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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, 57/22), Godišnje izvješće 

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

godinu 2021./2022. obuhvaća zadana područja, te prikazuje izvršenje u odnosu na Godišnji plan i 

program rada za 2021./2022. 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 Katić 

− Broj zaposlenih : 21,5 u redovitom programu; 5,5 u programu produženog boravka; 1 

pripravnik. 

 

2. USTROJSTVO RADA 

 

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

2021./2022. 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 2021./2022. 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 2021. 

godine do 31. svibnja 2022. 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). Od dana 07. ožujka 2022. godine predškola je pridružena programu produženog boravka 

i odvijala se svakodnevno od 16,30 sati do 19,30 sati. U područnome objektu je bilo potrebno samo 

1-no dijete uključiti u program predškole, pa je dogovoreno da ga se integrira u redoviti program u 

prijepodnevnim satima, 2 puta tjedno po 3 sata dnevno. 

 

Tijekom pedagoške godine 2021./2022. stanje po odgojnim skupinama bilo je slijedeće: 

 

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

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

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

                          -voditelji: Ankica Mađeruh (do 21. siječnja 2022. godine), odgojitelj VŠS, Irma  

                                          Herout, odgojitelj SSS, Tihana Roubiček (od 24. siječnja 2022. godine),     

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

-broj upisane djece kroz pedagošku godinu: 26-ero djece, 

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

                         -voditelji: Vlatka Herout, odgojitelj VŠS, Una Ringel, odgojitelj VŠS (do 01. veljače  

                           2022. godine), Ivona Horak, odgojitelj pripravnik VŠS (od 02. veljače 2022.  

                           godine), Mateja Rasinac student predškolskog odgoja SSS-nestručna zamjena (od  

                           02. ožujka 2022. godine), 

 

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

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

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

                        -voditelji: Lidija Forca, odgojitelj VŠS (do 29. travnja 2022. godine, Ana Mađeruh,  

                         odgojitelj VŠS (do 18. siječnja 2022. godine), Anita Miler Jurić, odgojitelj VŠS (od  

01. veljače 2022. godine),  Antonela Mikloš, radni terapet VŠS -nestručna zamjena  

(od 09.svibnja 2022. godine),                       

 

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

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

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

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

 

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

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

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

              -voditelji: Zdenka Polak, odgojitelj VŠS, Alen Kanjka 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: 27-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:  23-je djece, 

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

 -voditelji: Anita Takač, odgojitelj VŠS, Zrinka Raić, odgojitelj VŠS (do 18. siječnja    

 2022. godine), Ana Mađeruh odgojitelj VŠS (od 19. siječnja 2022. godine),  

       

      8.    ODGOJNA SKUPINA PREDŠKOLE: 

                      I SKUPINA (centralni objekt): 

                      -broj upisane djece: 23-je djece, broj prisutne djece prosječno dnevno: 15-ero djece, 

                      -voditelj: Vlatka Herout, odgojitelj VŠS (do 06. ožujka 2022. godine), Jasna Srbljanin  

                       odgojitelj VŠS (od 07. ožujka 2022. godine), 

 

                      II SKUPINA (područni objekt): 

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

                      -voditelji: Anita Takač, odgojitelj VŠS, Zrinka Raić, odgojitelj VŠS (do 18. siječnja  

                       2022. godine), Ana Mađeruh odgojitelj VŠS (od 19. siječnja 2022. godine). 

. 
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 Broj upisane djece tijekom pedagoške godine 2021./2022. bio je 189-ero djece u redovitom 

programu predškolskog odgoja Dječjega vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje i 24-ero u programu 

predškole, a prosječan broj prisutne djece tijekom pedagoške godine 2021./2022. bio je 159-ero u 

redovitom programu  i 16-ero djece u programu predškole. 

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

tijekom pedagoške godine 2021./2022. pohađalo je 20-ero djece pripadnika romske nacionalne 

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

kolovoza 2021. godine 19-ero djece, koja su bila integrirana u mješovite odgojne skupine sukladno 

odgojno-obrazovnoj politici, odnosno dokumentima Vlade RH kao što je Nacionalni plan za 

uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Roditeljski udio u cijeni smještaja 

djeteta u program predškolskog odgoja financiralo je Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH. 

