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97
Gradsko vijeće Grada Belišća na svojoj 19. sjednici održanoj dana 19. listopada 2011. god. temeljem
članka 40. stavka 1. točke 30. i članka 116. stavka 1. Statuta Grada Belišća («Službeni glasnik Grada
Belišća» br. 5/09) te članka 67. stavka 6. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Belišća («Službeni
glasnik Grada Belišća» br. 5/09) donijelo je
ZAKLJUČAK
o potvrđivanju Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa
za položajne zone na području Grada Belišća
I.
Gradsko vijeće potvrđuje da je na 18. sjednici Gradskog vijeća održanoj 12. listopada 2011. god.
usvojena u predloženom tekstu Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone na
području Grada Belišća.
II.
Ovaj Zaključak ima se objaviti u «Službenom glasniku Grada Belišća».
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 361-01/11-03/03
Urbroj: 2185/02-3-11-4
Belišće, 19. listopada 2011. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.

98
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 19. sjednici održanoj dana 19.10.2011. god. temeljem članka
40. stavka 1. točke 30. i članka 116. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09),
donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu
Dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće za pedagošku 2010./2011. godinu
I.
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća u predloženom tekstu Izvješće o radu Dječjeg vrtića
"Maslačak" Belišće za pedagošku 2010./2011. godinu podneseno od strane ravnatelja Dječjeg vrtića
"Maslačak" Belišće.
II.
Ovaj Zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 601-01/11-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-12
Belišće, 19.10.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
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OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
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RADNIČKA 4
31 551 BELIŠĆE
Telefon: 031 / 663-755; 662-455
Telefax: 031 / 662-455
E-pošta: vrtic-maslacak.belisce@os.t-com.hr
Web. : www.vrtic-maslacak.belisce.net

IZVJEŠĆE O RADU
DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“
ZA PEDAGOŠKU 2010. / 2011.GODINU

Belišće, srpanj 2011. godine
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VII
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I UVOD
Osnovna svrha institucijskog ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja jest osiguranje optimalnih
uvjeta i cjelovit razvoj svakog djeteta te unapređivanje djetetovih osobina koje se formiraju u
najranijoj dobi
One su nužne svakom pojedincu kako bi uspješno zadovoljavao svoje potrebe, uživao prava i
odgovorno se ponašao prema pravima i potrebama drugih u zajednici.
Misija
su:
a)
b)
c)
d)

naše ustanove temelji se stoga na četiri ključna čimbenika odgojno - obrazovnog procesa, a to
DIJETE / DJECA
RODITELJI
ODGOJITELJI / STRUČNI SURADNICI i
OKRUŽENJE.

Tijekom pedagoške 2010. / 2011. godine nastojali smo djeci osigurati ljubav, sigurnost (tjelesnu,
emocionalnu i zdravstvenu) , razumijevanje i prihvaćanje.
Izborom primjerenih programskih sadržaja poticali smo njihov rast i razvoj , a kroz različite oblike
igre razvijali dječje spoznaje o sebi, drugima, prirodi koja nas okružuje i društvenoj zajednici.
Ponudom različitih materijalni poticaja (oblikovanih i neoblikovanih) nastojali smo razvijati različite
oblike dječjeg stvaralaštva, naglašavajući potrebu razvoja niza socijalnih vještina u konkretnim
odgojnim situacijama u kojima su prevladavali aktivno slušanje, razgovor, dječja individualnost i
inicijativa, suradničko učenje i partnerski odnosi (dijete-dijete; dijete-odgojitelj-roditelj).
Kroz suradnju s roditeljima, prvim i najvažnijim odgojiteljima, nastojali smo sustavno podizati
roditeljske snage i vještine temeljene na razumijevanju trenutnog psihofizičkog razvoja djece ,
roditeljskom autoritetu i odgojnim stilovima, učinkovitoj komunikaciji općenito, a posebno u obitelji
te razvojnim potrebama i mogućnostima djece.
Odgojiteljima smo osigurali sustavno stručno usavršavanje , na razini ustanove i izvan nje, pri čemu je
naglasak bio na metodama rada s djecom sa posebnim potrebama (poteškoćama u razvoju) kao i
poticanju različitih oblika njihove stručne specijalizacije za potrebe odgojne prakse.
Pojedincima, udrugama i institucijama u našem okruženju nudili smo različite oblike suradnje želeći
pri tome u odgojno-obrazovni proces uključiti što više ljudi, na razini ustanove i izvan nje.
Njihovim sudjelovanjem obogatili smo naš svakodnevni odgojni rad kroz nove aktivnosti, različite
metode njihovog provođenja kao i krajnjim pozitivnim učincima prvenstveno na djecu, nas odgojitelje
i roditelje.
Vrlo dobra suradnja osnivača i ustanove bila je i ostaje garancija sustavne skrbi o djeci predškolske
dobi i potrebama roditelja, a društvena zajednica koja brine o svojim najmlađim sugrađanima , ulaže u
svoju sigurniju budućnost.
II ORGANIZACIJA RADA USTANOVE
Dječji vrtić „MASLAČAK“ kao ustanovu za rani i predškolski odgoj djece organizacijski čine:
a) matični vrtić u Belišću
b) područni vrtić u Bizovcu i
c) područni vrtić u Petrijevcima.
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MATIČNI VRTIĆ
Dječji vrtić „MASLAČAK“, Radnička 4, 31551 Belišće, Tel: 031 / 663-755; 662-455; 665-105
Fax: 031 / 662-455
PODRUČNI VRTIĆI
Područni vrtić „MASLAČAK“, Braće Radića 43, 31 222 Bizovac, Tel: 031 / 675-431
Područni vrtić „MASLAČAK“, Republike 110, 31208 Petrijevci, Tel: 031 / 395-103
Organizacijski i programski navedene ustanove čine cjelinu pri čemu je svaka ustanova zadržala i
njeguje svoje specifičnosti i prepoznatljivost temeljene na osnovnim odrednicama humanističke
koncepcije predškolskog odgoja definirane u tri ključna izvora, a to su:
a) Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
b) Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi
c) Državni pedagoški standardi.
2.1. Programi rada dječjeg vrtića“MASLAČAK“ Belišće
Našim korisnicima, roditeljima i djeci, nudimo slijedeće programe rada tijekom pedagoške godine:
a) Organizacija primarnog 10,5 satnog programa za djecu od12mjeseci do 3 godine života –
JASLIČKI PROGRAM
b) Organizacija primarnog 10,5 satnog programa za djecu od 3 godine do polaska u školu –
VRTIĆKI PROGRAM
c) Organizacija poludnevnog programa u trajanju od 5 sati
d) Organizacija kraćih programa kao što su:
* rano učenje engleskog jezika
* univerzalni sportski sat
* glazbena igraonica
* ritmika
* informatička igraonica
e) Organizacija kraćeg programa predškole u trajanju od 250 sati
f) Organizacija IGRAONICE u suradnji sa Društvom „NAŠA DJECA“ Belišće kao nositeljem
projekta , čiji su korisnici djeca od 4 do 6 godine života, koja nisu uključena u naprijed ponuđene
programe ustanove.
Program igraonice izvodio se svake subote, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati , tijekom 6 mjeseci
(listopad – prosinac; ožujak - svibanj).
U izvođenje planiranih programskih sadržaja bile su uključene odgojiteljice predškolske djece i
studentice predškolskog odgoja , a isti je za roditelje bio besplatan.
2.2. Radno vrijeme ustanove
Rbr.
1.
2.
3.

