen Tjedan Crvenog križa provođenjem aktivnosti kojima je cilj bio uvidjeti 

važnost pravovremenog reagiranja u izvanrednim situacijama (potresi, poplave, ozljede). Gradsko 

društvo Crvenog križa Grubišnoga Polja tom je prigodom Vrtiću doniralo zastavice Crvenog križa, 

plakate i slikovnice edukativnog sadržaja. 

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

98/19) propisana je predškola kao obavezna i besplatna za polaznike, primjena  čega je počela od 

pedagoške godine 2014./2015. Ministarstvo znanosti i obrazovanja 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 2020./2021., 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 3-je 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. 

 Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je Suglasnost na kraći program učenja engleskog 

jezika za djecu predškolske dobi u organizaciji Dječjega vrtića „Tratinčica“ u Grubišnom Polju 

(KLASA: 601-02/20-03/00424, URBROJ: 533-05-20-0005) dana 24. kolovoza 2020. godine i 

Suglasnost na kraći sportski program za djecu predškolske dobi u organizaciji Dječjega vrtića 

„Tratinčica“ u Grubišnom Polju (KLASA:601-02/20-03/00775, URBROJ:533-05-20-0004) dana 24. 

prosinca 2020. godine. 

 Tijekom ožujka su organizirana oba kraća programa. Voditeljica Kraćeg progama učenja 

engleskog jezika bila je Antonija Herclik, dipl. učiteljica razredne nastave i engleskog jezika. Program 

se provodio 2 puta tjedno po 45 minuta u jednoj odgojnoj skupini djece 5-7 godina starosti. Voditeljica 

Kraćeg sportskog programa bila je Ana Obajdin, magistra kineziologije, a program se provodio 2 puta 

tjedno po 45 minuta u dvije odgojne skupine djece 4-7 godina starosti. Zbog pogoršanja 

epidemiološke situacije u travnju je prekinuto provođenje oba kraća programa. 
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Novi dio vrtića   Stari dio vrtića dobio je novo ruho 

  Svečano otvorenje   Ministrica poljoprivrede gđa Marija 

Vučković prerezala je vrpcu 

  „Ribice“ vrijedno vježbaju u novoj sportskoj 

dvorani  
  „Bubamare“ u šetnji novim dijelom vrtića 

  Novi dio vrtića 
  Stari dio vrtića dobio je novo ruho 
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  „Bubamare“ – soba dnevnog boravka s novom 

opremom 
  Sadnja božićne pšenice – odgojna skupina 

„Pingvini“ 

  Sv. Nikola u „Ribicama“   Sv. Nikola u „Pčelicama“ 

  Odgojna skupina „Pingvini“ provodi vježbu 

za slučaj potresa 
  Maškare u „Vjevericama“ 
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  Maškare u „Ribicama“   Maškare u „Pčelicama“ 

  Građanska inicijativa „Zasadi stablo, ne budi 

panj“ u područnom objektu u Velikim Zdencima 

  Projekt „Tjedan zdravlja u vrtiću“ u 

„Vjevericama“ 

  Istraživačke aktivnosti u „Vjevericama“   Kaširanje balona u „Pingvinima“ za izradu 

uskršnjih pisanica 
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6. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA 

 

Tijekom pedagoške godine 2020./2021. stručno usavršavanje odgojitelji su u najvećoj mjeri 

kreirali sami prema priloženoj literaturi u skladu s Godišnjim planom i programom rada za 

2020./2021. pedagošku godinu ili prema osobnom interesu. 

Zbog proglašenja epidemije bolesti COVID-19 stručna usavršavanja odvijala su se putem 

webinara. Županijsko stručno vijeće za građanski odgoj i obrazovanje organiziralo je dana 14. veljače 

2021. godine webinar s aktualnom temom „Stres i potres“, koji je odgojiteljima Dječjeg vrtića 

„Tratinčica“ Grubišno Polje bio značajna podrška u izazovnim vremenima u kojima smo se našli svi 

zajedno u poslovnom i privatnom životu. 