U redovitom programu radno vrijeme je centralnom objektu u Grubišnome Polju 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 (na zamjeni 1 odgojitelj VŠS, 1 radni terapeut VŠS-nestručna zamjena), 

• 1 odgojitelj SSS,  (na zamjeni 1 studentica predškolskog odgoja-nestručna zamjena SSS), 

• 1 psiholog VSS na pola radnog vremena, 

• Od dana 01. listopada 2021. godine kroz mjeru državne potpore za stjecanje prvog radnog 

islustva/pripravništva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bila je zaposlena odgojiteljica 

pripravnica Ivona Horak. 

 Tijekom pedagoške godine 2021./2022. 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 do dana 08. travnja 2022. godine kada se ukidaju sve mjere i preporuke za 

predškolske ustanove odlukom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. 

 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 

do dana 08. travnja 2022. godine. 

 Tijekom ljetnog razdoblja u pedagoškoj godini 2021./2022. Vrtić je radio sukladno potrebama 

roditelja snimljenim putem anketiranja. Područni objekt radio je do dana 29. srpnja 2022. godine, od 

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

do dana 22. srpnja 2022. godine u 5 odgojnih skupina, od dana 25. srpnja 2022. godine do dana 12. 

kolovoza 2022. godine u 4 odgojne skupine. Zatim od dana 16. kolovoza 2022. godine  do dana 31. 

kolovoza 2022. godine radilo je 5 odgojnih skupina.  

Od dana 07. ožujka 2022. godine započeta je realizacija projekta „Nastavak unaprjeđenja 

usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, UP.02.2.2.16.0173 pod 

nazivom „Grubišno Polje za djecu još bolje!“ kroz koji je produženo radno vrijeme Vrtića od 16,30 

sati do 20,30 sati. Na realizaciji projekta produženog boravka zaposleno je na pola radnoga vremena 

u poslijepodnevnom terminu: 

-1 psiholog VSS, 

-1 zdravstveni voditelj, 

-2 odgojitelja, 

-1 kuhar, 

-1 spremač. 

Kroz projekt produženog boravka organizirana je sportska igraonica u koju je bilo uključeno 

36-ero djece, a voditeljica je bila kineziologinja Ana Obajdin. 
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3.  MATERIJALNI UVJETI RADA 

  

 S obzirom da je projekt rekonstrukcije, dogradnje i opremanja zgrade Dječjega vrtića 

„Tratinčica“ Grubišno Polje završen u rujnu 2020. godine, te da je dio opreme koji je bio dobar, 

preseljen u područni objekt u Velikim Zdencima, nije bilo potrebe za većim intervencijama u 

pedagoškoj godini 2021./2022. 

 Bilo je potrebno izvršiti dodatne radove na solarnim panelima na centralnom objektu kako bi 

postigli optimalnu iskoristivost sunčeve energije, što je učinjeno u svibnju 2022. godine. 

 Nabavljena je nova perilica i sušilica rublja u centralnom objektu, te slikovnice i stručna 

literatura. 

 Vršilo se tekuće i investicijsko održavanje nekretnina kojima se Vrtić koristi kako bi iste bile 

u funkcionalnom stanju i raspolagalo se nekretninama i inventarom pažnjom dobroga gospodara. 

 U lipnju 2022. godine Grad Grubišno Polje prijavio je na Poziv na dodjelu bespovratnih 

sredstava „Izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja predškolskih ustanova, Prvi 

poziv“ projekt „Dogradnja Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje“. Ukupna vrijednost projekta 

iznosi =1.224.000,00 kuna od čega iznos bespovratnih sredstava osiguranih u Državnom proračunu 

RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO iznosi 100%. Projekt je prijavljen na 

temelju konstantno iskazanog povećanog interesa roditelja za upis djece u Dječji vrtić 

„Tratinčica“ Grubišno Polje, koji premašuje postojeće kapacitete. 

 Također je Grad Grubišno Polje prijavio u lipnju 2022. godine na Javni poziv za poboljšanje 

materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Projekt 

ulaganja u objekt dječjeg vrtića, a odnosi se na područni objekt u Velikim Zdencima. Ukupna 

vrijednost projekta je =207.637,50 kuna, od čega je 80% sufinanciranje, a 20% vlastito ulaganje. 

