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Desinić, rujan 2021. 

 



Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tratinčica je na sjednici održanoj dana 28.09.2021. 

razmotrilo Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Tratinčica za odgojnu-obrazovnu 

2021./2022.godinu te je donijelo 

 

 

 

 

 

                                                          ODLUKU 

 

da se usvaja Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Tratinčica za odgojno-

obrazovnu 2020./2021. godinu te se dostavlja nadležnim institucijama. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

 

 

                                                                                       MATIJA KOREN 

 

 

 



1.UVOD 

 

     Godišnje izvješće rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ temeljni je dokument koji 

sadrži sve poslove i aktivnosti koje smo provodili u pedagoškoj godini 2020./2021. 

     Kvalitetnu odgojno-obrazovnu praksu temeljili smo na pristupima usmjerenim na 

dijete, njegove potrebe, prava i razvojne interese, a na temelju toga je vrtić 

prilagođavao svoj ustroj i programsku strukturu. 

     Odgojna praksa proizlazila je iz zajedničkih promišljanja, pokušavajući stvoriti 

bogato materijalno okruženje stvarajući prepoznatljiv identitet ustanove, a sve s 

ciljem cjelovitog razvoja svakog djeteta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. USTROJSTVO RADA 

     Radno vrijeme Vrtića bilo je od 5:30 do 16:00 sati, a djelatnost je obuhvaćala 

slijedeće programe: 



       1. 10,5-satni primarni program rada 

                 2. program predškole 

     Na početku pedagoške godine, u rujnu, u Vrtić je bilo upisano 51 dijete. 

     Također, u Vrtić su upisana djeca s područja susjednih općina, od toga iz općine 

Zagorska Sela njih dvoje te iz općine Tuhelj jedno dijete. 

     Pedagošku godinu 2020./2021. započeli smo u dvije odgojno-obrazovne skupine: 

1. Mlađa mješovita skupina (od 1,1 do 4 godine starosti) koja je brojala 22-je    

djece 

2. Starija mješovita skupina (od 4 do 6,5 godina starosti) koja je brojala 29-ero djece 

    Lista za upis djece u Vrtić varirala je tokom godine, te su se prema potrebi i 

mogućnostima upisivala djeca slijedećim redom: 

- u rujnu 2020..god.  6-ero djece 

- u listopadu 2020.god.  2-je djece 

- u veljači 2021..god.  1 dijete 

- u travnju 2021..god.  1 dijete 

- u lipnju 2021..god.  1 dijete 

     Također, u pedagoškoj godini 2020../2021. bilježimo 10  ispisa djece 

predškolaraca i 1 privremeni ispis preko ljeta djeteta upisanog u redoviti program. 

Jedno dijete od njih 10 bilo je s područja općine Zagorska Sela.     Maksimalan broj 

upisane djece dosegnuo je 56. Prema spolu, u vrtić su upisane 24 djevojčice i 32 

dječaka. 

     Program predškole započeo s radom 06 .listopada 2020., te je ukupno odrađeno 

180 sati pod vodstvom odgojiteljice Katarine Pavić-Podgajski, a kasnije kao zamjena 

za bolovanje, predškolu je vodila Petra Šerek. 

     U program predškole bilo je upisano 16-ero djece koja nisu bila upisana u 

redoviti vrtićki program. Za njih se je program održavao dva puta tjedno (utorkom i 

četvrtkom) od 12:00 do 15:00 sati. 

     10-ero djece upisanih u redoviti vrtićki program, program predškole odrađivalo 

je u sklopu redovnog programa. 

     Prvi dio programa održan je u razdoblju od 06.listopada do 17.prosinca 2020.  

godine, a drugi dio započeo je 02.veljače 2021.godine i trajao je do 25.svibnja 

2021.godine. 



      

     Zbog velikog broja djece u skupinama, nakon jutarnjih aktivnosti, skupine su se 

dijelile kako bi se rasteretio prostor prema slijedećem rasporedu: 

1. Mlađa mješovita skupina: 27-ero djece u dobi od  1,5 do 4,5  godina starosti 

- po dolasku II.odgojitelja skupina se je dijelila na „Balončiće“ (djeca u dobi od 1,5 

do 3,3 godine starosti, njih 12 koji su boravili u sobi dnevnog boravka mlađe 

skupine) i na „Pčelice“ (djeca u dobi od 3,3 do 4,10  godina starosti, njih 15 koji su 

boravili u staklenoj sobi) 

2. Starija mješovita skupina: 29-ero djece u dobi od 4,11 do 7 godina starosti 

- skupina „Ježići“, djeca u dobi od 4,11 do 6  godina starosti, njih 15  boravilo je u 

sobi dnevnog boravka starije skupine 

- skupina „Slonići“, djeca predškolarci te 4-ero ostale djece,ukupno njih 14 boravilo 

je u prostoru dvorane koja je prenamjenjena u sobu dnevnog boravka. 

