LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
DJEČJI VRTIĆ „TRATINČICA“
POPA MARKA MESIĆA 2
53260 BRINJE
Tel/fax:053 700 857
Email:djecji.vrtic.tratincica@gs.t-com.hr

IZVJEŠĆE
O RADU ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Ravnateljica:
Ružica Perković
Kolovoz 2022.

SADRŽAJ
1.USTROJSTVO RADA………………………………………………………………………………………………. 3
2.MATERIJALNI UVJETI RADA…………………………………………………………………………………….4
3.NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE…………………………………………………5
4.ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD…………………………………………………………………………………..8
5.STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA……………………………………………….18
6.SURADNJA S RODITELJIMA…………………………………………………………………………………….18
7.SURADNJA S OSTALIM ČIMBENICIMA ………………………………………………………………….18
8.RAD ORGANA UPRAVLJANJA………………………………………………………………………………….18

1.USTROJSTVO RADA
Redovni program
Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje samostalna je javna ustanova za njegu,odgoj i
obrazovanje djece rane i predškolske dobi od 1 godine do polaska u školu. Osnivač i vlasnik
Dječjeg vrtića je Općina Brinje. Sjedište vrtića je u Brinju, Popa Marka Mesića 2.
Program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“zasnovan je na
programskom usmjerenju i suglasnosti Uprave za školstvo-Ministarstvo prosvjete i sporta
Republike Hrvatske.
Pedagoška godina 2021./22.započela je s radom 01.09.2021. Rad je organiziran u
dvije odgojno-obrazovne:-mješovita jaslička skupina(1-3 godine)-12-ero djece,
-mješovita vrtićka skupina (3 godine do škole)-22-oje djece.
Upisano je 34-ero djece. Broj djece je konstantan do kraja lipnja kada se ispisuje 5-ero djece
predškolaca. Na kraju pedagoške godine ispisuje se još 4-ero predškolaca. Pedagošku godinu
završavamo sa 13-ero djece u mješovitoj vrtićkoj skupini i 9-ero djece u mješovitoj jasličkoj
skupini.
Odgojitelji u mješovitoj jasličkoj skupini:-Antonija Ugarković - odgojitelj, VŠS -do 30.05.2022.
-Andrea Movrić VŠS -od 01.06.2022.-31.07.2022.
-Marija Pavlović-odgojitelj, VŠS
Odgojitelji u mješovitoj vrtićkoj skupini:
-Ružica Perković odgojitelj, ravnatelj-VŠS
-Danijela Matičić odgojitelj, VŠS
Tehničke poslove spremanja,pranja,kuhanja i serviranja obavljala je Ružica Fumić-KVkuharica do 30.09.2022.kada prestaje s radom i odlazi u mirovinu. Od 01.10.2022. do
30.06.2022.poslove kuhanja, pranja i serviranja obavljala je Antonia Blažanin. Mjesec srpanj
iste poslove obavlja Marijana Vranić.
Knjigovodstvene usluge obavljao je Obrt za obavljanje istih čiji je vlasnik Ruža Blažanin iz
Brinja.
Radno vrijeme odgojitelja je 40 sati tjedno;27,5 sati neposrednog rada i 12,5 sati ostali
poslovi(planovi,zapažanja,izvješća,estetsko oblikovanje prostora,izrada didaktičkog
materijala,suradnja s roditeljima,suradnja s društvenom sredinom,stručno usavršavanje ...)
Obveza je odgojitelja da permanentno prati i upoznaje primjenu suvremenih pedagoških
postignuća na području teorije i prakse predškolskog odgoja te da redovito upoznaje
didaktička sredstva i koristi ih za razvoj sveukupnih sposobnosti djeteta.
Bogata i raznolika oprema unutarnjeg prostora kao i mnoštvo didaktičkog materijala
omogućuje odgojitelju svakodnevni rad s djecom u vedroj i poticajnoj sredini. U sve
aktivnosti a posebno aktivnosti adaptacije i obilježavanje blagdana uključeni su roditelji.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje na svojoj 40.sjednici održanoj
29.04.2022.godine donijelo je Odluku o upisu djece u vrtić za pedagošku godinu 2022./23.
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Vrtić je proveo e-Upise djece u periodu od 12.05.2022.-20.05.2022.godine. Putem web
aplikacije e-Građani prijavilo se 19-ero djece. Upisano je troje djece u svaku skupinu a u
skladu sa kriterijima i bodovima Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza
korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Tratinčica“Brinje.
Pedagoška godina 2022./2023.započinje radom 01.09.2022.g.sa upisanih 34-ero djece u dvije
odgojne skupine:mješovita- jaslička skupina -12-ero djece
-mješovita vrtićka skupina -22-oje djece.
U mješovitu vrtićku skupinu upisana su dva djeteta s poteškoćama (Downov sindrom).
Na poslovima djeci s teškoćama u razvoju radila je Andrea Movrić-VŠS
Program predškole
Program predškole provodio se za djecu koja nisu polaznici vrtića. Program je vodila Marija
Pavlović, odgojitelji redovnog programa u popodnevnom terminu od 15,30-18,30 . Predškolu
je pohađalo 8-ero djece s područja Općine Brinje (Brinje, Jezerane, Lipice, Križpolje i Letinac).
Program je planiran kroz igru i aktivnosti koje su obuhvaćale :
-stvaranje pozitivne slike o sebi
-razvoj sposobnosti opažanja i promatranja
-vježbe koncentracije
-vježbe hotimične pažnje
-stvaranje radnih i kulturno-higijenskih navika
Djeca su bila redoviti polaznici. Na kraju programa organizirali smo druženje sa roditeljima na
dvorištu vrtića.