Projektom je predviđena sanacija dotrajalih čempresa i stare ograde, te postavljanje nove ograde i 

novih igračaka na dječjem igralištu uz područni objekt Vrtića u Velikim Zdencima. 

 

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

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

2021./2022. 

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 2021./2022. upisano je 6- ero 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 jesenskog i zimskog razdoblja osobito u jasličkim odgojnim 

skupinama zbog prehlada, grlobolja, a zabilježena je i pojava roto-virusa. U veljači je bilo 4 slučaja 

zaraze COVID-19 kod djece i 2 slučaja kod odgojitelja, pa su cijele odgojne skupine morale u 

izolaciju u dogovoru sa Zavodom za javno zdravstvo BBŽ. 

Provodile su se mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 na način da su organizirana 

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 
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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. 

Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje tijekom pedagoške 2021./2022. godine imao je 

upisano 9-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.  

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

 Odgodu upisa u osnovnu školu u školskoj godini 2022./2023. dobilo je 4-ero djece koja su  

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

            U sklopu projekta produženog boravka sklopljen je ugovor o poslovnoj suradnji s 

logopedicom Anom Rajnović, te je logopedica  imala u tretmanu 15-ero djece. 

5. ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 

 

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

"Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2021./2022. 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 2021./2022. koji je pored redovnih aktivnosti koje nalaže ritam dana, ritam društvene sredine, 

ritam promjena u prirodi, sadržavao i 3 projekta. 

Projekt „Pošta” potaknut je donacijom poštanskih maraka i drugih filatelističkih predmeta od 

strane Hrvatske pošte s ciljem 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.). Projektom „Pošta“ poticalo se također 

uspostavljanje kvalitetnih ljudskih odnosa, razvoj socijalnih vještina komunikacije usmenim i 

pisanim putem. Djeca su proučavala vrste pisama, razglednica, dopisnica, poštanskih maraka, 

izrađivala poštanske sandučiće i pisala pisma jedni drugima. Osobito je bilo zanimljivo istraživanje 

o zanimanju poštar, te poštanskih vozila. Usvajanje znanja o vlastitoj adresi korisna je stečevina 

projekta. Edukativni film Hrvatske pošte „Marko Markica“ bio je izvrstan uvod u projekt. 

Projekt „Sigurnije škole i vrtići“ realiziran je uz pomoć platforme Hrvatskog crvenog križa s 

ciljem pripreme djece za sve izvanredne situacije, kako bi se razvila znanja, kompetencije i vještine 

za izgradnju otpornijeg društva, koje će se lakše i s manjim posljedicama suočiti s izazovima koje 

izvanredni događaji donose sa sobom. Posebna pozornost posvećena je sigurnosnom postupku u 

slučaju potresa, određivanju sigurnog mjesta u Vrtiću, podizanju svijesti o prvoj pomoći. Potres je 

pojava s kojom su naša djeca, na žalost, imala priliku biti upoznata, te je ovaj projekt značajan i za 

suočavanje s emocijama straha od neizvjesnosti i načina na koji se nosimo s emocijama u kriznim 

situacijama. Projekt “Sigurnije škole i vrtići” sufinanciran je sedstvima Europske unije, a pripremljen 

je u suradnji Hrvatskog crvenog križa i Ministarstva znanosti i obrazovanja. Zbog sudjelovanja u 

projektu “Sigurnije škole i vrtići” Dječji vrtić “Tratinčica” Grubišno Polje stekao je status “Naš vrtić 

je siguran!” Hrvatskog Crvenog križa. 
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Projekt „Grubišno Polje za djecu još bolje!“ organiziran je od 07.ožujka 2022. godine, a kroz koji 

je cilj produžiti radno vrijeme vrtića kako bi se osigurala ravnoteža poslovnog i obiteljskog života 

roditeljima i osigurala dostupnost programa sportske igraonice, te ojačali ljudski kapaciteti odgojno-

obrazovne ustanove. Radno vrijeme Vrtića kroz projekt je produženo od 16,30 sati do 20,30 sati, čime 

je unaprijeđena kvaliteta odgoja i obrazovanja djece s područja Grada Grubišnoga Polja, te pružena 

djeci s teškoćama veća mogućnost kvalitenog individuanog pristupa i odgojno-obrazovnog rada 

(zbog zapošljavanja stručnog suradnika i zdravstvenog voditelja). Projekt „Grubišno Polje za djecu 

još bolje!” financira se u punom iznosu sredstvima Europske unije putem Ministarstva rada, 

mirovinskoga sustava i socijalne politike i Hrvatskog zavoda zapošljavanje (Ureda za financiranje i 

ugovaranje projekata Europske unije). 