     U 12 sati ponovno se se formirale dvije  skupine djece koje su bile na dnevnom 

odmoru i poslijepodnevnom dežurstvu u dvije sobe dnevnog boravka. 

      

     Zbog situacije s pandemijom COVID-19 virusa pridržavali smo se svih dobivenih 

uputa nadležnih službi, Ministarstva i Stožera civilne zaštite kako bi rizik od širenja 

zaraze smanjili na minimum. 

 

 

 

 
PROGRAM 

                                               BROJ DJECE 
        RUJAN 2020..      PROSINAC 2020..        SVIBANJ 2021.. 

ml.sk.  st.sk.   uk. ml.sk.  st.sk.   uk. ml.sk. st.sk.   uk. 
10,5-satni 
primarni 
program 

22     29   51    22    30   52     27    29   56 

predškola        16    15 
UKUPNO   22     29   51    22    30   68    27    29   71 

 

2.1. ORGANIZACIJSKI I KADROVSKI UVJETI RADA 



 

     U rujnu 2020. godine kolektiv vrtića brojao je 8-ero zaposlenih: 

  1. MAJA POPOVIĆ -  75% radnog vremena odgojiteljica 

     -  25% radnog vremena ravnateljica 

  2. BRANKICA BEHIN-BRUNDIĆ- odgojiteljica 

  3. KATARINA PAVIĆ-PODGAJSKI- odgojiteljica 

  4. PETRA ŠEREK- odgojiteljica na određeno 

            5. VALERIJA BOSNAR- računovotkinja i tajnica na na 38% radnog  

              radnog vremena ( 3 sata dnevno) 

  6. SANJA MLAKAR- čistačica/ spremačica na puno radno vrijeme 

  7. MAGDALENA JURIČAN- kuharica na puno radno vrijeme 

  8. TANJA FILIPČIĆ- odgojiteljica na dužem bolovanju 

 

     Pomoćna odgojiteljica Jasminka Fiket zaposlena je od 29.rujna 2020.godine do 

9.listopada kao zamjena za bolovanje, te kasnije ponovno od 7.prosinca do daljnjeg 

kao zamjena za bolovanje. 

     Također, kuharici Magdaleni Juričan krajem listopada sporazumno je prekinut  

Ugovor o radu te je nakon raspisanog natječaja i probnog rada zaposlena kuharica 

Štefica Barić. 

     Računovotkinja i tajnica Valerija Bosnar od 1.listopada 2020.godine prema 

Aneksu ugovora o radu, zaposlena je na 2 sata dnevno/ 10 sati tjedno, a prema 

potrebi plaćat će joj se prekovremeni rad sukladno Zakonu o radu i Pravilniku 

Vrtića. 

      Udruga „Learn a lot“ (Naučimo puno) nažalost nije provodila program ranog 

učenja engleskog jezika zbog situacije s pandemijom COVID-19 virusa. 

 

     Radno vrijeme djelatnica baziralo se je na slijedećem rasporedu: 

- neposredni rad odgojiteljica: 

I. smjena          5:30- 12:00 



II. smjena         7:00- 12:00 

III. smjena (pomoćna odgojiteljica)  08:00-14:30 

IV. smjena         9:30- 16:00 

 

- računovotkinja i tajnica:        7:30- 10:30 tj. 7:30-9:30 

- spremačica/ čistačica:            7:00-11:00 / 14:00- 18:00 

- kuharica:                                   7:00- 15:00 

 

     Godišnji odmori djelatnika u većini su iskorišteni u ljetnom periodu kada se 

bilježi manja polaznost djece. Također, zbog korištenja godišnjih odmora djelatnica 

u srpnju i kolovozu zaposlena je studentica predškolskog odgoja Iris Viktorija 

Lugarić kao pomoćna odgojiteljica.  

     Studentica 1.godine predškolskog odgoja Marija Kolarec u razdoblju od 25.-

29.siječnja 2021.godine u našem je Vrtiću odradila stručno-pedagošku praksu, a 

studentica 2.godine studija predškolskog odgoja, Tea Fiket odradila je praksu 

kineziološke kulture. 