Ustanove
Dječji vrtić „MASLAČAK“ Belišće
Područni vrtić „MASLAČAK“ Bizovac
Područni vrtić „MASLAČAK“ Petrijevci

Radno vrijeme (sati)
od 6,30 do 17,00
od 6,00 do 16,00
od 6,30 do 16,30

Navedena radna vremena već su duže prisutna u radu naše ustanove, a predstavljaju određenu
prilagodbu potrebama roditelja u Belišću, Bizovcu i Petrijevcima.
Poslove razvojno pedagoške djelatnosti i funkciju ravnatelja tijekom pedagoške godine izvršavao je
Zdenko Glasovac.
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2.3. Pregled odgojnih skupina i broja djece po odgojnim skupinama
Na početku pedagoške godine formirali smo 11 odgojnih skupina i to:
a) 7 odgojnih skupina na razini matičnog vrtića u Belišću
b) 2 mješovite skupine (mlađa i starija) u područnom vrtiću u Bizovcu i
c) 2 mješovite skupine (mlađa i starija) u područnom vrtiću u Petrijevcima.
U navedenih 11 odgojnih skupina ukupno je upisano 246 djece, od toga 154 djece u matičnom vrtiću
u Belišću, 50 djece u područnom vrtiću u Bizovcu i 42 djece u područnom vrtiću u Petrijevcima.
U Belišću je formirano 7 odgojnih skupina i to:
a) mlađa jaslička sa 15 djece
b) starija jaslička sa 15 djece
c) mlađa vrtićka skupina sa 18 djece
d) srednja (mlađa) vrtićka skupina sa 23 djece
e) srednja vrtićka skupina sa 28 djece
f) starija vrtićka skupina sa 32 djece
g) mješovita skupina (poludnevni program) sa 23 djece.
U područnom vrtiću u Bizovcu formirane su dvije mješovite odgojne skupine i to:
a) mlađa sa 25 polaznika i
b) starija sa 25 polaznika.
U područnom vrtiću u Petrijevcima formirane su također dvije mješovite skupine i to:
a) mlađa sa 17 djece i
b) starija sa 25 djece.
Broj djece mijenjao se tijekom pedagoške godine, a upisi i ispisi djece prvenstveno su bili vezani uz
zdravstveno stanje pojedinog djeteta (češći poboli), promjenu mjesta boravka pojedinih roditelja i
gubitak posla.
Odgojne skupine formirane su u približnim okvirima važećih pedagoških standarda, koje je donio
Sabor RH 16. svibnja 2008. godine, iako su u većini odgojne skupne s većim brojem djece od
propisanog , u prosjeku za 2 do 7 djece.
Potpuna primjena državnih pedagoških standarda očekuje se do kraja 2013. godine, a broj djece
po odgojnim skupinama izgledat će ovako:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

od navršenih 6 do navršenih 12 mjeseci – najviše 5 djece
od 13 do 18 mjeseci – najviše 8 djece
od 19 do 24 mjeseca – 12 djece
u trećoj godini života može se uključiti – 14 djece
u četvrtoj godini – 18 djece
u petoj godini – 20 djece
u šestoj godini – 23 djece
u sedmoj godini do polaska u školu uključuje se – 25 djece.

Uključenjem jednog djeteta s lakšim teškoćama, smanjuje se broj djece u skupini za dvoje.
Uključenjem jednog djeteta s većim ili kombiniranim teškoćama, broj djece u skupini smanjuje se za
četvero.
Što se tiče broja djece u mješovitim odgojnim skupinama pedagoški standardi određuju:
a) od 1 do 2 godine - najviše 10 djece
b) od 1 do 3 godine – najviše 12 djece
c) od 3 godine do polaska u školu – najviše 20 djece
d) od 4 godine do polaska u školu – najviše 22 djece.
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2.4. Tablični pregled odgojnih skupina prema programima u pedagoškoj 2010. / 2011.godini
Matični vrtić u Belišću
Odgojna skupina
Jaslička (mlađa)

Odgojiteljica(e)
Romana Milišić
Danijela Falamić
Zdenka Preglej
Dubravka Kess
Branka Vidaković
Sandra Glasovac
Gordana Jelkić
Danijela Rajković-Špoljarić
Slavica Vuksanić
Snježana Mandić
Suzana Svoboda (Ivana Belcar),
Mirjana Trampus
Dragica Jančikić

Jaslička (starija)
Mlađa vrtićka
Srednja (mlađa)
Srednja vrtićka
Starija vrtićka
Mješovita (poludnevni program)

Propisani standard
10

Ukupno
15

14

15

18

18

20

23

23

28

25

32

22

23

UKUPNO:

154

Područni vrtić u Bizovcu
Odgojna skupina
Mlađa mješovita
Starija mješovita

Odgojiteljice
Ivana Karjaković,Ivana Blažević,
Ivana Kuić, Ivana Blažević, Tijana
Korbar (pripravnica)

Propisani standard
20
22

Ukupno
25
25

UKUPNO:

50

Područni vrtić u Petrijevcima
Odgojna
skupina
Mlađa mješovita
Starija mješovita

Odgojiteljice

Propisani standard

Ukupno

Zlatica Budetić, Marta Sudar
Jasna Pavičić

20
22
UKUPNO:

17
25
42

2.5. Podaci o zaposlenicima po ustanovama
u pedagoškoj 2010. / 2011. godini
Matični vrtić u Belišću
Rbr.
1.

Ime i prezime
Zdenko Glasovac

Stručna sprema
VSS

2.

Blažica Draženović

SSS

3.
4.
5.

Ljerka Ađulović
Kata Čaljkušić
Stanko Martinčić

SSS
SSS
KV
Ukupno zajedničke
službe:

Poslovi i radni zadaci
Ravnatelj, stručni suradnikpedagog
Računopolagatelj i voditeljica
općih poslova
Kuharica
Pomoćna kuharica
Domar-vozač
5

20.10.2011.

Rbr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Ime i prezime
Romana Milišić
Danijela Falamić
Zdenka Preglej
Dubravka Kess
Branka Vidaković
Sandra Glasovac
Slavica Vuksanić
Snježana Mandić
Gordana Jelkić
Danijela Rajković-Špoljarić
Suzana Svoboda
Ivana Belcar (zamjena Suzani Svoboda za
porodiljno bolovanje, od 1.12.2010.)
Mirjana Trampus
Dragica Jančikić
Mirjana Ercegovac
Jasna Her
Blažica Sekulić
Nada Bosančić
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Stručna sprema
VŠS
VŠS
SSS
SSS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS

Poslovi i radni zadaci
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica

VŠS
VŠS
SSS
SSS
NKV
NKV

Odgojiteljica
Odgojiteljica
Servirka
Spremačica
Spremačica
Spremačica

Područni vrtić u Bizovcu
Rbr.
1.

Ime i prezime
Ivana Kuić

Stručna sprema
VŠS

2.
3.

Ivana Karjaković
Ivana Blažević (primljena na određeno
vrijeme, od 1.09.2010. do 15.06.2011.)
Jasminka Alvađ
Tijana Korbar (primljena od 20.10.2010.
do 19.10.2011.)

VŠS
VŠS

4.
5.

KV
VŠS
UKUPNO:

Poslovi i radni zadaci
Odgojiteljica,
voditeljica područnog
vrtića
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Servirka-spremačica
Odgojiteljicapripravnica
5

Područni vrtić u Petrijevcima
Rbr.
1.

Ime i prezime
Zlatica Budetić

Stručna sprema
VŠS

2.
3.