 Uz provođenje propisanih mjera sprječavanja širenja bolesti COVID-19, obilježeni su Dani 

kruha u oba objekta Vrtića, te su provedeni jesenski, božićni i uskrsni sklop aktivnosti. Fašnik i 

Valentinovo obilježeni su unutar odgojnih skupina u pedagoškoj godini 2021./2022. 

 Nakon ukidanja epidemioloških  mjera, organiziran je dana 07.svibnja 2022. godine u 

dvorištu centralnog Vrtića TOY RUN, druženje djece i roditelja s članovima Moto kluba Plavi 

vitezovi Croatia 1, koji su Vrtiću poklonili projektor s platnom, DVD-player i prijenosni bežični 

zvučnik. Moto klub Plavi vitezovi Croatia 1 u sastavu je Moto kluba Blue Knigths International koji 

djeluje u 28 zemalja i broji preko 20.000 članova umirovljenih i aktivnih policijskih službenika. 

Tom prilikom su roditelji educirani o pravilnom korištenju auto sjedalica. 

 Organiziran je jednodnevni izlet u Đurđevac za 69-ero djece dana 02. lipnja 2022. godine, te 

su organizirane završne svečanosti u 4 odgojne skupine na kraju pedagoške godine. 

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

98/19, 57/22) 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 2021./2022., predškola je organizirana u 

poslijepodnevnim satima u centralnome Vrtiću u Grubišnome Polju u 1 odgojnoj skupini 2 puta tjedno 

po 3 sata. Od dana 07.ožujka 2022. godine predškola je organizirana u sklopu projekta produženog 

boravka i odvija se svakodnevno u centralnom objektu od 16,30 sati do 19,30 sati. U područnome 

objektu je za samo 1-no dijete trebao biti organiziran program predškole, pa je dogovoreno da ga se 

integrira u redoviti program u prijepodnevnim satima 2 puta tjedno po 3 sata. 

 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. 

 Kraći program učenja engleskog jezika nije organiziran  jer nije bilo dovoljno zainteresiranih. 

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 od listopada 

2021. godine. Od dana 07. ožujka 2022. godine sportska igraonica organizirana je u sklopu projekta 

produženog boravka i besplatna je za polaznike. 
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  Sadnja stabala u sklopu ekološkog projekta 

Dan policije 

Jesen u parku 

Sveti Nikola u vrtiću u Velikim Zdencima 
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Snježne radosti 

Fašnik – odgojna skupina 

„Pingvini“ 

Početna konferencija projekta 

„Grubišno Polje za djecu još 

bolje!“ 

Nastup povodom Josipova 
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Sadnja proljetnog cvijeća – 

„Pčelice“ 

Aktivnosti uz priču „Plesna 

haljina žutog maslačka“ 

Aktivnosti povodom Svjetskog 

dana voda 

Posjet Javnoj vatrogasnoj 

postrojbi 
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Prometni odgoj u „Ribicama“ 

Radionica s roditeljima u 

„Vjevericama“ 

Izlet u Đurđevac 

TOY RUN 
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6. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJITELJA 

 

Tijekom pedagoške godine 2021./2022. stručno usavršavanje odgojitelji su u najvećoj mjeri 

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

2021./2022. pedagošku godinu ili prema osobnom interesu. 

Dana 27.studenoga 2021. godine odgojitelji su sudjelovali na stručnom skupu u sklopu Pop-

Up festivala u Daruvaru pod nazivom „Uvod u terapeutsku igru“. 

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

putem webinara.  

Odgojiteljsko vijeće održalo je 5. sjednica tijekom navedenoga razdoblja, na kojima se 

raspravljalo o tekućoj problematici. Stručna suradnica psihologinja je doprinijela kvaliteti stručnog 

usavršavanja odgojitelja i odgojno-obrazovnom radu svojim sugestijama i smjernicama. 