Odgojiteljsko vijeće održalo je 6 sjednica tijekom navedenoga razdoblja, na kojima se 

raspravljalo o tekućoj problematici. 

Dječji vrtić „Tratinčica“ Grubišno Polje surađivao je u pedagoškoj godini 2020./2021. s 

pedagoginjom Mariom Halinom Pašuld iz Dječjeg vrtića Vladimir Nazor iz Daruvara i psihologinjom 

Dijanom Matoš iz Dječjeg vrtića „Osmijeh“ iz Bjelovara, koje su bile članice Povjerenstva za 

stažiranje odgojitelja, odnosno stručnog suradnika psihologa. 

 

7. SURADNJA S RODITELJIMA 

 

Suradnja s roditeljima u pedagoškoj godini 2020./2021. odvijala se također u skladu s 

mogućnostima koje je dirigirala epidemiološka situacija. Individualne konzultacije s roditeljima 

odvijale su se svakodnevno prilikom dovođenja i odvođenja djece, uz naglasak da je zadržavanje u 

ustanovi za roditelje bilo ograničeno na 15 minuta, i to uz obveznu masku i mjerenje tjelesne 

temperature na uzlanim vratima. Web stranica Vrtića bila je glavni izvor potrebnih informacija za 

  „Ribice“ uz uskršnje gnijezdo   „Ribice“ u posjeti Javnoj vatrogasnoj 

postrojbi Grada Grubišnoga Polja 
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roditelje, kao i  aplikacije na mobilnim telefonima. Roditelji su bili otvoreni za suradnju po pitanju 

samoizolacije djece, koje je propisao Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije u 2 

slučaja, kada su oboljele odgojiteljice od bolesti COVID-19. 

Održan je samo roditeljski sastanak za roditelje djece polaznika predškole dana 28.rujna 2020. 

godine u sportskoj dvorani Vrtića, uz pridržavanje epidemioloških mjera. Sastanku je nazočilo 15 

roditelja, pa se mogla osigurati potrebna distanca. 

Zapošljavanjem stručne suradnice psihologinje od dana 15. ožujka 2021.godine suradnja s 

roditeljima značajno je dobila na kvaliteti, osobito u pogledu rješavanja problema djece s teškoćama 

u razvoju. 

Roditelji su značajno angažirali u prosincu 2020. godine lajkanjem Dječjeg vrtića 

„Tratinčica“ Grubišno Polje u izboru najljepšeg vrtića koji je pokrenuo portal gradonačelnik.hr na 

svojoj Facebook stranici.   

8. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA 

 

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

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

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

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

stručne smjernice i sugestije u odgojno-obrazovnom radu Dječjem vrtiću "Tratinčica" Grubišno Polje. 

Od trenutka proglašenja epidemije bolesti COVID-19 Ministarstvo znanosti i obrazovanja je redovito 

dostavljalo detaljne upute i smjernice za rad ustanovama predškolskog odgoja. 

Ministarstvo znanosti i  obrazovanja RH, Uprava za nacionalne manjine, Sektor za nacionalne 

programe, akcijske planove i projekte daje smjernice Dječjem vrtiću "Tratinčica" Grubišno Polje oko 

sufinanciranja roditeljskoga udjela za djecu pripadnike romske nacionalne manjine. 

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

potrebnih mjera zaštite i sprječavanja epidemije bolesti COVID-19. 

Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije davao je smjernice oko potrebnih 

samoizolacija djece u slučajevima odgojiteljica pozitivnih na COVID-19. 

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

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

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

dopise resornih ministarstava glede problematike koju pojedino ministarstvo pokriva i koordinira rad. 

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

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

obrazovnom radu. 

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

stručnim službama veliki je oslonac 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.  

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 2020./2021. 

potrebno je posebno istaknuti: 

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

COVID-19); 

-Župni ured Župe Sv. Josipa - organizacija Dana kruha, te glede obilježavanja blagdana; 

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

stručnih problema); 

-Gradska knjižnica Mate Lovraka iz Grubišnoga Polja (realizacija programa); 

-Centar za kulturu i informiranje dr. Frano Tuđman Grubišno Polje (realizacija programa); 
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-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); 

-Gradsko društvo Crvenog križa Grubišno Polje (realizacija programa); 

-Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja (realizacija programa); 

-Razvojna agencija „Agro” Grubišno Polje (priprema projekata). 