Marta Sudar
Jasna Pavičić (primljena na određeno
vrijeme, od 1.09.2010. do 15.06.2011.)
Blaženka Ivanković

VŠS
VŠS

Poslovi i radni zadaci
Odgojiteljica,
voditeljica područnog
vrtića
Odgojiteljica
Odgojiteljica

SSS
UKUPNO:

Servirka-spremačica
4

4.

356.

U kolektivu je tijekom godine bilo poslovno angažirano 32 zaposlenika.
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Od tog broja kolegica Ivana Belcar, odgojiteljica predškolske djece, primljena je kao zamjena za
porodiljno bolovanje u Belišću, od 1.12.2010. godine.
Kolegica Ivana Blažević, odgojiteljica predškolske djece , primljena je na određeno vrijeme
(1.09.2010.-15.06.2011.) u područnom vrtiću u Bizovcu, a kolegica Jasna Pavičić, odgojiteljica
predškolske djece, primljena je također na određeno vrijeme u područnom vrtiću u Petrijevcima, od
1.09.2010. d0 15.06.2011. godine.
Tijekom godine u statusu odgojiteljice – pripravnice imamo Tijanu Korbar koja svoj pripravnički
staž provodi u područnom vrtić u Bizovcu, pod stručnim nadzorom-mentorstvom kolegice Ivane Kuić
i članova Povjerenstva za stažiranje.
Isti joj je počeo 20.10.2010. godine, a završit će 19.10.2011. godine, nakon čega će steći pravo
pristupanja polaganju stručnog ispita u studenom ove godine.
Kolegica Ana Kaptalan, odgojiteljica predškolske djece, primljena je u status odgojiteljice –
pripravnice u matičnom vrtiću u Belišću .
Stažiranje je započela 10.01.2011. godine, pod stručnim vodstvom kolegice Danijele RajkovićŠpoljarić i članova Povjerenstva za stažiranje (Gordana Jelkić, odgojiteljica predškolske djece i
Zdenko Glasovac, stručni suradnik-pedagog).
2.6. Podaci o programu predškole i ostalim kraćim programima ustanove
Kraći program predškole naša ustanova nudi svake godine djeci koja nisu bili polaznici niti jednog
vrtićkog programa kao oblik pripreme za školske obveze i život.
Program predškole svojevrstan je međuprostor između obiteljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne
škole.
Polazak u školu velika je promjena u životu kako djece tako i roditelja.
Stoga i pripreme za taj prijelaz trebaju biti što kvalitetnije osmišljene i provedene.
Ovaj program djeci omogućuje:
* raznovrsne razvojne poticaje
* povoljno ozračje kao neuiptan okvir za djelotvoran pozitivni učinak takvih poticaja
* prepoznavanje određenih potencijala djece, shodno njihovom razvojnom trenutku
* prepoznavanje i prevenciju određenih razvojnih poteškoća / poremećaja.
Temeljna obilježja programa pripreme djece za polazak u školu su:
a) zadovoljenje dječjih primarnih potreba
b) nastojanje da dijete dobije osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti
c) pružanje svakom djetetu prigode i mogućnosti za samoostvarenje i stjecanje povjerenja u sebe,
potičući i razvijajući time pozitivnu sliku o sebi i svojim mogućnostima
d) praćenjem razvoja djeteta / djece moguće je uočavati njihove potrebe, usklađivati s njima
odgojne postupke, a svakako o tome razgovarati s roditeljima koji će se, ako je potrebno,
obratiti stručnjacima za prevenciju mogućih razvojnih poremećaja.
Ovaj program financijski prate Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, jedinice lokalne
samouprave i roditelji polaznika ovog programa.
Predškola je, od veljače 2011. do kraja svibnja 2011. godine, organizirana na slijedećim
lokacijama:
a) Belišće, prostor matičnog vrtića
b) Veliškovci, prostor (učionica) područne osnovne škole „Ivan Kukuljević“
c) Bizovac, prostor područnog vrtića
d) Brođanci , prostor (učionic) područne osnovne škole „Bratoljub Klaić“
e) Petrijevci, prostor područnog vrtića.
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Tabelarni pregled broja polaznika kraćeg programa predškole:
Rbr.

Predškola

Broj djece

1.
2.
3.
4.
5.

Belišće
Veliškovci
Bizovac
Brođanci
Petrijevci
UKUPNO:

28
27
24
7
11
97

Od toga
djevojčica
19
14
12
4
5
54

Trajanje

Fond sati

7.02.-5.05.2011.
7.02..-5.05.2011.
14.02.-12.05.2011.
14.02.-13.05.2011.
14.02.-13.05.2011.