Dječji vrtić „Tratinčica“ Grubišno Polje surađivao je u pedagoškoj godini 2021./2022. 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. Također je izvrsna suradnja 

uspostavljena s logopedicom Anom Rajnović iz „Logoučilice“ obrta za terapiju govora i jezika iz 

Virovitice, a u sklopu projekta produženog boravka.  

 

Izlet u Đurđevac 

Završna svečanost u područnom 

vrtiću 
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7. SURADNJA S RODITELJIMA 

 

Suradnja s roditeljima u pedagoškoj godini 2021./2022. 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 

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 zbog 

slučajeva oboljevanja od bolesti COVID-19. 

Održan je roditeljski sastanak za roditelje djece polaznika predškole dana 27.rujna 2021. 

godine u sportskoj dvorani Vrtića, uz pridržavanje epidemioloških mjera, a također su sve ostale 

odgojne skupine održale su roditeljske sastanke tijekom pedagoške godine 2021./2022. uz 

pridržavanje propisanih mjera. 

Dana 23. ožujka 2022. godine održana je u sportskoj dvorani Vrtića radionica za roditelje 

predškolaca u sklopu projekta „Budi svoj“ Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske 

županije pod nazivom „Psihološki razvoj predškolskog djeteta“ voditeljica koje je bila prim.dr.sc. 

Marija Kudumija Slijepčević, dr.med. 

Tijekom lipnja 2022. godine 4 odgojne skupine organizirale su završnu svečanost i druženje 

s roditeljima, budući da su ukinute epidemiološke mjere. 

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 rani, 

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, 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 djece i 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.  

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 2021./2022. 

potrebno je posebno istaknuti: 

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

-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 2021./2022. pravovremene odluke u 

skladu sa zakonskim propisima za pravilno funkcioniranje ustanove. Održano je 24 sjednice tijekom 

pedagoške godine 2021./2022. na kojima je usvojen Godišnji plan rada Dječjeg vrtića "Tratinčica" 

Grubišno Polje za pedagošku godinu 2021./2022, usvojen je Kurikulum Dječjega vrtića "Tratinčica" 

Grubišno Polje za pedagošku godinu 2021./2022, donošene su odluke o isplati materijalnih prava 

zaposlenicima Vrtića, raspisani su natječaji i donešene odluke o odabiru kandidata za radno mjesto 

odgojitelja pripravnika ( 1 izvršitelj/ica) i za izbor i imenovanje ravnatelja/ice (1 izvršitelj/ica), 

razmatran je i usvojen Financijski plan Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2022. godinu, 

usvojene su Druge izmjene Financijskog plana za 2021. godinu,  razmatrana je problematika nabave 

robe i usluga za 2022. godinu,  usvojeno je Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 

31. prosinca 2021. godine za Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje, usvojeno je Izvješće ravnatelja 

o stanju naplate prihoda na dan 31. prosinca 2021. godine, raspisani su natječaji i donešene Odluke o 

odabiru kandidata/kandidatkinja za radno mjesto odgojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme 

(1 izvršitelj/ica) i odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme zbog zamjene za bolovanje, 

odnosno rodiljni, odnosno roditeljski dopust  ( 3 izvršitelja/ice), donešena je Odluka o sporazumnom 

raskidu radnog odnosa s Ankicom Mađeruh i Odluka o isplati otpremnine Ankici Mađeruh,  donešen 

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

Polje, raspisani su natječaji i donešene su Odluke o odabiru kandidata/kandidatkinja za radna mjesta 

na pola radnoga vremena poslijepodnevnoj smjeni u projektu „Grubišno Polje za djecu još bolje!“ za  

odgojitelja/icu (2 izvršitelja/ice), logopeda/icu (1 izvršitelj/ica), psihologa/icu (1 izvršitelj/ica), 

zdravstvenog voditelja/icu (1 izvršitelj/ica), donešena je Odluka o produljenom radnom vremenu, 

donešena je Odluka o sklapanju poslovne suradnje s „Logoučilicom“ obrtom za terapiju govora i 
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jezika iz Virovitice, donešen je Plan upisa za pedagošku godinu 2022./2023. i Odluka o upisu djece 

u Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje u pedagoškoj godini 2022./2023., prihvaćena je ponuda 

„Termoplina Pim“ d.o.o. iz Bjelovara za sanaciju solarnih kolektora,  donešena je Odluka o usvajanju 

Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za 2022. 

godinu, usvojeno je Financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine 

za Dječji vrtić "Tratinčica" Grubišno Polje, usvojen je Ljetni plan rada, usvojen je Pravilnik o 

ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti, usvojena je 

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama, usvojena je Procedura o korištenju službenih 

vozila. 