2.MATERIJALNI UVJETI
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju troškove smještaja djece u vrtić
snosili su Osnivač-Općina Brinje i roditelji djece koja su koristila usluge vrtića.
Uvjeti rada su jedan od važnih elemenata u ostvarivanju odgojno-obrazovnog procesa.
Sukladno mogućnostima,Vrtić je kontinuirano podizao kvalitetu uvjeta rada u suradnji s
nadležnim tijelima Općine.
Realizirali smo dio zadanih ciljeva prema Godišnjem planu i programu:
-izrada dječjeg igrališta i ugradnja sprava (klackalice, kućica sa tunelom i toboganom,
ljuljačke, njihalice, pješčanik)
Projekt izgradnje dječjeg igrališta sufinanciran je s 322.549,00 kn od strane Središnjeg
državnog ureda za demografiju i mlade. Ostatak je financirao Osnivač Vrtića, Općina Brinje.
Izvođač radova bio obrt ARIJA iz Senja koji je naknadno zajedno sa Jurom Ugarković
financirao nabavu i ugradnju pješčanika sa poklopcem.
-održavanje vanjskog prostora-travnjak
-servis peći-kotlovnica
-ispitivanje dimnjaka u kotlovnici
-ispitivanje aparata za gašenje
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Tijekom godine vršena je nabava potrošnog materijala za potrebe odgojitelja i djece,
dezinfekcijska sredstva za kuhinju i održavanje higijene cijelog prostora vrtića.
Nije izvršeno krečenje unutarnjeg prostora vrtića. Isto ćemo planirati u novoj pedagoškoj
godini.