 

3. MATERIJALNI UVJETI RADA 

 

     Odgojno- obrazovni rad odvijao se je u dvije sobe dnevnog boravka, prostoru 

dvorane, staklenoj sobi, dječjem igralištu, školskom igralištu, prostoru blagovaone, 

a prema porebi koristio se je i prostor na katu zgrade, tj.prostor Limene glazbe za 

potrebe priredbi i događanja. Ravnateljica i računovotkinja svoje su poslove 

obavljale u uredu na katu zgrade. 

     U staklenoj sobi boravila su djeca u dobi od 3,5 do 4,5 godine starosti, njih 15-

ero. Soba je bila opremljena u potpunosti. 

     Soba dnevnog boravka mlađe skupine bila je namještena i prilagođena 

potrebama najmlađe dobne skupine (od 1. do 3.godine starosti) i u njoj je boravilo 

12-ero djece. Soba je služila i kao soba za dežurstvo u jutarnjim satima (5:30- 7:30) i 

kao spavaonica. 



     Prostor dvorane i ove je pedagoške godine bio formiran kao soba dnevnog 

boravka, te su formirani centri aktivnosti prilagođeni potrebama djece predškolske 

dobi, gdje je boravilo 14-ero djece. 

     Prostor blagovaone koristio se je za objede i proslave dječjih rođendana. 

     Tjelesne aktivnosti smo umjesto u prostoru dvorane provodili na igralištu 

(školskom i vrtićkom) i u sobama dnevnog boravka, prema mogućnostima. 

     Vanjski prostor, dječje igralište je podjeljeno u tri dijela: 

                    1. Travnati dio na kojem se nalazi sjenica i drveni vlakić 

                    2. Igralište sa spravama (tobogan, ljuljačke, penjalica, vrtuljak,     

                        klackalica) popločeno antistress pločama 

                    3. Popločeni betonski dio koji se koristi za društvene igre i prigodne  

                        sportske aktivnosti i poligone 

     Tokom cijele godine djelovali smo na stvaranje kvalitetnijeg prostornog i 

materijalnog okruženja. Redovito se je čistio i održavao namještaj, igračke i 

cjelokupni vanjski i unutarnji prostor, a pojačana je i dezinfekcija prema uputama 

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo zbog pandemija COVID-19 virusa. 

     Provedena su redovita servisiranja i održavanja opreme: 

1. TERMOSTAR- servis plinskog bojlera i sustava za grijanje 

2. DIMNJAČAR- održavanje plinskog dimnjaka 

3. VATROZAŠTITA- održavanje aparata za gašenje požara 

4. INSTITUT ZA SIGURNOST ZAGREB- provjera ispravnosti protupanične rasvjete, 

protupožarnih tipkala, sustava za gašenje požara 

5. SALUBRIS- redovita obavezna primjena dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te 

izvanredna dezinfekcija prostora zbog izloženosti COVID-19 virusu 

6. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO- uzorci hrane i vode, redoviti sanitarni pregledi 

djelatnika 

 

     Što se nabave tiče, uredski i likovni pribor nabavljali smo u knjižari „Kiko“ u 

Pregradi i putem poduzeća „Najdomus“. 



      U trgovinama „Strahinjčica“ i „Trgocentar“ nabavljali smo namirnice i potrošni 

materijal. 

      Meso i mesne prerađevine nabavljali smo u mesnici „Pivac“, a kruh i pekarske 

proizvode u pekari „Klasek“. 

     Također, surađivali smo s trgovinama „Gastroprojekt“, „Bon-Ton“, „Metro“, 

„Kunagora“, lokalnom ljekarnom, a posebno bi naglasila suradnju sa tvrtkom 

„Sinapak“ koji su se pokazali kao izvrsni dobavljači sredstava za čišćenje i 

dezinfekciju sa širokim asortimanom ponude u ovim pandemijskim vremenima. 

     Primali smo stručne časopise „Korak po korak“ i „Znamen“. 

     Što se nabave stručne i dječje literature tiče, surađivali smo s poduzećem  

„Naklada Panda“, a didaktiku smo također nabavljali od „Naklade Panda“, tvrtke 

„Astreja“  preko koje smo nabavili 12 komada novih stolica za djecu, a naručen je i 

namještaj za dječje sobe kako bi se stari i dotrajali zamjenio novim  (ormar za sobu 

mlađe skupine, dvije garderobe za djecu i kutić kuhinje koje nedostaje u sobi mlađe 

skupine). 