10. GODIŠNJE IZVJEŠĆE RAVNATELJA 

 

Godišnji plan ravnatelja za pedagošku godinu 2021./2022. 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. 

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

za proračunsku godinu 2020. i izrade Izjave o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2021., 

ravnatelj je radio na  izradi Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Dječjeg vrtića 

„Tratinčica“ Grubišno Polje, Pravilnika o ostvarivanju i načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih 

od obavljanja djelatnosti, Procedure upravljanja i raspolaganja nekretninama, Procedure o korištenju 

službenih vozila. 

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 projekte za koje je prijavitelj Grad Grubišno Polje: 

- na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije i opremanja 

predškolskih ustanova, Prvi poziv“ projekt „Dogradnja Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Grubišno Polje, 

ukupne vrijednosti projekta =1.224.000,00 kuna od čega iznos bespovratnih sredstava osiguranih u 

Državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost u sklopu NPOO iznosi 100%, 

-Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića prijavljen na Javni poziv za poboljšanje materijalnih uvjeta 

u dječjim vrtićima Središnje državnog ureda za demografiju i mlade Projekt, a odnosi se na 

područni objekt u Velikim Zdencima,  ukupne vrijednosti =207.637,50 kuna, od čega je 80% 

sufinanciranje, a 20% vlastito ulaganje (projektom je predviđena sanacija dotrajalih čempresa i stare 

ograde, te postavljanje nove ograde i novih igračaka na dječjem igralištu uz područni objekt Vrtića 

u Velikim Zdencima). 

 Ravnatelj je voditelj projekta „Grubišno Polje za djecu još bolje!“ koji je započeo s 

provedbom dana 07.ožujka 2022. godine, a odnosi se na produženi rad Vrtića. 

Prema potrebi ravnatelj je obavljao poslove odgojitelja tijekom pedagoške godine 

2021./2022., te radio u Povjerenstvu za stažiranje odgojitelja i stručnog suradnika. 

         11. IZVJEŠĆE O RADU STRUČNOG SURADNIKA PSIHOLOGA 

 

Stručna suradnica psihologinja u pedagoškoj godini 2021./2022. djelovala je s ciljem 

osiguravanja sigurnog, podržavajućeg i poticajnog Vrtićkog okruženja za djecu, roditelje i odgojitelje. 

Rad se temeljio na Godišnjem planu rada stručnog suradnika psihologa za 2021./2022. godinu i na 

odgovaranju na aktualna zbivanja i potrebe u Vrtiću. Temelj rada psihologinje bila je kontinuirana 
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suradnja s odgojiteljima i roditeljima, te drugima relevantnim institucijama i organizacijama koje 

djeluju u lokalnoj zajednici. Posao psihologinje obuhvaćao je zadaće i aktivnosti u odnosu na dijete, 

u odnosu na odgojitelje, u odnosu na roditelje , u odnosu na društvo i u odnosu na ravnateljicu Vrtića. 

Svoj posao psihologinja je obavljala zaposlena na pola radnog vremena, a od ožujka 2022. godine 

psihologinja je zaposlena i u sklopu projekta “Grubišno Polje za djecu još bolje!”, što je također 

planirano Godišnjim planom i programom rada za pedagošku godinu 2021./2022. 

Pedagoška godina započela je aktivnostima i zadaćama vezanim za fazu prilagodbe 

novoupisane djece na Vrtić. Ovo je obuhvaćalo opservaciju djece u odgojnoj skupini, suradnju s 

odgojiteljima kroz konzultacije i liste praćenja, te suradnju s roditeljima. S obzirom da su nova djeca 

u Vrtić (jaslička dob) pristizala tijekom cijele godine, aktivnosti vezane za fazu prilagodbe također su 

provođene tijekom cijele godine.  