250
250
250
250
250
1250

Voditeljice ovog programa bile su:
* Valentina Mandić, odgojiteljica predškolske djece, u Belišću i Veliškovcima
* Tihana Antolović, odgojiteljica predškolske djece, u Bizovcu i Brođancima te
* Viktorija Bašić , odgojiteljica predškolske djece, u Petrijevcima.
Radi se o kolegicama kojima je ovo bio prvi profesionalni zadatak koji su uspješno izvršile.
Kroz tri mjeseca zajedničkog rada organizirali smo , na pet lokacija, 6 masovnih roditeljskih sastanaka
kojima je za cilj bio upoznati roditelje sa ciljevima i zadacima ovog programa, ukazati im na brojne
mogućnosti suradnje roditelja i odgojitelja, informirati i pojasniti razvojnu fazu u kojoj se djeca nalaze
(razvojne potrebe i mogućnosti), ukazati na načine rješavanja uočenih odgojnih ili razvojnih poteškoća
kod pojedine djece , ukazati na potrebu i vrijednosti suradnje roditelja i učitelja polaskom njihove
djece u osnovnu školu.
Koncepcijom programa završnih svečanosti nastojali smo pružiti što cjelovitiji pregled najvažnijih
sadržaja koji su bili predmet aktivnosti programa predškole.
Tijekom 250 sati njegove provedbe kolegice su imale , na razini ustanove, stručnu podršku članica
odgojiteljskog tima i pedagoga - ravnatelja ustanove, a van nje predstavnika lokalne uprave,
predstavnika civilnog sektora društva, učiteljica / učitelja osnovne škole (Belišće, Veliškovci,
Brođanci).
Kod troje djece u Belišću, jedne djevojčice i dva dječaka, konstatirali smo određene poremećaje u
razvoju.
Kod djevojčice radilo se o poteškoćama iz autističnog spektra poremećaja, kod jednog dječaka u
pitanju su bile emocionalne poteškoće u razvoju, a kod drugog poremećaji pažnje s elementima
hiperaktivnosti (AD / HD poremećaj).
U ostalim skupinama ovog programa nismo uočili zabrinjavajuća odstupanja u ponašanju i razvoju
djece.
Iako naša primarna funkcija niti osposobljenost nije postavljanje određenih dijagnoza (nalaza) ,
dostatno smo educirani kako bi uočili navedene poteškoće te u razgovoru s roditeljima ukazali na
ozbiljnost situacije i potrebu interdisciplinarne potvrde i rješavanja ili barem ublažavanja uočenih
poteškoća.
Planirani programski sadržaji u cijelosti su ostvareni , a njihovu suradnju s djecom, roditeljima i
okruženjem, temeljem praćenja njihovog rada, ocijenili smo vrlo dobrom.
Ovo je prilika zahvaliti se Darku Kovaču, dipl. pedagogu, ravnatelju osnovne škole „Ivan
Kukuljević“ Belišće, Nevenu Vrankoviću, prof., voditelju područne osnovne škole „Ivan Kukuljević“
u Veliškovcima i Anti Lovrinčeviću, prof., ravnatelju osnovne škole „Bratoljub Klaić“ Bizovac
(Brođanci) na kolegijalnoj i stručnoj pomoći pri organizaciji programa predškole u prostorima
njihovih objekata.
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Od ostalih kraćih programa, roditeljima i djeci ponudili smo:
a) RANO UČENJE ENGLESKOG JEZIKA u matičnom vrtiću , koji je vodila kolegica
Jadranka Mesić, nastavnica engleskog jezika u osnovnoj školi „Ivan Kukuljević“ u Belišću.
Program se odvijao jednom tjedno , organiziran kroz rad dviju skupina, mlađa i starija skupina
sa ukupno 19 djece, u trajanju od po pola sata sa svakom skupinom. U područnom vrtiću u
Petrijevcima organiziran je ovaj program koji je vodila Suzana Dundović, profesorica
engleskog jezika u osnovnoj školi, a program je pohađalo 14 djece.
b) UNIVERZALNI SPORTSKI SAT u prvom dijelu pedagoške godine vodio je kolega Karlo
Kaptalan, a zatim ga je, zbog poslovnih obveza, u drugom dijelu pedagoške godine zamijenio
kolega Dominik Strišković, sportski trener. Program se odvijao jednom tjedno , u dvorani
matičnog vrtića, u trajanju od 45 minuta, a polazilo ga je ukupno 10 djece.
c) RITMIKA je treći ponuđeni program koji je vodila Iva Soldo. Program se odvijao jednom
tjedno u trajanju od 45 minuta, a pohađalo ga je ukupno 20 djece.
d) GLAZBENA IGRAONICA je program koji je vodila kolegica Tihana Ivanković, prof.
klavira. Program se odvijao jednom tjedno u trajanju od 30 minuta, a polazilo ga je 10
djece.
e) PROGRAM FOLKLORA ponuđen je polaznicima područnog vrtića u Bizovcu. Program je
vodio kolega Siniša Đurković, a u njegov rad bila su uključena djeca obje skupine.
Vježbalo se dva puta tjedno po sat vremena.
Programske sadržaje nudili smo, putem anketnih listića, na masovnim roditeljskim sastancima,
nastojeći zadovoljiti što više dječjih razvojnih potreba i mogućnosti.
Želja nam je sustavno širiti ponudu kraćih programa na razini ustanove, a to prvenstveno ovisi
o:
a) interesu i financijskim mogućnostima roditelja, obzirom da se svaki program dodatno plaća, a
mjesečna cijena im je bila 60,00 kn po djetetu,
b) izboru voditeljica / voditelja ovakvih aktivnosti kao i programskoj osmišljenosti odgojnih
sadržaja namijenjenih djeci predškolske dobi kojih na našem području još uvijek nema
dovoljno
c) verificiranim programima od strane MZOŠ.
III MATERIJALNI UVJETI RADA
Financiranje redovne djelatnosti naše ustanove (matični i područni vrtići) vršilo se iz slijedećih izvora:
a) gradski i općinski proračuni (Belišće, Bizovac, Petrijevci)
b) uplata roditelja polaznika jasličkih i vrtićkih programa
c) sredstava MZOŠ kojim se dijelom financira rad programa predškola i prijavljene djece s
poteškoćama u razvoju
d) sredstava MZOŠ kojim je financiran boravak 5 djece romske nacionalne manjine u matičnom
vrtiću.
Grad Belišće , u okviru svog socijalnog programa , sudjeluje u pokriću troškova (cijene ) vrtića za:
a) djecu socijalno ugroženih obitelji
b) za drugo i treće dijete
c) za djecu 100% invalida.
Roditelji koji imaju dvoje ili više djece upisane u vrtić za prvo dijete plaćaju 100% cijenu učešća, za
drugo dijete 70% cijene učešća, za treće i svako naredno dijete oslobođeni su plaćanja cijene
izabranog programa.
Ako je jedan od roditelja ili oba 100% invalidi, bez obzira na vrstu invalidnosti, plaća 50% od cijene
programa. Invalidnost se dokazuje Rješenjem o invalidnosti.
Samohrani roditelji za prvo i drugo dijete upisano u vrtić plaćaju 70% od cijene programa, a za treće
dijete i naredno oslobođeni su plaćanja cijene izabranog programa.
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Samohranost se dokazuje Rješenjem o rastavi braka i Izjavom o zajedničkom domaćinstvu ovjerenu
od strane javnog bilježnika.
Pravo na beneficije, prema gore navedenim kriterijima, imaju samo roditelji čiji prihod po članu
obitelji ne prelazi 1.500,00 kn.
Treće dijete i svako naredno uključeno u pohađanje vrtića oslobođeno je plaćanja cijene programa bez
obzira na visinu prihoda po članu domaćinstva.
Roditelji mogu ostvariti pravo na olakšicu samo po jednom kriteriju od ispunjenih uvjeta i to onom
koji je povoljniji za korisnika.
Pregled mjesečnih izdvajanja iz proračuna
jedinica lokalne uprave i samouprave za 2010. / 2011. godinu
Rbr.
1.
2.
3.

Lokalna samouprava
Belišće
Bizovac
Petrijevci
UKUPNO:

Iznos za 2010. u kn
155.045,00
34.820,00
35.000,00
224.865,00

Iznos za 2011.u kn
162.345,00
35.485,00
35.000,00
232.830,00

30. rujna 2010. godine u organizaciji grada Belišća, Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće i Nogometnog
kluba „Belišće“ organizirana je sportska humanitarna utakmica pod nazivom „Humane zvijezde
Hrvatske i Belišća za dječji vrtić „Maslačak“.
Radi se o prvoj takvoj utakmici organiziranoj u Belišću, a 30 po redu na razini Hrvatske, u kojima
poznate ličnosti javnog, kulturnog, sportskog i gospodarskog života daju svoj doprinos određenoj
ustanovi / organizaciji u lokalnoj zajednici.
Razlog organizacije ove aktivnosti bio je , pored promocije ciljeva ovih sportsko-humanitarnih susreta,
prikupiti dio financijskih sredstava za potrebe naše ustanove.
Jedan od sudionika ekipe humanih zvijezda Hrvatske bio je gospodin Ivo Josipović, predsjednik
države, uz sudjelovanje brojnih poznatih osoba javnog, kulturnog i sportskog života.
Ukupno je prikupljeno 33.184,00 kn, kroz 21 uplaćenu donaciju i prodane karte za ovaj susret.
Koristim priliku zahvaliti se gospodinu Branku Tušeku, glavnom organizatoru ovog nesvakidašnjeg
sportsko susreta, gospodinu Zvonku Boriću, gradonačelniku Belišća i predstavnicima gradske uprave,
gospodinu Zoranu Uranjeku, predsjedniku Organizacijskog odbora , članovima Organizacijskog
odbora, veteranima NK „Belišće“ i članovima uprave NK „Belišće“, svim donatorima i posjetiteljima
koji su svojim doprinosom dali vrijednu podršku našem odgojnom radu.
Tijekom godine značajno smo obnovili knjižni fond na razini matičnog vrtića, kako u smislu
slikovnica za djecu, dječje književnosti tako i stručnih knjiga namijenjenih odgojiteljicama i stručnim
suradnicima u predškolskim ustanovama.
Stručni naslovi prvenstveno se odnose na područja:
a) pedagogije
b) razvojne psihologije
c) komunikologije
d) zdravstvene preventive
e) područja rada s djecom sa poteškoćama u razvoju
f) poticanje dječje kreativnosti i rada s darovitom djecom
g) projektnog rada u predškolskim ustanovama.
Nabavili smo didaktičko pomagalo pod nazivom „IGRAJMO SE PRAČOVJEKA“ ,čiji je izdavač
Školska knjiga Zagreb. Radi se o modularnom didaktičkom sredstvu namijenjenom radu s djecom od
4 do 6 -7 godine života, koja svojim sadržajima nudi različite oblike interakcije djece i odgojitelja,
potiče sva razvojna područja dječjeg rasta i razvoja, a posebno ističe vrijednost projektnog rada u
predškolskim ustanovama.
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Za potrebe matičnog vrtića osigurali smo sintisajzer, u sklopu projekta „GLAZBENI KUTIĆ“,
rađenog u suradnji sa DND-om Belišće, a koji je putem raspisanog natječaja financirala županija
Osječko-baranjska, iznosom od 3.500,00 kn.
Obnovljen je dio profesionalnog pribora za potrebe kuhinje ustanove, set noževa, daske za rezanje,
miješalice, grabilice, jušnici, posude za serviranje hrane, čaše, bokali, pribor za održavanje čistoće
objekta.
Osoblju ustanove osigurana je radna – zaštitna odjeća.
U sanitarnim čvorovima po sobama dnevnog boravka matičnog vrtića zamijenjene su dotrajale wc –
daske novima.
Bilježimo vrijedne donacije dva računala u Belišću te jednog računala u područnom vrtiću u Bizovcu.
Navedeni uređaji bit će instalirani za potrebe umrežavanja sve tri ustanove u informacijski sustav
prvenstveno s ciljem međusobne komunikacije i razmjene informacija kao i povezivanja s okruženjem,
prvenstveno lokalnom upravom, Agencijom za odgoj i obrazovanje (podružnice u Osijeku i Zagrebu),
resornim Ministarstvom, Sveučilištima u Osijeku i Zagrebu, pojedincima, udrugama i institucijama, na
lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, čijom suradnjom možemo podići kvalitetu odgojnog rada
ustanove u cjelini.
Tijekom godine izvršena su određena ulaganja u održavanje igrala područnih i matičnog vrtića,
održavanje prostora soba dnevnog boravka te kuhinja u područnim vrtićima.
Potrebno je istaći kako nas, razini sva tri objekta tijekom nove pedagoške godine, očekuju poslovi
praćenja, planiranja i preinaka prvenstveno glede njihove energetske učinkovitosti.
Područni vrtić u Petrijevcima očekuje sanaciju krovišta, a time i svojevrsnu građevinsku
rekonstrukciju cijelog objekta.
U područnom vrtiću u Bizovcu također će biti potrebno razraditi njegovu energetsku učinkovitost te ,
koliko to budu dopuštala financijska sredstva proračuna Općine, a naročito mogućnosti projektnog
prikupljanja potrebnih sredstva (Županija, natječaji pojedinih tvrtki, Nacionalne i regionalne zaklade,
Ministarstva, EU fondovi) , staviti u funkciju potkrovlje objekta čime bi cijela ustanova dobila nove
mogućnosti odgojnog rada.
Zgrada matičnog vrtića traži izradu detaljnog plana sanacije , temeljene na elaboratu o potrošnji
energenata i stanju pojedinih sustava - instalacija , kako bi podigli ukupnu kvalitetu boravka djece u
njoj, svjesni kako i kvaliteta prostora u kojem borave ima važnu odgojnu ulogu u njihovom razvoju,
ujedno prilagođavajući objekt zahtjevima EU.
Problemi su poznati, a vezani su uz krovište, slabu izolaciju objekta, stolariju (prozori, vrata), sustav
grijanja (mreža radijatora, dotrajalost kotla), sustav kanalizacije, dotrajalost električnih instalacija.
Sve to za rezultat ima povećanu potrošnju osnovnih energenata (voda, struja, plin) objekata što utječe
na ukupno poslovanje ustanove.
Izradom potrebne tehničke dokumentacije i pripadajućih troškovnika te njihovim apliciranjem na
natječaje FZOEU (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) kao i prijavama na natječaje pred
pristupnih EU fondova, stvorit ćemo mogućnosti kvalitetnije rekonstrukcije objekta, a time i
organizacijsko-programskih promjena koje će uslijediti s krajnjim ciljem stvaranja vrtića po mjeri
djeteta.
IV NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST, RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE
Odgojno-obrazovni rad te skrb za tjelesni rast i razvoj temeljne su zadaće svake predškolske ustanove.
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U cilju osiguranja što kvalitetnije njege i skrbi za tjelesni rast i razvoj djece sustavno se radi na:
a) unapređivanju i zaštiti zdravlja djece
b) stjecanju navika pravilne prehrane
c) osiguranju potrebnih mjera, uvjeta i sredstava za pravilan rast i razvoj djece tijekom njihovog
boravka u ustanovi.
Briga za njegu , tjelesni rast i razvoj djece te očuvanje zdravlja kroz zdravstvenu prevenciju primarno
je pitanje informiranja i edukacije roditelja i odgojitelja.
Područje njege, prehrane, zdravstvene zaštite kroz donošenje i provođenje preventivnih mjera te
zdravstvena edukacija, područja su rada zdravstvenih voditeljica / voditelja u predškolskim
ustanovama (više medicinske sestre / tehničari).
Ustanova nema zdravstvenog voditelja, a kroz sustavno informiranje / edukaciju s medicinskim
osobljem Doma zdravlja nastojimo kompenzirati taj manjak.
Predmet našeg stručnog interesa tijekom godine, kada je ovo područje u pitanju, su:
* specifičnosti razvoja djece od 12 mjeseci do 6 - 7 godine života
* specifičnosti oboljenja koja prate pojedine razvojne faze djece ( 1 - 3 god.; 3 - 6 god. života)
* alergijska stanja kod djece
* proučavanje ponašanja kronično bolesne djece u vrtiću
* poticanju i razvijanju prehrambenih navika kod djece
* unapređivanju jelovnika ustanove izborom i kombinacijom različitih namirnica i načina njihove
priprave kroz tjedne ponude
* podsjećanja na osnovne oblike prve pomoći koje odgojiteljice moraju znati glede pomoći djeci u
slučajevima:
- različitih krvarenja
- uganuća i/ ili prijeloma
- uboda insekata
- povreda glave
- glavobolje
- probavnih smetnji
- povišene temperature
- gubitka svijesti i slično.
Dobru suradnju imali smo sa Gradskim društvom Crvenog križa Valpovo kao i Domom zdravlja
Valpovo- Ambulanta Belišće, glede zdravstvene preventive i edukacije odgojitelja.
Otvaranjem ordinacije pedijatrijske službe u Ambulanti Belišće, otvaraju nam se nove mogućnosti
suradnje na području informiranja, edukacije, obilježavanja određenih dana u godini posvećenih
zdravlju i brizi za bolesne, što će dodatno unaprijediti naš odgojno-obrazovni rad.
Tijekom godine vršili smo 3 do 4 antropometrijska mjerenja prateći tjelesni rast i razvoj, a na temelju
tih podataka (visina, težina) poduzimali smo određene preventivne radnje u suradnji s roditeljima, a po
potrebi i zdravstvenim ustanovama kao što su Ambulanta Belišće, Dom zdravlja Valpovo, Zavod za
javno zdravstvo Osijek, KBC Osijek. Poticanje i razvijanje kulturno-higijenskih navika sustavni je dio
našeg odgojnog rada po skupinama, a te navike prvenstveno podrazumijevaju:
* pranje ruku
* higijenu zuba i usne šupljine
* provođenje jednostavne masaže djece jasličkih skupina tijekom previjanja što se pokazalo vrlo
učinkovito (smirivanje i opuštanje djece).
Na početku i tijekom pedagoške godine, krajem radnog tjedna vršili smo dezinfekciju igračaka, vrata
prostorija i pojedinih dijelova namještaja s kojima djeca najčešće dolaze u kontakt.
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Mikroklimatski uvjeti po sobama dnevnog boravka (temperatura, prozračnost, osvjetljenje,...) redovne
su i svakodnevne aktivnosti prvenstveno odgojiteljica, ali i ostalog osoblja (spremačice, domar,
pedagog) glede osiguranja što kvalitetnijeg okruženja tijekom boravka djece u ustanovi.
Veći dio godine, naročito djeca starijih vrtićkih skupina, boravila su na zraku kroz igru na dvorištu
vrtića, šetnjama po gradu / mjestu ili kraćim izletima u prirodu, posjetima pojedinim ustanovama,
sportskim manifestacijama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i slično.
Boravcima na zraku i različitim tjelesnim aktivnostima, zadovoljavali smo dječju potrebu za
kretanjem, razvijanjem mišićnog i koštanog sustava, dišnih funkcija dječjeg organizma te poticali
njihovo samopouzdanje. Pravilna prehrana i s tim u svezi prehrambene navike djece temeljni su
preduvjeti unapređivanja i očuvanja zdravlja djece, njihovog rasta i razvoja.
Tijekom cijele godine uvodili smo određene promjene u tjednoj ponudi namirnica i jela.
U dva navrata imali smo tematske razgovore, na sjednicama odgojiteljskog tima, gdje je predmet
razgovora bio upravo jelovnik, izbor namirnica te načini njihove priprave. Odgojitelji su tijekom
cijele godine pratili konzumaciju hrane na razini odgojnih skupina, te su svojim prijedlozima sugerirali
moguće promjene, shodno našim mogućnostima.
„Prehrambeni standard za planiranje prehrane djece u dječjim vrtićima – jelovnici i normativi“
priručnik je autorica Ljube Vujić Šisler i Ljiljane Vučemilović, VMS, koji je prihvaćen kao osnovni
dokument za pripremu obroka u predškolskim ustanovama. Cilj priručnika bio je osuvremeniti i
obogatiti jelovnik u vrtićima. U jelovniku naglasak je na raznolikim namirnicama, a prije svega
sezonskom voću i povrću te cjelovitim žitaricama.
Zdravstvena ispravnost kao i prehrambena vrijednost pripremljenih obroka bila je redovito (tjedno)
kontrolirana od strane Zavoda za javno zdravstvo, Osijek.
Osoblje ustanove koje sudjeluje u pripremi i podjeli hrane (kuharice, servirke) dva puta su bile na
sanitarnom pregledu, a ostali zaposlenici jednom.
U cjelodnevnom programu djeca su imala osigurana tri obroka (doručak, užina, ručak), a djeca u
poludnevnom (vrtićkom) programu imala su osigurana dva obroka kroz užinu i ručak.
Kroz pedagošku godinu nismo zabilježili ozbiljnije tjelesne povrede djece koje bi zahtijevale bolnički
tretman, što nas obvezuje na daljnje sustavno podizanje sigurnosti boravka djece u ustanovi i van nje
(npr. dvorište vrtića,...).
Kao i svake pedagoške godine najviše pobola djece vezano je uz prehlade, upale grla-angine,
bronhitis, dva slučaja šarlaha, konjuktivitis, vodene kozice, bilježimo nekoliko upala pluća te crijevnih