3.NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE
Za potrebe njege i skrbi za tjelesni rast djece i brige za njihovo zdravlje provodi se
usavršavanje djelatnika tijekom godine. Zaposlene djelatnice obavezno pristupaju godišnjim i
polugodišnjim pregledima.
Početkom pedagoške godine,prilikom upisa djece roditelji su obavili sistematski pregled i
izvršili potrebnu procijepljenost. U razgovoru s roditeljima dobili smo povratnu informaciju o
zdravlju djeteta i prehrani. Na prvom roditeljskom sastanku upozorili smo roditelje da u vrtić
može dolaziti samo zdravo dijete. Djeca koja piju antibiotik ne mogu u to vrijeme pohađati
vrtić. Nakon ozdravljenja djeteta roditelj treba donijeti ispričnicu zbog zdravstvene sigurnosti
ostale djece.
Period adaptacije
U adaptacijskom dijelu roditelji su imali mogućnost boravka sa svojom djetetom u skupini do
dva tjedna i to je po procjeni odgojitelja dovoljno dug period. Uzroci otežane adaptacije su
sljedeći:-nedovoljno poznavanje nove sredine
- neredoviti dolasci djece.
Zbog toga su se odgojitelji maksimalno trudili da adaptacije prođe što bezbolnije za djecu,
roditelje i odgojitelje.
Prehrana
Prilikom inicijalnih razgovora s roditeljima prikupljali smo informacije o prehrambenim
navikama djece i te podatke koristili pri sastavljanju jelovnika.
Svakodnevno se djeci osiguravao redovit broj obroka s preporučenim kalorijskim
vrijednostima i prehrambenim tvarima uz propisan sanitarni nadzor nad namirnicama i
predmetima opće upotrebe. Jelovnik je pratio i zadovoljavao individualne potrebe djeteta.
Imamo dijete sa celijakijom tako da mu se prilagođavao jelovnik.
Svakom djetetu se omogućilo dovoljno vremena za zadovoljavanjem potrebe za hranom.
Jelovnik je prilagođen godišnjim dobima i sezonskim namirnicama. Tjedni jelovnik stavljen je
na uvid roditeljima na ploči u kutiću roditelja. Obroci u 9-satnom programu su:
-doručak, marenda i ručak. Vodili smo računa o adekvatnom rasporedu obroka te o kvaliteti
hrane.Za organizaciju prehrane djece u skladu s propisanim normativima osigurani su
higijensko-tehnički uvjeti u vlastitoj kuhinji u prostoru ustanove.
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Dnevni ritam rada
Dnevni red rada:-6,30 sati
-7,45-8,15 sati
-8,30-11,30 sati
-9,30-10,00 sati
-11,45-12,15 sati
-12,30-14,30 sati
-14,30-15,30 sati

-početak radnog dan
-doručak
-ostvarivanje primarnog programa
(unutarnji i vanjski prostor)
-marenda
-ručak
-spavanje po potrebi djece
-ostvarivanje popodnevnih aktivnosti