 

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 Dječjega 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 2020./2021. pravovremene odluke u 

skladu sa zakonskim propisima za pravilno funkcioniranje ustanove. Održano je 15 sjednica tijekom 

pedagoške godine 2020./2021. na kojima je usvojen Godišnji plan rada Dječjeg vrtića "Tratinčica" 

Grubišno Polje za pedagošku godinu 2020./2021., usvojen je Kurikulum Dječjega vrtića "Tratinčica" 

Grubišno Polje za pedagošku godinu 2020./2021., donošene su odluke o isplati materijalnih prava 

zaposlenicima Vrtića,  donešen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem 

ustrojstvu i načinu rada Dječjega vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje, raspisani su natječaji i donešene 

odluke o odabiru kandidata za radno mjesto spremača/ice na neođređeno puno radno vrijeme ( 1 

izvršitelj/ica) i radno mjesto odgojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme (2 izvršitelja/ice), 

razmatran je i usvojen Financijski plan Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2021. godinu, 

usvojene su Druge izmjene Financijskog plana za 2020. godinu,  razmatrana je problematika nabave 

robe i usluga za 2021. godinu,  usvojeno je Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 

31. prosinca 2020. godine za Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje, usvojeno je Izvješće ravnatelja 

o stanju naplate prihoda na dan 31. prosinca 2020. godine, donešena je Odluka o sporazumnom 

raskidu radnog odnosa sa stručnom suradnicom logopedicom i Odluka o isplati neiskorištenog 

godišnjeg odmora stručnoj suradnici logopedici, raspisan je natječaj i donešena Odluka o odabiru 

kandidata/kandidatkinje za radno mjesto stručnog suradnika psihologa/ice (1 izvršitelj/ica) na pola 

radnoga vremena na neodređeno vrijeme, donešen je  Pravilnik o zaštiti od požara za Dječji vrtić 

„Tratinčica” Grubišno Polje, donešen je Pravilnik o zaštiti na radu za Dječji vrtić „Tratinčica” 

Grubišno Polje, donešen je Plan upisa za pedagošku godinu 2021./2022. i Odluka o upisu djece u 

Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje u pedagoškoj godini 2021./2022., donešena je Odluka o 

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

2021. godinu, usvojeno je Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. 

godine za Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje, usvojen je Ljetni plan rada. 

Dana 15. srpnja 2021. godine održana je konstituirajuća sjednica novog sastava Upravnoga 

vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje, čiji je mandat 4 godine. 
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10. GODIŠNJE IZVJEŠĆE RAVNATELJA 

 

Godišnji plan ravnatelja za pedagošku godinu 2020./2021. realiziran je u potpunosti u dijelu 

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

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

Upravnog vijeća Dječjega vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje. 

 Nije realizirano usklađivanje s odredbama članka 34. Standarda jer je natječaj za 

zdravstvenog voditelja od dana 30. listopada 2020. godine poništen (zbog nemogućnosti isplate 

putnih troškova kandidatima iz drugih gradova koji su se javili na natječaj). 

 Nakon završetka projekta „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića „Tratinčica” Grubišno 

Polje”, ishođenja uporabne dozvole i rješenja za rad u promijenjenim uvjetima, organizirano je 

svečano otvorenje dograđenog i rekonstruiranog objekta u listopadu 2020. godine, kojemu je nazočilo 

20-ak uzvanika, a vrpcu na objektu je prerezala ministrica poljoprivrede gđa Marija Vučković.  

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

za proračunsku godinu 2019. i izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2020., 

ravnatelj je radio na  izradi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i 

načinu rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje, Pravilnika o zaštiti od požara, izradi 

Pravilnika o zaštiti na radu. Također su izrađeni Protokoli postupanja u slučaju potresa za Dječji vrtić 

„Tratinčica“ Grubišno Polje.  

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

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

rada Dječjega vrtića „Tratinčica” Grubišno Polje. 