viroza.
Roditelji naših polaznika dužni su donijeti potvrdu o zdravstvenom stanju djeteta / djece prije
uključivanja u odgojnu skupinu, a potvrde su im izdavali liječnici obiteljske medicine ili liječnikpedijatar.
V ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD
Kroz svakodnevni odgojno-obrazovni rad nastojali smo slijediti temeljne odrednice:
a) Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi
b) Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi
c) Humanističkog pristupa teoriji i praksi predškolskog odgoja.
Predškolski odgoj kao dio sustava odgoja i obrazovanja ima za cilj poticati i razvijati:
* osobnost djece
* dječje razvojne potrebe i mogućnosti
* kreativnost
* samostalnost i
* odgovornost.
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Odlučujući čimbenici razvoja djece su socijalna sredina i kvaliteta odgoja. Proučavajući i
primjenjujući temeljne odrednice humanističkog pristupa odgoja djece, dijete smo promatrali kao:
a) aktivnog subjekta svoga razvoja pri čemu mu odrasla osoba samo pomaže u tome
b) ličnost koja je već od rođenja sposobna stupiti u komunikaciju s drugima
c) osobnost dostojna poštovanja
d) jedinstvena osobnost, posebno organizirana struktura osobina
e) osobnost u razvoju koja posjeduje urođenu potrebu za osjećanjem, spoznajom, učenjem,
komuniciranjem, koja posjeduje unutrašnji dinamizam koji ga potiče da teži zadovoljavanju svojih
potreba.
Dječji vrtić mjesto je življenja, igre i učenja djece i odraslih i treba biti otvoren i odgovarati na potrebe
djece, roditelja, kulturne i društvene sredine u kojoj djeluje. Dolaskom djeteta u vrtić želimo stvoriti
okruženje (organizacijsko, materijalno, kvaliteta međuljudskih odnosa) koje će biti garancija:
a) zdravlja
b) sigurnosti i prihvaćenosti te
c) ukupnog rasta i razvoja.
S tim u svezi su i odrednice teorije i prakse suvremenog predškolskog odgoja i obrazovanja koje vrtić
određuju kao:
a) dječju kuću – ustanovu po mjeri djeteta
b) organizaciju – zajednicu koja uči
c) centar izvrsnosti.
U praktičnom radu odgojitelja slijedeći stavovi humanističke koncepcije bili su teorijski okvir o kojem
treba skrbiti u organiziranju institucijskog predškolskog odgoja:
a) Razvoj djeteta znači njegovo pozitivno mijenjanje, a zadatak je odgojitelja pomoći mu u tome.
Pored teorije o dječjem razvoju potrebno je imati na umu jedinstvenost razvoja svakog djeteta.
b) Predškolsko razdoblje je period kad dijete ima velike mogućnosti stjecanja znanja, razvoja
sposobnosti i stvaralaštva.
c) Dijete uči putem interakcije –međuodnosa sa socijalnom i fizičkom sredinom i to tako da
neprestano mijenja svoja prethodna iskustva.
d) Zadatak je dječjeg vrtića stvarati uvjete djetetu / djeci da otkriva, upoznaje i ovladava sobom;
razvija odnose, stječe iskustva i spoznaju o drugim ljudima, spoznaje svijet oko sebe i razvija
tehnike djelovanja na njega.
Jedan od temeljnih zadataka odgojitelja jest omogućiti im slijed osobnog razvoja i razvijati
sposobnosti stupanja u odnose s drugima.
Na osnovu rečenog možemo zaključiti, a taj zaključak nastojali smo svakodnevno provoditi u praksi,
napušta se tradicionalna uloga odgojitelja kao osobe koja izravno podučava djecu (odgojitelj kao
jedini izvor znanja) jer su sve manje zastupljene aktivnosti u kojima ona / on okuplja svu djecu i
„obrađuje“ određene sadržaje.
Suvremena uloga odgojitelja usmjerena je na:
* organizaciju sredine / prostora
* izbor materijala, sredstava i pomagala koja će djecu poticati na razmišljanje, istraživanje, suradnju i
stvaralaštvo
* rješavanje problema
* stjecanje novih znanja često bez izravnog poučavanja.
Mjesec rujan period je privikavanja novoupisane djece na karakteristike institucionalnog odgoja koji,
na razini odgojiteljskog tima ustanove, koristimo:
1. upoznavajući osobnosti, razvojne faze i individualne mogućnosti djece
2. razmjenjujući različite informacije s roditeljima djece i traženju najučinkovitijih oblike suradnje u
našim partnerskim odnosima
3. planiranju programskih sadržaja i organizaciji prostora
4. izboru materijalnih poticaja i didaktičkih sredstava
5. planiranju uključivanja vanjskih stručnih suradnika u pojedine segmente odgojno-obrazovnog
procesa
6. pripremanju koncepata projektnog rada na razini pojedinih odgojnih skupina i ustanove u cjelini.
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Područja odgojno-obrazovnog rada odgojitelja u radu s djecom prvenstveno su vezana uz:
1. Tjelesni i psihomotorni rast i razvoj
2. Socioemocionalni razvoj i razvoj ličnosti
3. Spoznajni razvoj
4. Govor i komunikaciju
5. Dječje stvaralaštvo.
O navedenim razvojnim područjima odgojitelji svakodnevno skrbe, a pri izboru odgojnih sadržaja
prvenstveno se vode OSOBNIM DJEČJIM INTERESOM, interesom grupe te odgojne skupine u
cjelini.
Pored skrbi o dječjim interesima odgojen sadržaje planiramo shodno KALENDARU DOGAĐANJA
tijekom godine.
Kako je gotovo svaki dan u godini posvećen određenoj potrebi, problemu, i slično, obilježavanju
nekog događaja ili razvojnoj prilici, evo pregleda nekolicine dana koji su izabranim sadržajima bili dio
naših dnevno-tjednih programskih aktivnosti:
* OLIMPIJSKI DAN – DAN HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA
* SVJETSKI DAN GLAZBE
* MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA
* DJEČJI TJEDAN
* DANI KRUHA
* PLODOVI ZEMLJE – JESENSKE SVEČANOSTI
* MEĐUNARODNI DAN SLIJEPIH I SLABOVIDIH OSOBA
* MEĐUNARODNI DAN ŠTEDNJE
* MJESEC HRVATSKE KNJIGE
* DANI HRVATSKOG JEZIKA
* MEĐUNARODNI DAN KAZALIŠTA
* SVJETSKI DAN MIRA
* BLAGDAN BOŽIĆA
* MEĐUNARODNI DAN ŽIVOTA
* SVJETSKI DAN BOLESNIKA
* DAN ZALJUBLJENIH
* MEĐUNARODNI DAN ŽENA
* DAN POLICIJE
* MAJČIN DAN
* DAN OČEVA
* SVJETSKI DAN VODA
* SVJETSKI DAN ZDRAVLJA
* DAN PLANETA ZEMLJE
* DAN GRADA / OPĆINE
* DAN EUROPE
* MEĐUNARODNI DAN OBITELJI
* MEĐUNARODNI DAN MUZEJA,...