     Također, u suradnji s tvrtkom „Goricatekst“ nabavili smo 20 komada kompleta  

posteljine za dječje krevetiće. 

 

4. ODGOJNO- OBRAZOVNI RAD 

 

     Planiranje odgojno-obrazovnog rada bazira se na godišnjem planu i programu, 

tromjesečnom planiranju, tjednom i dnevnom planu. 

     Zbog situacije s pandemijom COVID-19 virusa sva događanja u lokalnoj sredini, a 

na kojima smo rado sudjelovali bila su odgođena, te smo sve aktivnosti podredili 

događanjima u Vrtiću. 

     Sadržaji su planirani prema dobi djece i primjerenosti kako bi djeci bili 

pristupačni i zanimljivi, a poticali ih na kreativnost i izražavanje. 

     Planiranje je uključivalo sva područja razvoja: 

- Tjelesni i psihomotorni 

- Socio-emocionalni 

- Spoznajni 

- Razvoj govora i komunikacije 



Aktivnosti smo usmjerili na interno obilježavanje važnijih datuma i blagdana,  

a slijedom toga spomenuli bi: 

1. OBILJEŽAVANJE DJEČJEG TJEDNA I MEĐUNARODNOG DANA DJETETA 

- prvi tjedan u listopadu podređen je djeci i osvještavanjem okoline i njih samih o 

njihovim pravima, zaštiti i obvezama 

2. PROSLAVA 34. ROĐENDANA VRTIĆA 

- rođendan Vrtića proslavljen je interno  

3. OBILJEŽAVANJE DANA ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE I DAN KRUHA 

- djeca su u Vrtić donijela kruh i peciva koja su kod kuće pripremala sa svojim 

obiteljima, a iako zbog Preporuka i donešenih mjera nismo u posjetu zvali župnika, 

odgojiteljice su djeci prenijele osjećaj važnosti tog običaja 

4. OBILJEŽAVANJE DANA SVIH SVETIH 

- već tradicionalno smo posjetili mjesno groblje i zapalili svijeću kod središnjeg križa 

5. OBILJEŽAVANJE DANA SJEĆANJA NA ŽRTVE VUKOVARA 

- prema preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja  

6. OBILJEŽAVANJE BLAGDANA SV.NIKOLE 

7. AKTIVNOSTI VEZANE UZ BOŽIĆ I BOŽIĆNE BLAGDANE 

8. FAŠNIK 

- zbog već spomenute situacije s pandemijom, ove smo godine fašničke aktivnosti 

proveli u Vrtiću jer nije bio organiziran Mali županijski fašnik, a ni školski fašniik na 

kojima smo redovito sudjelovali 

9. PROVEDBA PROJEKTA „RUKSAK PUN KULTURE“  

- u svibnju je nakon dozvole Ministarstva znanosti i obrazovanja, a nakon što smo 

aplicirali na natječaj Ministarstva kulture kao jedini Vrtić u županiji koji je prošao na 

natječaju, održan projekt „Ruksak pun kulture“ gdje nas je posjetila poznata i 

priznata umjetnica Larisa Navojec sa svojim Plesnim centrom „Tala“ 

10. PREDSTAVA „KLAUN ČUPKO“ 



- također nakon dozvole Ministarstva za održavanje predstava, organizirali smo 

posjet „Klauna Čupka“ koji je proveden prema svim preporukama, na vanjskom 

otvorenom prostoru Vrtića. 

 

11. SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJI „EKO,ETNO,FLETNO-BUČNICA FEST“ 

- u Kumrovcu se zadnji vikend u kolovozu održala „Bučnica fest“ koju organizira 

Turistička zajednica područja Kumrovec, Desinić, Zagorska Sela, a na kojoj smo imali 

izložbeni štand  

 

     Trudili smo se različitim aktivnostima i poticajima uključiti djecu, ali i roditelje u 

život zajednice, ali smo vodili računa o poticanju cjelokupnog razvoja djeteta, te 

njegovim porebama. 

     U razdobljima adaptacija i socijalizacija pružali smo djeci pomoć i podršku pri 

usvajanju pravila ponašanja u vrtiću, ali i biti oslonac i utjeha u teškim trenucima, 

pružajući toplinu i sigurnost, ali samim tim i u osjetljivom razdoblju globalne 

pandemije, trudili smo se osigurati sigurnosti i zdravlje djece i obitelji. 