Ravnatelj je sudjelovao u pripremi projektne dokumentacije sa zaposlenicima Razvojne 

agencije „Agro“ Grubišno Polje za projekt „Grubišno Polje za djecu još bolje“ koji je prijavljen na 

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i 

predškolskog odgoja i obrazovanja“ dana 15. veljače 2021. godine, a za koji još nisu objavljeni 

rezultati.  

Dječji vrtić „Tratinčica“ Grubišno Polje također sudjeluje u projektu „Informatizacija procesa 

i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ na temelju Javnog 

poziva za odabir ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji je raspisao Središnji 

državni ured za razvoj digitalnog društva. 

Ravnatelj je također uključio Dječji vrtić „Tratinčica“ Grubišno Polje u humanitarni projekt 

Učiteljskog fakulteta u Zagrebu „Humanitarkov mobilni vrtić“ kroz aktivnost „Za tebe od mene“, 

zatim u projekt Zavoda za javno zdravstvo bjelovarsko-bilogorske županije „Budi svoj“, te u projekt 

Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo „Tjedan zdravlja u vrtiću“. 

Prema potrebi ravnatelj je obavljao poslove odgojitelja tijekom pedagoške godine 

2020./2021., te radio u Povjerenstvu za stažiranje odgojitelja i stručnog suradnika. 

 

 

         11. IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA 

 

 

Psihologinja je zaposlena u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Grubišno Polje dana 15. ožujku 2021. 

godine, te trenutno obavlja pripravnički staž pod mentorstvom psihologinje Dijane Matoš, stručne 

suradnice u Dječjem vrtiću „ Osmijeh“ Bjelovar. Predsjednica povjerenstva za stažiranje je 

ravnateljica Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje Biljana Karakaš, a stručni suradnik član 

Povjerenstva Halina Maria Pašuld, pedagoginja Dječjeg vrtića „Vladimir Nazor“ Daruvar. 

Psihologinja radi 20 sati tjedno (na neodređeno vrijeme, uz uvjet polaganja stručnog ispita). 
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Psihologinja se upoznala sa ustrojem i internim aktima Vrtića. Na početku je većinu vremena 

provodila u odgojnim skupinama kako bi upoznala svu djecu, sa ciljem procjene potreba i razvojnog 

statusa djece, te detekcije djece kod koje je potencijalno potreban neki oblik intervencije. U ovom 

periodu upoznavala se i ostvarivala suradnju s odgojiteljima, roditeljima i zajednicom, a individualni 

i terapeutski rad bio je usmjeren na najstariju skupinu djece koja od jeseni kreću u prvi razred.  

 Psihologinja je procjenjivala potrebe i razvojni status djece, opažala je ponašanje i reakcije 

djece u različitim situacijama (slobodna igra, organizirane aktivnosti, igra na otvorenom, vrijeme 

jela), pratila komunikaciju i odnose među djecom, te u odnosu odgojitelj-dijete i promjene koje se 

događaju kroz vrijeme. Radila je s djecom kroz igru i komunikaciju, provodila manje intervencije i 

bila podrška i pomoć odgojiteljima. Po potrebi je psihologinja s djecom radila individualno, u svom 

uredu, primjenjujući metode i načela terapije igrom. U praćenju je bilo u prosjeku 30-ero djece iz 6 

odgojnih skupina. Radi se o djeci čiji su roditelji razvedeni ili u procesu razvoda, djeci koja žive u 

teškim socio-ekonomskim prilikama, djeci s teškoćama na emocionalnom planu, djeci s problemima 

u ponašanju, djeci s razvojnim teškoćama (ili sumnjom na njih) i onom s odgodom upisa u prvi razred. 

Kroz individualni tretman prošlo je 10-ero djece.  

U brizi za dobrobit djece psihologinja je njegovala cjelovit pristup i surađivala s odgojiteljima, 

roditeljima i drugim važnim institucijama u zajednici (centar za socijalnu skrb, osnovna škola). 