Planirajući dnevni ritam aktivnosti vodili smo brigu o dobi djeteta, njihovim potrebama,
mogućnostima i interesima.
Boravak na zraku
Pored provođenja zahtjeva dnevnog ritma, zadovoljavanja higijenskih i zdravstvenih uvjeta
prostora, djeca redovito borave na otvorenom prostoru.
Djeca su svakodnevno boravila na zraku, osim kad to nisu dopuštali vremenski uvjeti.
Vrtić ima lijepo dvorište s igralima, toboganom, vrtuljkom i antistres podlogom. U
proljetnom dijelu koristili smo novo igralište. Za vrijeme nepovoljnih vremenskih uvjeta
boravili smo na terasi koja je opremljena antistres podlogom..
Šetnje su se koristile u cilju aktivnog promatranja promjena u prirodi (voćnjak,trava,park,
polje,kukci,ptice…). Šetnje su se koristile i za upoznavanje okoline u kojoj živimo (nova
gradnja,popravak kuća) kao i za usvajanje pravilnog kretanja u prometu.
Sanitarno-higijensko održavanje vrtića
Mjere dezinfekcije provode se kako bi spriječili infekcije i širenje uzročnika zaraznih
bolesti. Svakodnevno se provodi održavanje čistoće i higijene prostora odgovarajućim
sredstvima. Igračke se dezinficiraju jednom mjesečno. Redovita kontrola živežnih namirnica,
nadzor sanitarne i higijensko-epidemiološke službe obavljen je od strane ZZJZ Ličko-senjske
županije.
Dezinfekciju i deratizaciju naših prostora provodi „Deratizacija“Gospić s kojom imamo
sklopljen Ugovor i dugogodišnju suradnju. U vrtiću se provode antropološka mjerenja težine i
visine djece dva puta godišnje.
Kod djece inzistiramo na usvajanju higijenskih navika:
-Kod jela-djeca se uče pristojno ponašati za stolom, ne pričati glasno za vrijeme jela,
samostalno posluživati hranu te pospremati svoj pribor na kolica.
-Kod osobne higijene-sva djeca prije i poslije jela peru ruke, kao i poslije korištenja toaleta.
-Kod spremanja igračaka i drugih predmeta-svako dijete sudjeluje u pospremanju igračaka u
sobi dnevnog boravka kao i u provođenju radnih aktivnosti na dvorištu (skupljanje
lišća,grančica, papira…)
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I ove godine potaknule smo nekoliko roditelja na posjet logopedu. Osnivač vrtića-Općina
Brinje financira formiranje logopedskog kabineta u Brinju za dvije logopedice tri puta
mjesečno koje provode logopedsku dijagnostiku i terapiju za djecu predškolskog i školskog
uzrasta. U terapiju je uključeno 9-ero djece iz vrtića.
Djelatnice redovito provode periodične sanitarne kontrole i upotrebljavaju zaštitnu odjeću i
obuću.
Bitna zadaća:-poučavanje djece i osvješćivanje važnosti pravilne njege zubi i usne šupljine te
higijene i zdravlja uopće.
Sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19
Temeljem upute Vlade Republike Hrvatske, Nacionalnog stožera civilne zaštite,
Ministarstva znanosti i obrazovanja i Stožera civilne zaštite Općine Brinje a u svezi s
novonastalom situacijom povezanom sa Covid-19 virusom,Vrtić je i dalje poštivao propisane
mjere.
Roditelji/skrbnici dovode i odvode djecu koristeći zaštitne maske.
Posebna pažnja posvetila se spremanju i čišćenju prostora, opreme i igrački. Svakodnevno su
dezinficirane sve korištene površine. Na ulazu u vrtić postavljen je dozator sa dezinficijensom
za dezinfekciju ruku. Djeca nisu dezinficirala ruke već smo vodile računa o pojačanom pranju
ruku sapunom i vodom.
Prostorije su prozračivane dva puta dnevno po pola sata prije dolaska djece i nakon odlaska
djece te za vrijeme boravka djece na vanjskom prostoru.
Dodirne točke kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima,radne površine, slavine u
kupaonicama i kuhinji, tipke vodokotlića, prekidače za struju, zvono na vratima te druge
dodirne površine koje koristi veći broj osoba dezinficirane su na početku i na kraju svake
smjene.
Svi djelatnici su svakodnevno mjerili tjelesnu temperaturu. Roditelji su imali obavezu
izmjeriti temperaturu djetetu prije polaska u vrtić ili su to činili odgojitelji u vrtiću.
Poticale smo djecu da ne dodiruju usta, nos,oči i lice kao i da ne stavljaju ruke i predmete u
usta. Poticale smo djecu na redovito i pravilno pranje ruku prije ulaska u skupinu, prije i
nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon
čišćenja nosa, uvijek kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje smo koristili tekući sapun i vodu a
za sušenje ruku korišteni su papirnati ručnici za jednokratnu upotrebu.
Poticale smo djecu da pri kašljanju i kihanju okrenu lice od drugih osoba te da prekriju usta i
nos laktom ili papirnatom maramicom.
U svakodnevnoj igri naglasak smo stavili na opremi glatkih, tvrdih površina koje se lako operu
deterdžentom i vodom.
Tjelesne aktivnosti provedene su na vanjskom prostoru koji je velik i omogućava svakom
djetetu nesmetano kretanje.
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4.ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD
Odgojno-obrazovni rad provodili smo u skladu sa Prijedlogom koncepcije razvoja
predškolskog odgoja i Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja djece rane i
predškolske dobi. Osnovno polazište koncipiranja programa u skladu je sa načelima i
ciljevima Nacionalnog obrazovnog kurikuluma.
U skladu sa Godišnjim planom i programom nastavili smo ostvarivanje bitnih zadaća našeg
vrtića. Znakovitost ovim Programskim osnovama daje fleksibilnost u postavi ustroja rada ,
planiranju i postavi neposrednih radnih zadaća te koncepciji rada sa nezaobilaznim
zahtjevom humanističke razvojne osnove. Navedena koncepcija zastupa pluralizam u
programiranju rada i njegovom provođenju, daje mogućnost provedbe različitih odgojnih
oblika a koji su u interesu djeteta, njegovih individualnih sposobnosti, sigurnosti i emotivne
stabilnosti.
Pedagoška godina 2021/22.započela je s radom 01.09.2021.godine.
Na početku pedagoške godine na odgojiteljskom vijeću donesena je odluka o
pedagoškoj dokumentaciji za pedagošku godinu 2021/22.
Pedagoška dokumentacija vrtića:
-Godišnji plan i program rada
-Matična knjiga djece
-Ljetopis dječjeg vrtića
-Godišnje izvješće o radu
-Program stručnog usavršavanja
-Knjiga zapisnika
Pedagoška dokumentacija skupine:
-Tromjesečni plan i program rada i njegovo vrednovanje
-Tjedni plan i program odgojno-obrazovnog rada
-dnevni plan i program rada
-evidencija o ulasku i izlasku djece iz vrtića
-zapisnik roditeljskih sastanaka
-dokumentacija o stvaralaštvu djece
Ciljevi odgojno-obrazovnog rada bili su sljedeći:
-osigurati individualizirani pristup djetetu kao pojedincu specifičnome po
potrebama,interesima,psihosomatskim karakteristikama;
-osigurati uvjete za djetetov optimalni razvoj;
-pomoći roditeljima u odgoju i brizi za dijete.
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OSTVARIVANJE RAZVOJNIH ZADAĆA
Tjelesni i psihomotorni razvoj
Tijekom cijele pedagoške godine svakodnevno su se provodile tjelesne aktivnosti. Trudili smo
se ojačati dječji organizam svakodnevnim boravkom na zraku ,šetnjama,kvalitetnom
prehranom i pravilnom izmjenom dinamičnih i statičnih aktivnosti. Jutarnju tjelovježbu
provodili smo svakodnevno a nastojale smo je učiniti zanimljivijom uz upotrebu raznih
rekvizita i glazbe.
Područja psihofizičkog razvoja djeteta (prema Programskom usmjerenju odgoja i
obrazovanja djece rane i predškolske dobi)bili su:
-Tjelesno vježbanje i zdravlje: razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti(fleksibilnost,gipkost,
snaga,koordinacija,ravnoteža,preciznost,brzina)i motoričkih znanja(osnovni oblici kretanja).
Posebnu pozornost pridavale smo njegovanju higijenskih navika i svakodnevnom
provjetravanju SDB. Zdravstveni problemi kod djece pojavili su se intenzivnije u proljetnom
vremenu-prehlade i viroze.
Spoznajni razvoj
Svakodnevno su se djeci nudila raznovrsna sredstva od didaktike,prirodnog materijala,
pedagoški neoblikovanog materijala i drugih poticaja. Na taj način nastojale smo pobuditi još
veću radoznalost kod djece i aktivan stvaralački odnos prema okolini koja ih okružuje. Tako
su djeca proširivala svoja znanja iz najrazličitijih područja od matematike,prometa,ekologije i
dr. Izrađivali smo didaktička sredstva:brojevi i slova,geometrijske oblike, kalendar
prirode,sliko priče, parne slike i sl. Koristile smo edukativne igre kroz koje se djecu poticalo
na pravilan govor i komunikaciju sa drugom djecom i sa odraslima.