Tijekom godine psihologinja je procjenjivala potrebe i razvojni status djece provodeći vrijeme 

u odgojnim skupinama. Opažala je ponašanje i reakcije djece u različitim situacijama, pratila 

komunikaciju i odnose među djecom, te u odnosu odgojitelj-dijete, kao i roditelj-dijete, te 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 savjetodavnog rada i terapeutske igre. U 

praćenju je kroz godinu bilo 30-ak djece iz 7 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 i ponašajnom planu, s razvojnim teškoćama (sumnjom na) i onom s 

odgodom upisa u prvi razred. Kroz individualni tretman prošlo je 10-ak 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 primjenu metoda i načela terapeutske igre u radu s djecom. Kontinuirano i 

redovito razmjenjivala je s odgojiteljima informacije na individualnoj razini i pružala im 

individualnu podršku.   

Kroz različite oblike komunikacije pružala je 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. S ciljem prevencije pisala 

je tekstove za internetsku stranicu Vrtića, kao što su “Medijska pismenost” ili “Mentalno zdravlje”, 

te provodila aktivnosti i predavanja u sklopu roditeljskih sastanaka na teme poticanja dječjeg 

razvoja, aktivnog slušanja, postavljanja granica i sl. 

Psihologinja je sudjelovala u projektu “Sigurnije škole i vrtići” gdje je koordinirala aktivnosti 

i bila podrška odgojiteljicama u provođenju aktivnosti, a Vrtić je dobio oznaku “Siguran vrtić”.  

U sklopu upisa djece u novu pedagošku godinu 2022./2023. provodila je pripreme i bila 

administrator za e-upise, provodila e-upise s roditeljima, roditeljski sastanak, te inicijalne razgovore.  

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

i dokumentacije o djeci i radu, te praćenje relevantne literature, kao i primjena relevantnih zakona i 

propisa. 

Svoj posao psihologinja je obavljala u skladu s Etičkim kodeksom psihologa, primjenjujući 

znanja i principe rada stečene tijekom fakulteta i dosadašnjeg rada, te se daljnje usavršavala 

sudjelujući na stručnim skupovima i pohađajući/slušajući predavanja, edukacije i radionice kao što 

su: “Migracije i integracija osoba pod međunarodnom zaštitom” (HCK), “Rani znakovi poremećaja 

iz spektra autizma” (Centar DAR), “Dijete s autizmom u igri s vršnjacima” (Puteljak), “Timsko 
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razmatranje najboljeg interesa djece s posebnim potrebama i podrška njihovim obiteljima iz uloge 

ravnatelja” (AZOO), “Evidence-based practices in ECI” (UNICEF) i dr.  

Psihologinja je sudjelovala u radu Upravnog vijeća, te u radu Komisije za upis.  

12. ZAKLJUČAK 

 

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

2021./2022. bio je 213-ero (189-ero djece u redovitom programu i 24-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). Valja 

napomenuti i važnu činjenicu da se cijena Vrtića nije mijenjala 10 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. 

 U ustrojstvu rada dogodile su određene izmjene u odnosu na Godišnji plan i program rada za 

pedagošku godinu 2021./2022. zbog odlaska 1 zaposlenice u mirovinu i 3 zaposlenice na bolovanje, 

odnosno rodiljni, odnosno roditeljski dopust, tako da je bio objavljivan veći broj natječaja za  

popunjavanje upražnjenih radnih mjesta. Kroz projekt produženog boravka također je zaposleno  6 

zaposlenica na pola radnoga vremena u poslijepodnevnoj smjeni. 

 Materijalni uvjeti rada Vrtića usklađeni su s odredbama DPS-a, a zbog povećanog interesa za 

upis djece prijavljen je projekt za dogradnju centralnog objekta za još jednu prostoriju dnevnog 

boravka za djecu. Opremljenost unutrašnjeg i vanjskog prostora obje zgrade Vrtića također je 

usklađena s odredbama DPS-a. 

 U segmentu njege i skrbi za tjelesni rast, razvoj i zdravlje djece pedagoška godina 2021./2022. 