Stručnim savjetima i sugestijama pružala je odgojiteljima podršku u  radu s djecom, pomagala im 

pratiti djetetovo ponašanje, zajednički osmišljavala rješenja za pojedino dijete, te strategije za razvoj 

kompetencija. U sklopu odgojiteljskih sastanaka provodila je radionice i predavanja usmjerene na 

ispitivanje klime i potencijala u Vrtiću, te na poboljšanje kvalitete komunikacije i interakcije među 

odgojiteljima, na relaciji odgojitelj-dijete, te odgojitelj-roditelj. Kontinuirano i redovito psihologinja 

je razmjenjivala  s odgojiteljima informacije na individualnoj razini i pružala im podršku.  Važno je 

raditi na jačanju kompetencija odgojitelja za  refleksiju, samorefleksiju, vrednovanje i 

samovrednovanje. 

Psihologinja je kroz različite oblike komunikacije pružala pomoć i podršku roditeljima u skrbi 

i odgoju djece, provodila je s roditeljima individualne razgovore u vezi pojedinog djeteta (na 

inicijativu roditelja ili na inicijativu odgojitelja ili psihologinje same). Kroz ove razgovore 

psihologinja dobiva važne informacije o djetetu i njegovoj obitelji, a roditelje izvještava o rezultatima 

praćenja, poduzetim mjerama i zajednički dogovara mjere koje je potrebno poduzeti. Ovisno o 

potrebi, razgovori s roditeljima su savjetodavno-edukativnog karaktera, kada psihologinja roditeljima 

pruža podršku u izazovima roditeljstva ili prihvaćanju teškoća kod djeteta i/ili educira roditelje u 

području dječjeg razvoja, emocionalne regulacije, vještine postavljanja granica i sl. Također je 

psihologinja provela inicijalne razgovore s roditeljima novoupisane djece, na kojima se upoznaje s 

novom djecom i roditeljima, te radi s roditeljima na pripremi za prilagodbu djece (i roditelja) na Vrtić.  

Psihologinja je član Komisije za upise u Vrtić, te je sudjelovala u proceduri upisa nove djece 

u Vrtić. Davala je izjave za medije, gostovala u radio-emisiji lokalnog radija, gdje se predstavila 

zajednici i približila im ulogu psihologa u vrtiću, te se pojavila u nekoliko tiskanih medija. 

Uspostavila je suradnju sa Centrom za socijalnu skrb Grubišno Polje, te s Osnovnom školom Ivana 

Nepomuka Jemeršića u Grubišnome Polju.  

Važan dio posla psihologinje bile su priprema za rad (s djecom, odgojiteljima, roditeljima), 

vođenje bilješki i dokumentacije o djeci i radu, te praćenje relevantne literature i dodatna usavršavanja 

u području rada s djecom, te vezano za e-upise. U procesu upisa predškolske djece u 1. razred osnovne 

škole  psihologinja je, na zahtjev škole, pisala stručna mišljenja vezano za odgodu upisa u školu i 

traženje pomoćnika u nastavi. 
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12. ZAKLJUČAK 

 

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

2020./2021. bio je 178-eo (163-je djece u redovitom programu i 15-ero u programu predškole). 

Tendencija je porasta upisa predškolaca u posljednjih nekoliko godina u redoviti program 

predškolskoga odgoja, dok se broj polaznika minimalnog programa predškole smanjuje. Razlog je 

tome što su roditelji uočili da je redoviti program puno bolja priprema za polazak u osnovnu školu 

(unatoč činjenici da je minimalni program predškole, koji traje 250 sati, besplatan za polaznike). 

Ilustracije radi, u pedagoškoj godini 2019./2020. bilo je upisano 17-ero djece u program predškole,  

u pedagoškoj godini 2018./2019. bilo je upisano 31-no dijete u program predškole, te u svim 

prethodnim pedagoškim godinama više od 30-ero djece. Valja napomenuti i važnu činjenicu da se 

cijena Vrtića nije mijenjala 9 godina, što također doprinosi porastu broja polaznika redovitog 

programa predškolskoga odgoja u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Grubišno Polje. Također se konstantno 

povećava broj upisane djece jasličke dobi, što govori o činjenici da roditelji lakše pronalaze 

zaposlenje. 