Socio-emocionalni razvoj
Svakodnevno poticanje na samostalnost u svakom pogledu kod djece je rezultiralo razvojem
samopouzdanje i osvještavanje njihovih mogućnosti. Rezultat toga je tome da su djeca
postajala sve sigurnija u sebe, otvorenija i komunikativnija. Većina je počela pokazivati
empatiju,razumijevanje i poštovanje prema djeci i odgojiteljima.
Društvene igre pridonijele su da se kod djece razvija zajedništvo,strpljenje,druželjubivost,
samokontrola, prihvaćanje drugih, upornost, prihvaćanje poraza i međusobne tolerancije.
Uglavnom je vladalo pozitivno i veselo raspoloženje. Djeca su u međuvremenu naučila
kontrolirati svoje emocije-bezrazložni plač, ljutnju). Dosta smo radili na razvoju radnih navika
kod djece (pospremanje osobnih stvari,igrački,slikovnica…)
Govor,izražavanje i stvaranje
Raznovrsnom ponudom sadržaja i sredstava utjecalo se na razvoj govora i bogaćenje dječjeg
rječnika. U skupini se uglavnom komunicira književnim jezikom kako bi djeci bilo lakše u školi
ali se njegovao i dijalektalni izričaj kojim se djeca koriste kod kuće.
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Poticale smo djecu na samostalno pričanje i prepričavanje priča ili nekog događaja uz pomoć
odgojitelja.
Upućivale smo djecu na centar slikovnica i na pričanje priča po slikama što je dodatno
pridonosilo razvoju pažnje,koncentracije,logičkog zaključivanja a pogotovo utjecalo na
bogaćenje rječnika i razvoj mašte. Kod većine djece razvoj govora primjeren je njihovoj
kronološkoj dobi. Nekoliko djece posjećuje logopeda.
Djeci su svakodnevno bili dostupni različiti likovni materijali, lutke na štapu, kazalište lutaka…
U radu smo svakodnevno koristili dječje pjesmice, brojalice i glazbene igre.
Aktivnosti
Aktivnosti koje su se provodile s djecom i među djecom u sklopu programa mogu se
klasificirati kao:-životno-praktične i radne,
-raznovrsne igre,
-društveno-zabavne,
-istraživačko-spoznajne,
-aktivnosti izražavanja i stvaranja,
-umjetničko promatranje,
-aktivnosti s kretanjem.
U periodu adaptacije (cijeli mjesec rujan )orijentacijski planovi baziraju se na zabavnim
igrama,igrama upoznavanja, uspostavljanja ugodne atmosfere u skupini, slobodnim
aktivnostima djece . Novoupisana djeca brzo su se prilagodila i uklopila u svakodnevni ritam
vrtića. Aktivnosti smo planirale prema broju i mješovitosti skupine.
U skladu sa zadacima određenim u planu i programu rada poticale smo djecu na
samostalnost u obavljanju higijenskih i fizioloških potreba,samostalnost u posluživanju,
hranjenju, postavljanju stola, služenju priborom, urednosti za stolom, kulturnom ophođenju
za vrijeme obroka. Potreba za snom i odmorom također je primarna potreba djece.
Kretanje kao primarna dječja potreba zadovoljava se kroz jutarnju tjelovježbu, tjelesne
aktivnosti, natjecateljske igre, šetnje...
Funkcionalno uređenje prostora i stvaranje poticajne materijalne sredine postalo je
prepoznatljiv način rada u našem vrtiću. Na taj način omogućuje se djetetu interakcija sa
materijalima, interakcija s drugom djecom i odraslima. Timskim planiranjem i ponudom
sadržaja stvorena je sredina koja omogućuje kretanje i neovisnost. Odgojitelji su se angažirali
u izradi didaktike od pedagoški neoblikovanog materijala. Na taj način dodatno je obogaćen
prostor vrtića. Postava razvojnih zadataka je tromjesečna. Pored tromjesečnog planiranja
vršeno je mikro planiranje u obliku tjednih planova i dnevnika rada te vođena dnevna
valorizacija. Tjedni planovi su ponekad mijenjani zbog interesa i potreba djece.
Nakon perioda privikavanja krenuli smo sa aktivnostima vezanim uz godišnje doba jesen.
Započeli smo sa aktivnostima vezanim uz Dane kruha.
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Djeca su se upoznala s procesom izrade kruha i peciva te se i sami iskušali u miješanju tijesta
i oblikovanju peciva.
U istom mjesecu održana je jesenska svečanost gdje su se djeca uz kratki program častila
plodovima jeseni. Obilježen je mjesec knjige izradom slikovnica, čitanjem knjiga i slikovnica.
U periodu od 18.10.2021.-25.10.2021. proveden je sklop aktivnosti vezan uz Jesensku
svečanost i Dane kruha.