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. Ukidanjem epidemioloških mjera od dana 08. travnja 2022. godine situacija je 

postala nešto lakša za rad, ali briga i skrb za zdravlje polaznika Vrtića nastavljaju se istim intenzitetom 

jer je virus i dalje prisutan. Najtužniji  i najteži trenutak u srcima svih zaposlenika Vrtića bio je dana 

16. listopada 2021. godine kada se proširila vijest da je 2-godišnja I.Š. iznenada preminula u svom 

obiteljskom domu od vrlo rijetkog oblika bolesti. Na zgradi Vrtića zavijorila je crna zastava, a  

zaposlenici i roditelji su skrivali poglede danima jedni od drugih da sakriju suze. Naš mali 

„Leptirić“ tek je rastvorio krila i odletio zauvijek, a mi svi sa zebnjom postajemo ponovno svjesni 

dragocjenosti malih života koje nam roditelji svakoga jutra povjeravaju na njegu i skrb. 

Stručno usavršavanje odgojitelja u pedagoškoj godini 2021./2022. odvijalo se uglavnom 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 2021./2022. prema planu. Suradnja 

s roditeljima djece s teškoćama u razvoju znatno je poboljšana zbog zapošljavanja psihologice i 

suradnje s logopedicom. Ukidanje epidemioloških mjera omogućilo je realizaciju radionice za 

roditelje pod nazivom „Psihološki razvoj predškolskog djeteta“, koja je odlično posjećena. Nakon 2-

godišnje stanke ljudi su postali željni žive riječi i druženja. U prilog tome govori i činjenica o velikoj 

posjećenosti TOY RUN druženja djece i roditelja s članovima Moto kluba Plavi vitezovi Croatia 1 u 

svibnju 2022. godine. Završne svečanosti i radionice na kraju pedagoške godine također su roditelji 

dočekali s oduševljenjem. 

Suradnja s vanjskim ustanovama pedagoške 2021./2022. godine nastavljena je uspješno s 

ustanovama s kojima se surađivalo u prethodnim pedagoškim godinama, a naročito je intenzivirana s 

Razvojnom agencijom „Agro“ Grubišno Polje zbog pripreme projekata. 
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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 zaposlenika, 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 2021./2022. pedagoškoj godini temeljio se na Kurikulumu  Dječjeg 

vrtića "Tratinčica" Grubišno Polje za pedagošku godinu 2021./2022. okosnica kojega su projekti.  U 

pedagoškoj godini 2021./2022. najznačajnija novina je realizacija projekta „Nastavak unaprjeđenja 

usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“, UP.02.2.2.16.173 pod nazivom 

„Grubišno Polje za djecu još bolje!“ kojim je produljeno radno vrijeme Vrtića od 16,30 sati do 20,30 

sati od dana 07. ožujka 2022. godine, te je omogućeno roditeljima da usklade svoje poslovne obveze 

s obiteljskim životom. Kroz projekt je korisnicima omogućeno besplatno pohađanje sportske 

igraonice. Ukupna vrijednost projekta je =1.228.823,51 kunu, a financira se u 100%- nom iznosu iz 

Europskog socijalnog fonda i traje 19 mjeseci. Projekti „Pošta“ i „Sigurnije škole i vrtići“ također su 

vrlo uspješno realizirani. 

Zaključimo, pedagoška godina 2021./2022. u Dječjem vrtiću „Tratinčica“ Grubišno Polje 

uspješna je što se tiče poboljšanja kvantitete usluge koju pružamo zbog produžetka radnog vremena, 

a nadamo se i kvalitete sudeći po interesu za upis novih polaznika. Svakodnevno se nosimo s malim 

i velikim problemima naših korisnika i pomažemo im koliko možemo u njihovom rješavanju. Sudimo 

u svađama između djece, brišemo nosiće, pišemo izjave i svjedočimo kada to od nas zahtijeva Centar 

za socijalnu skrb u situacijama rastavljenih roditelja, veselimo se dolasku prinova u obitelji naših 

polaznika, uživamo zajedno s mama i tatama u prvim crtežima njihove djece, savjetujemo roditelje 

kada to od nas traže. U ovim izazovnim vremenima svireposti ratnih stradavanja u Ukrajini, haranja 

bolesti i prirodnih katastrofa, te financijske neizvjesnosti; nastojimo stvoriti pitomo i zaštićeno 

okruženje za naše male polaznike, a roditeljima biti potreban životni oslonac. Nadamo se da u tome 

i uspijevamo.  

 