 

5. NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE 

 

      Iako nemamo zakonski propisanog zdravstvenog voditelja, trudili smo se voditi 

brigu o zdravstvenoj zaštiti djece i zdravoj prehrani. 

     Jelovnik se je izrađivao i planirao tjedno te je bio izložen na uvid preko Whatsapp 

grupa kako bi roditelji bili svakodnevno upoznati s planom prehrane. Pri izradi 

jelovnika koristili smo stručnu literaturu „Prehrambeni standard za planiranje 

prehrane djece u dječjem vrtiću- jelovnici i normativi“, autorice Ljiljane Vučemilovič 

i Ljube Vujić Šisler. 

     Osigurana je svakodnevna nabava namirnica prema zakonskim propisima. 

Priprema hrane je svakodnevna i od svježih namirnica, o obroci se pripremaju u 

vrtićkoj kuhinji prema HACCAP sustavu. 

     Zavod za javno zdravstvo redovito je uzimao uzorke, te je provjeravao čistoću 

hrane, pribora za jelo, prostora kuhinje i djelatnika i svi nalazi pokazali su se uredni. 



     Djelatnice su redovito pristupale sanitarnom pregledu prema novom pravilniku 

jednom godišnje. Veliku pažnju posvetili smo osobnoj higijeni, pravilnom i 

temeljitom pranju ruku i oralnom zdravlju. 

     Čišćenje vrtića provodilo se je redovito i temeljito, birali smo sredstva koja su 

dobri dezinficijensi, a koji ne štete zdravlju djece i odraslih. Također smo surađivali 

s tvrtkom „Salubris“ vezano uz dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju prostora. 

     Brigu za tjelesno zdravlje provodili smo u obliku jutarnjih tjelovježbi, 

aktivnostima na zraku, suradnjom s Osnovnom školom gdje su djeca koristila 

prostor vanjskog igrališta, te čestim šetnjama. 

     U razdoblju epidemije SARS COVID-19 virusa, osobita se je pažnja posvećivala 

higijeni i pravilnom i temeljitom pranju ruku, a čišćenje prostora provodili smo 

pojačano kako bi osigurali sigurnu okolinu za djecu, ali i djelatnice. 

     Roditelji su tokom godine bili informirani o preporukama iz Zavoda za javno 

zdravstvo o „Postupniku kod pojave zaraznih bolesti“, te smo se trudili da ih 

osvjestimo o važnosti istog. Naglasak je stavljen i na važnost provedbe „Uputa za 

sprječavanje i suzbijanje epidemije  COVID-19 virusa vezano za rad predškolskih 

ustanova, te smo izrazito ponosni što smo od početka pandemije imali tek dva 

slučaja izolacije u Vrtiću, bez ikakvog širenja zaraze. 

      Posebno se istaknula mjera predostrožnosti gdje roditelji predaju djecu 

odgojiteljici na ulazu u Vrtić, ne ulazivši u unutarnji prostor kako bi se izbjeglo 

grupiranje ljudi u unutarnjem prostoru, a samim tim bi se i povećao rizik od 

mogućih izolacija djece i djelatnika, ali i širenja zaraze. 

 

 

 

 

 

6. OBRAZOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH 

DJELATNIKA 

  

     Tokom godine nastojali smo obuhvatiti aktualnosti i potrebe struke, te ih 

povezati sa potrebama prakse, a sve s ciljem podizanja kvalitete rada. 



     Individualno stručno usavršavanje stavljeno na razinu osobne odgovornosti 

svake djelatnice. 

     Na razini ustanove održavale su se sjednice odgojiteljskih vijeća u vidu dogovora 

i rješavanja problema i potreba vrtića, djece, ali i djelatnika. 

     Što se stručnih usavršavanja tiče, djelatnice su edukacijama i usavršavanjima 

prisustvovale online preko virtualnih seminara. 

     Nastavila se je i  suradnja s Policijskom postajom Pregrada vezano uz „Sporazum 

o međuresornoj suradnji i koordinaciji u području sprječavanja nasilja i drugih 

ugrožavajućih ponašanja na lokalnoj razini“ . 