10.11.2021.u vrtiću je provedena edukativna radionica sa djelatnicima MUP-a „Sigurnost
djece u prometu“. Tom prilikom vrtiću su darovani prometni znakovi, slagarice, edukativni
materijal i dr.
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Studeni je mjesec kada se pripremamo za najsvečaniji mjesec u godini –mjesec prosinac i
veliki blagdan Božić. Cjelokupni prostor uređen je u znaku Adventa. Za Svetog Nikolu
ukrašavali smo poklon-vrećice. Zbog poštivanja epidemioloških mjera nismo imali
tradicionalnu radionicu s roditeljima –izrada božićnog nakita. Božićni nakit izrađivala su djeca
sa odgojiteljima i tako ukrasila bor i unutarnji prostor vrtića.

16.12.2021.g.prisustvovali smo božićnoj priredbi u DVD-u gdje je Djed Božičnjak poslije
priredbe djeci podijelio poklone.
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Siječanj nam je poklonio snijeg te smo proveli aktivnosti vezanu uz godišnje doba zimu. Slikali
smo, pjevali glumili, gradili i istraživali u vrtiću a na vanjskom prostoru uživali u grudanju,
ostavljanju tragova u snijegu i izradi snjegovića.

Maškare smo obilježili interno u vrtiću i šetnjom kroz Brinje. Glavni krivac za sva nedjela u
vrtiću i oko vrtića bila je Baba Jaga koju smo na kraju po presudi glavnog suda-djece-zapalili.
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Tijekom mjeseca ožujka započeli smo aktivnosti vezane uz godišnje doba proljeće i blagdan
Uskrs te ekološke aktivnosti vezane uz Dan planeta Zemlje.
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06.04.2022. u KIC-u smo prisustvovali uskrsnoj predstavi „U susret Uskrsu“ koju je izveo Ivica
Kolmar (Čarobni svijet).

Zbog covida -19 nije održana Olimpijada dječjih vrtić. U suradnji sa Zajednicom sportova LSŽ održan je
program „Sportko u vrtiću“kako bi se djecu upoznalo sa prvim koracima u sportu, sportskom
zagrijavanju te raznim sportskim igrama.
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13.06.2022. proslavili smo Dan vrtića. Djeca su izvela program kojem su prisustvovali roditelji i ostali
uzvanici. Djeci predškolcima podjeljene su diplome i prigodni pokloni kao uspomena na boravak u
vrtiću. Na kraju programa nastavili smo sa druženjem uz kolače, slatkiše i sokove. Djecu smo
iznenadili napuhancem.
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17.06.2022..g.organizirali smo izlet u Zagreb, posjet ZOO-vrtu i Zagrebačkom kazalištu lutaka. U
kazalištu smo pogledali lutkarsku predstavu „Vuk i tri praščića“. Na izlet su otišli roditelji s djecom.
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5. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNIH DJELATNIKA
Stručno usavršavanje djelatnika odvijalo se na nivou ustanove putem:
- odgojiteljskog vijeća,
- individualnog usavršavanja,
-radionice,
-stručne literature
Svaki odgojitelj ima svoj individualni plan usavršavanja pohranjen u dosjeu odgojitelja.
Tijekom godine našu biblioteku u vrtiću obogatili smo s nekoliko novih naslova koji pomažu
odgojiteljima u napredovanju i unapređenju odgojno-obrazovne prakse.

6. SURADNJA S RODITELJIMA
Suradnja s roditeljima zauzima posebno mjesto u radu dječjeg vrtića „Tratinčica“ Brinje i
jedna je od osnova na kojoj se gradi uspješan odgojno-obrazovni proces djece rane i
predškolske dobi. Epidemiološke mjere ograničile su zajedničke aktivnosti u vrtiću.
Zajedno smo organizirali proslavu Dana vrtića i odlazak na izlet u Zagreb, posjet ZKL i ZOOvrtu. Tom prilikom je jedan roditelj platio prijevoz autobusom od Brinja do Zagreba i natrag.

7.SURADNJA S OSTALIM ČIMBENICIMA
Dio razvojnih zadaća ostvarili smo kroz redovitu i neprekidnu suradnju sa:
Osnivačem-Općinom Brinje koja nam omogućuje daljnje unapređenje materijalnih uvjeta
rada;
-Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta-Mjere nastale Covid-19
Osnovna škola- upisi predškolaca u 1.razred osnovne škole
-Ostvarili smo suradnju sa policijskom postajom Otočac i realizirali zadaće iz područja
sigurnosno-preventivnog programa i prometne kulture.
-Surađivali smo sa pekarnom Brinje, DVD-om Brinje a kontinuirana je i suradnja sa vrtićima
Ličko-senjske županije.
-Suradnja s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti u svezi poslova vezanih za rad i
organizaciju predškolskog odgoja
-Suradnja sa stožerom civilne zaštite Općine Brinje