       Pedagoške godine 2020./2021. 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 

zdravstvenog voditelja. 

Svakako najveći događaj u pedagoškoj godini 2020./2021. bio je na samom početku kada je 

otvoren rekonstruiran i dograđen centralni objekt Vrtića. Uloženih 10,3 milijuna kuna učinilo je da 

Dječji vrtić „Tratinčica“ Grubišno Polje može rame uz rame konkurirati s 55 drugih vrtića iz 

Republike Hrvatske za izbor najljepšeg dječjeg vrtića na Facebook stranici portala gradonačelnik.hr. 

Teško je reći tko je bio više oduševljen pri prvom susretu s novim prostorima: djeca, roditelji ili 

zaposlenici Vrtića. Djecu su najviše razveselile nove igračke, sportska dvorana, čak i detalji poput 

senzornih slavina u kupaonicama. Potrebno je naglasiti da su oba objekta Vrtića sada usklađena sa 

člankom 44.  Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, 

broj:  63/08, 90/10), što je razvidno i iz Rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima izdanog 

dana 25. rujna 2020. godine od strane Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravnog odjela za 

obrazovanje, kulturu i šport (KLASA: UP/I-02/20-01/9, URBROJ: 2103/1-05-20-06). 

U segmentu njege i skrbi za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece značajan iskorak je 

zapošljavanje stručnog suradnika psihologa na pola radnoga vremena od dana 15. ožujka 2021. 

godine. Cijela pedagoška godina 2020./2021. protkana je praćenjem epidemiološke situacije u svezi 

epidemije bolesti COVID-19, te provođenjem mjera propisanih od strane Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite Grada Grubišnoga Polja. Potrebno je još istaknuti 

povećanje broja upisane djece s teškoćama u razvoju, te djece s alergijskim reakcijama na pojedine 

vrste hrane. Zbog svega navedenog zapošljavanje zdravstvenog voditelja u pedagoškoj godini 

2021./2022. je nužno. 

Stručno usavršavanje odgojitelja u pedagoškoj godini 2020./2021. odvijalo se kroz webinare, 

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 2020./2021. prema planu i još 

intenzivirana i prilagođena uvjetima proglašenja epidemije bolesti COVID-19. 

Suradnja s vanjskim ustanovama pedagoške 2020./2021. godine nastavljena je uspješno s 

ustanovama s kojima se surađivalo u prethodnim pedagoškim godinama. 

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 2020./2021. pedagoškoj godini temeljio se na Kurikulumu  Dječjeg 
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vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2020./2021. okosnica kojega su ekološki 

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

Zaključimo, pedagoška godina 2020./2021. u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Grubišno Polje 

zabljesnula je sjajem novoga, unatoč svim lošim stvarima koje su se dogodile u kalendarskoj 2020. 

godini (bolest, potres). Simbolika je u svečanom otvaranju rekonstruiranog i dograđenog centralnog 

objekta Vrtića točno 40 godina nakon njegove izgradnje (listopad 1980. godine -listopad 2020. 

godine). Da se planiralo tako, teško bi bilo s tolikom preciznošću isplanirati uz niz nepredviđenih 

okolnosti, kao npr. epidemija bolesti COVID-19, financijske mogućnosti. Ali, kako govore riječi 

pjesme „Neka cijeli ovaj svijet“ (iz mjuzikla „Jalta, Jalta“), koju su djeca pjevala na svečanom 

otvaranju Vrtića: „Znam, negdje mjesta ima na svijetu u kojem živimo mi. Još negdje sunca ima, gdje 

postoje još sni…“, mi smo svoj san sanjali godinama i sada živimo u njemu. Naš san bio je obnovljen 

i  rekonstruiran Vrtić koji su nam omogućili dobri ljudi: „Plam topli negdje tinja, sjaj dobre zvijezde 

seže do nas. Još pravih ljudi ima…“. Ono čemu stremimo je da odgajamo nove generacije mališana 

koji će izrasti u dobre ljude i ostvarivati neke nove snove. 

 