     Educirali smo se i putem stručnih knjiga i časopisa, te istraživajući internetske 

stranice o temama koje su bile aktualne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SURADNJA S RODITELJIMA 

     

      Značajno mjesto u ukupnom odgojno-obrazovnom radu zauzima i suradnja s 

roditeljima kroz različite vidove komunikacije: od svakodnevnih individualnih 

razgovora koji su zbog situacije s pandemijom svedeni na minimum, a upravo zbog 

toga i dalje smo glavnu komunikaciju održavali preko formiranih grupa u 

komunikacijskoj mreži WhatsApp. Svaka skupina djece ima svoju grupu na 

WhatsApp-u gdje odgojiteljice šalju novosti, fotografije aktivnosti, proslave dječjih 

rođendana, a roditelji također mogu aktivno sudjelovati. 



      Roditelji su upoznati s godišnjim planom i programom rada, kućnim redom i 

pravilima ponašanja u vrtiću, te razne obavijesti vezane uz osiguranje djece i sl. 

      Poštujući preporuke vezane uz pandemiju, roditeljski sastanci održani su 

početkom pedagoške godine, za svaku skupinu djece posebno kako bi se smanjio 

broj sudionika i grupiranje ljudi. 

     Također, umjesto drugog roditeljskog sastanka, održali smo individualne 

razgovore s roditeljima koji su se pokazali kao bolje rješenje jer su roditelji  bili 

otvoreniji i mogli su bez zadrške reći i pitati što ih je zanimalo. 

    Završna svečanost predškolaraca održana je virtualnim putem gdje su djeca 

izvodila uvježban program, a svakom je roditelju osobno proslijeđen video za 

uspomenu na vrtićke dane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SURADNJA S VANJSKIM USTANOVAMA 

 

8.1. SURADNJA S OSNOVNOM ŠKOLOM „ĐURO PREJAC“ 

- suradnja sa školskim stručnim timom oko upisa djece predškolaraca u 1.razred 

- korištenje prostora školskog igrališta 

8.2. SURADNJA S OPĆINOM DESINIĆ 

- financiranje ustanove, pomoć u vođenju Vrtića, rješavanje problema, vrednovanje 

rada i poslovanja kroz sastanke Upravnog vijeća 

- sudjelovanje Vrtića na različitim manifestacijama u organizaciji Općine 



- suradnja s općinskim domarom oko održavanja vanjskog dvorišnog prostora vrtića 

- suradnja i aktiviranje Općine u rješavanju problema parkirališta ispred zgrade 

Vrtića 

8.3. SURADNJA S OSTALIM VRTIĆIMA 

8.4. SURADNJA S KRAPINSKO-ZAGORSKOM ŽUPANIJOM  

- suradnja oko dostave traženih podataka vezanih uz rad Vrtića 

8.5. SURADNJA S AGENCIJOM ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 

8.6. SURADNJA S KAZALIŠTIMA 

- organizacija predstava za djecu (Klaun Čupko) 

8.7. SURADNJA S MINISTARSTVOM KULTURE  

-vezano uz projekt „Ruksak pun kulture“ 

8.8. SURADNJA S LIMENOM GLAZBOM „KARLO LUGARIĆ“ 

- Udruga nam je prema potrebi ustupila svoj prostor za održavanje događanja i 

priredbi 

8.9. SURADNJA S POLICIJSKOM POSTAJOM PREGRADA 

- vezano uz projekt „Sporazum o međuresornoj suradnji i koordinaciji u području 

sprječavanja nasilja i drugih ugrožavajućih ponašanja na lokalnoj razini“ 

8.11. SURADNJA S GRADSKIM DRUŠTVOM CRVENOG KRIŽA PREGRADA 

 

 

9. VREDNOVANJE PROGRAMA 

     Odgojno-obrazovni rad pratio se je pomoću foto i video  zapisa, anketa, procjena 

i samoprocjena. 

     U praćenju i vrednovanju sudjelovali su ravnateljica, odgojiteljice, roditelji i 

članovi Upravnog vijeća, a sve s ciljem da se stvore idealni uvjeti za zadovoljavanje 

potreba i razvoj djeteta. 

 

10. FINANCIRANJE PROGRAMA 



- Općina Desinić 

- Općina Tuhelj i Zagorska Sela 

- mjesečna zaduženja roditelja 

-program predškole financiran je iz proračuna Ministarstva (didaktika i materijali) i 

Općine (za rad odgojitelja), a dijelom roditelja koji su snosili troškove radnih listova 

i pribora za rad. 

 

Odluku  o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Tratinčica  za 
pedagošku godinu 2020./2021.  donijelo je i Općinsko vijeće Općine Desinić na 
sjednici održanoj  dana 16.11.2021.



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 