8.RAD ORGANA UPRAVLJANJA
REALIZACIJA GODIŠNJEG PLANA RAVNATELJA
Opis poslova ravnatelja obuhvaćao je:
 vođenje poslovanja dječjeg vrtića
-poslovi organizacijske, financijske i stručno-pedagoške naravi
-zastupanje i predstavljanje vrtić
 poslovi planiranja i provođenja radova
-rad na planu i programu vrtića
18

-kontrola provođenja programa, ostalih dokumenata, briga o pravodobnosti i kvaliteti izrade
planova
 poslovi na području radnih odnosa
-stvaranje pozitivnog ozračja radi poticanja dobrih rezultata
 sudjelovanje u radu Upravnog vijeća vrtića
-aktivno sudjelovanje u radu
-pravilno i pravodobno provođenje odluka Upravnog vijeća
 rad u skupini
-neposredni rad s djecom
 ostali poslovi
-pedagoška dokumentacija
-individualno i stručno usavršavanje
-suradnja i provođenje Odluka Stožera civilne zaštite
UPRAVNO VIJEĆE
Upravno vijeće održalo je 13 sjednica na kojima su između ostalog razmatrani i usvojeni:
09.09.2021. -Izbor predsjednika Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica Brinje
-Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za kuharicu-spremačicu
01.10.2021. -Donošenje Kurikuluma dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje za ped.god.2021/22.
-Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada za
ped.god.2021./22.
-Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za asistenta/icu –pomoć djeci s
poteškoćama
-Razmatranje i usvajanje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje
za period od 01.01.2021.-30.06.2021.godine
27.10.2021.

-Razmatranje zamolbi po raspisanom natječaju za asistenta/icu za pomoć djeci
s poteškoćama
12.11.2021.. -Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za kuharicu-spremačicu u dječjem
vrtiću „Tratinčica“Brinje
25.11.2021.. -Razmatranje zamolbi po raspisanom natječaju
29.12.2021. -Razmatranje i usvajanje Izmjene Financijskog plana za 2021.godinu
-Razmatranje i usvajanje Financijskog plana za 2022.godinu
-Donošenje Odluke o povećanju koeficijenta asistentu –pomoćniku djeci s
poteškoćama
14.03.2022. -Razmatranje i donošenje Prijedloga Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić
„Tratinčica“Brinje
29.04.2022. -Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvješća Dječjeg vrtića
„Tratinčica“Brinje za 2021.godinu
-Donošenje Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje
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20.05.2022.
27.06.2022.
15.07.2022.
18.07.2022.

09.08.2022.

-Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za upis djece u ped.god.
2022./2023.
-Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za kuharicu u Dječjem vrtiću
-Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za spremačicu u Dječjem vrtiću
-Razmatranje zamolbi po raspisanom natječaju
-Donošenje Odluke o potpisivanju Ugovora o pravu građenja
-Donošenje Odluke o potpisivanju Sporazumu o partnerstvu
-Izvješće o rezultatima e-upisa djece u Dječji vrtić
-Razmatranje i usvajanje Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje
-1.konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća
-Verifikacija mandata
-Izbor predsjednika Upravnog vijeća
-Izbor zamjenika Upravnog vijeća
-Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu-neodređeno
-Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu –određeno
-Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za odgojitelja/icu-pripravnika/icu
-Razmatranje zamolbi po raspisanim natječajima
-Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu za pedagošku godinu 2021./2022.
-Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja/icu Dječjeg vrtić
„Tratinčica“Brinje-reizbor

Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje za
2021./2022.godinu usvojeno je 28.07.2022.na sjednici Odgojiteljskog vijeća.
Ravnateljica:
Ružica Perković
Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Tratinčica“Brinje za pedagošku godinu 2021./2022.razmotrilo
je i usvojilo Upravno vijeće na svojoj 02.sjednici održanoj 09.08.2022.godine.
Predsjednica Upravnog vijeća:
Anita Smolčić, struc.spec.oec.

Klasa:601-02/22-02/02
Urbroj:2125-44-03-22-02
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