Pripremom i organizacijom sadržaja posvećenih navedenim danima –tjednima ugostili smo brojne
drage goste i vanjske suradnike ako što su:
 članice OK „BELIŠĆE i gospodina Karla Kaptalana, višeg sportskog trenera * troje učenika
osnovne glazbene škole iz Valpova i kolegu Davora Kuzmanovića, profesora gitare
 gospodina Zdravka Vuksanića, kontakt policajca i djelatnika PP Valpovo
 prisustvovali smo demonstraciji nekih od aktivnosti pripadnika specijalne policije PU Osječkobaranjske kojom prigodom je upriličen tehnički zbor vozila, opreme i naoružanja, rada sa
službenim psima, demonstracije obrambenih vještina specijalne policije te simulacije talačke krize
i postupanja pripadnika specijalne policije u takvim situacijama
 Korisnici „Pomoći u kući“, programa pomoći starijim osobama grada Belišća čija je voditeljica
Gordana Papišta
 suradnja s doc. dr.sc. Snježanom Tolić, sa Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Zavoda za
agroekonomiku, na projektu „KREATIVNI DVORIŠNI MINI VRTOVI“
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članice književne udruge „VERS“ Belišće
posjet Danijela Kardoša, dr.med., specijaliste – pedijatra ustanovi u povodu Međunarodnog dana
bolesnika
 u nekoliko navrata bili smo gosti kolegicama Vlasti Vicić i Jasni Andrišić u Gradskoj knjižnici i
čitaonici Belišće
 gostovanje gospodina Ignje Ivanovića, direktora Slatinske banke Valpovo i prigodnog darivanja
djece vrtićkih skupina u povodu Svjetskog dana štednje
 posjetili smo dvije promocije knjiga iz područja dječje književnosti u organizaciji Gradske
knjižnice i čitaonice
 djeca starijih vrtićkih skupina (cjelodnevni i poludnevni program)) sudjelovala su u radionici
Hrvatske udruge gluho slijepih osoba „DODIR“, a sve u sklopu projekta udruge pod nazivom „U
ponoru diskriminacije: program emocionalnog, kulturološkog i socijalnog osnaživanja žena sa
senzoričkim oštećenjima“.
 starije vrtićke skupine sudjelovale su u povodu Međunarodnog dana kazališta i 33. Memorijala
Dragutina Merca Nunoša i Ivana Nikolmikova-Vanje u pgodno programu tim povodom
 članovi likovne udruge „BEL-ART“ sudjelovali su u oslikavanju pisanica povodom blagdana
Uskrsa u mješovitoj skupini, poludnevni program
 djeca starijih vrtićkih skupina matičnog vrtića, njih 20, sudjelovali su na 10.Olimpiskom festivalu
dječjih vrtića održanom u Našicama
 polaznici starije mješovite skupine iz područnog vrtića u Bizovcu sudjelovali su u sportskom danu
organiziranom u DV „Latica“ u Osijeku.
Pored programskih sadržaja, organizacija prostora slijedeći je važan element u našem radu, jer i on
ima odgojnu ulogu.
Prostor sobe dnevnog boravka organiziran je shodno:
a) dječjim razvojnim potrebama i mogućnostima (jasličke, vrtićke skupine)
b) materijalnim mogućnostima ustanove obzirom na financijske mogućnosti nabave određenih
didaktičkih sredstava i pomagala u odgojnom radu
c) suradnje s roditeljima koji su nam pomogli u opremanju pojedinih dijelova soba dnevnog
boravka ili zajedničkih prostorija.
Raznoliki materijalni poticaji najčešće su ponuđeni djeci putem tz. CENTARA AKTIVNOSTI, od
kojih su najčešći bili:
* centar kuhinje
* lutaka
* slikovnica
* građenja
* prometa
* liječnika
* likovnog izražavanja
* centar glazbe
* početnog čitanja i pisanja.
Od novopšokrenutih centrar izdvojio bih:
* razmišljaonicu
* ljutionicu –centar osame
* centar zvukova – jaslice
* centar mirisa
* centar opuštanja
* centar dodira / opipa
* mali poligon
* centar osjećaja
* centar bajki
* obiteljski centar
* informatički kutak
* ekološki centar.
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Osmišljavanjem ovakvih centara – mjesta unutar soba dnevnog boravka, dvorane i zajednički prostori
ustanove (donji i gornji hol, hodnici, blagovaonica, knjižnica, spavaonica, dvorište ustanove) namjera
nam je bila raspoloživi prostor staviti u funkciju:
- međusobnog druženja i upoznavanja djece
- učenja kroz otkrivanje i međusobnu suradnju, naročito u odnosu starije i mlađe djece
- ponudu novih sadržaja koji potiču različite oblike dječjeg stvaralaštva.
Radili smo na povezivanju predškolskih ustanova Valpovštine kroz programsko-projektne aktivnosti
čiji su sadržaji bili prožeti temama iz ekologije i ekološkog odgoja.
Posebno ističem suradnju naše ustanove i dječjih vrtića „MAZA“ i „MOJ BAMBI“ Valpovo s kojima
smo uspješno surađivali kroz projektni dan na temu „MALI EKOLOZI U AKCIJI“, u povodu Dana
planeta Zelje, i likovne izložbe „DJEČJE EKO PORUKE“, u povodu Svjetskog dana zaštite okoliša.
Tim povodom ostvarili smo lijepu suradnju na razini predškolskih ustanova, članova Izviđačkog
odreda „IOVALLIOS“ Valpovo te Muzeja Valpovštine u čijim prostorima je postavljena izložba
dječjih likovnih radova.
Kroz godinu organizirali smo nekoliko kazališnih predstava te iluzionističko-poetske nastupe članova
Udruge za dijalog i nenasilje Valpovštine, u sklopu programa predškole.
U suradnji sa Školskom knjigom Zagreb, podružnica Osijek, organizirali smo nastup Željke Horvat
Vukelja, dječje književnice, koja ej za naše prilike na neuobičajen način predstavila svoje knjige za
djecu te demonstrirala kako se s relativno malo materijalnih poticaja mogu postići vrijedni rezultati u
učinkovitoj komunikaciji i motivaciji djece predškolske dobi.
Poseban predmet našeg stručnog interesa predstavljaju djeca s posebnim potrebama, a u tu skupinu
ulaze djeca sa poteškoćama u razvoju i darovita djeca.
Tijekom godine registrirali smo, na razini ustanove, ukupno 24 djece sa određenim poteškoćama u
razvoju.
Potrebno je naglasiti kako ovdje koristimo dva termina i to:
a) djeca s poteškoćama u razvoju gdje se radi o trenutnim razvojnim poteškoćama koje će uz
određene specijalističke tretmane biti ublažene ili potpuno otklonjene
b) djecu s razvojnim teškoćama gdje se radi o teškoćama koje će ih pratiti cijeli život, koje se
ponekad mogu ublažiti, ali se ne mogu riješiti.
Uglavnom se radi o govornim poteškoćama, poremećajima vida (slabovidost, astigmatizam).
Kod trojice dječak, raspoređenih u mješovite skupine-poludnevni program, zabilježili smo razvojne
poteškoće.
Dvoje djece imalo je određenu medicinsku dokumentaciju s tim u svezi (kod jednog dječaka radi se o
posljedicama cerebralne paralize s elementima hiperaktivnosti, a kod drugog poremećajima iz
autističnog spektra).
Kod trećeg dječaka bilježimo poteškoće u govornoj komunikaciji i usporenom razvoju, bez popratne
medicinsko-specijalističke dokumentacije (liječnik-pedijatar, psiholog, logoped-defektolog).
U područnom vrtiću „Maslačak“ u Bizovcu imali smo 3 djece – štićenike SOS DJEČJEG SELA
Ladimirevci.
Radi se o djeci koja nose različite traume u svojim mladim životima, koja traže obilje pažnje i
strpljenja, koja često žele biti u prvom planu kod odgojiteljica oa često neprimjerenim i
neprihvatljivim oblicima ponašanja žele skrenuti pozornost na sebe.
U nekoliko navrata imali smo razgovore s članovima stručnog tima u SOS DJEČEM SELU gdje smo
pokušali naći najbolja organizacijska (problem spavanja –nespavanja i odlazaka djece kući poslije
ručka) i metodičkim rješenjima (kako im privući pažnju za određene odgojne sadržaje i aktivnosti,
kako ih poučiti nenasilnom rješavanju međusobnih sukoba, kako ih opuštati u trenucima napetosti i
bijesa).
S tim u svezi dogovorili smo povremenu suradnju naših dvaju timova tijekom pedagoške godine radi
međusobne razmjene iskustava te informiranja i edukacije o metodama rada s djecom sa poteškoćama
u razvoju.
Vrijedan poslovni iskorak napravili smo kao ustanova sudjelovanje u projektu pod nazivom „KAO
DA SAM DOMA“ koji je osmislila i vodi Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama „ZVONO“
Belišće.
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Naša ustanova partner je u provedbi programskih sadržaja i aktivnosti, a naša primarna obveza je
informiranje, edukacija, ustupanje prostora ustanove i materijalno-tehničkih sredstava za potrebe
odvijanja programskih aktivnosti.
Projekt ima veliku vrijednost kroz više dimenzija svog poslanja, a najvažnijom smatram učiniti djecu i
osobe s posebnim potrebama vidljivim, aktivnim i korisnim građanima društva te skrenuti pozornost s
razvojnih teškoća na njihovu osobnost i potencijale koje nose, unatoč prisutnim ograničenjima.
Kvalitativan iskorak u sadašnjem i budućem radu zaposlenika i osnovne škole u Belišću predstavlja
formiranje i rad MST-a (mobilnog stručnog tima).
Kao ustanova imamo stalno prisutnog člana u MST-u , a tijekom godine imamo nekoliko (3 do 5)
edukacija na teme iz područja rada s djeocm sa posebnim potrebama.
Projekt traje do 2013. godine, a u međuvremenu očekuju nas brojne radionice i stručne edukacije koje
će podizati našu razinu razumijevanja i kvalitetnijeg rada s ovom djecom.
Za istaći je kako broj djece s posebnim potrebama , u odnosu na prošle godine, nije u značajnijem
porastu, ali bilježimo višestruke poremećaje u razvoju kod pojedine djece, poremećaje koji često
zahtijevaju interdisciplinarni stručni rad.
U redovne vrtićke programe matične ustanove (srednja vrtićka skupna, mješovita skupina-poludnevni
program) uključili smo petoro djece romske nacionalne manjine čije je sufinanciranje u cijeni koštanja
vrtića pokrivalo MZOŠ, Ured za nacionalne manjine.
Djeca su se vrlo dobro socijalizirala u rad odgojnih skupina tako da nismo imali problema u radu s
njima, a roditelji su dobro surađivali i ispunjavali zadatke koje smo postavili pred njih.
Kroz suradnju s Lokalnim volonterskim centrom ,pri udruzi „ZVONO“, tijekom pedagoške godine
primili smo troje volontera u našu ustanovu (Andrea Stanković, Danijel Šomođi i Marko Hanich) koji
su pomagali u radu voditejice mješovite odgojne skupine – poludnevni program, u vremenu od 9,00 do
13,00 sati, gdje su bila raspoređena tri dječaka sa razvojnim teškoćama.
Ova praksa, obzirom da i volonteri prolaze stručnu edukaciju kroz aktivnosti MST-a, pokzala se
višestruko korisnom pa s ovom praksom planiramo nastaviti i slijedeće pedagoške godine, ukoliko
bude zainteresiranih volontera.
Tijekom mjeseca lipnja, srpnja i kolovoza, iako se broj djece u matičnom vrtiću smanjio, prosječna
dnevna posjećenost bila je između 20 i 35 djece, imali smo 6 volonterki, mahom učenica završnih
razreda gimnazije (2) te studentica prve godine fakulteta (4), koje su također preko lokalnog
volonterskog centra došle pomoći u svakodnevnom odgojnom radu.
Radi se o slijedećim učenicama / studenticama:
- Mirna Čordaš
- Nives Haničar
- Katarina Stanković
- Nera Šaronić
- Tena Vukobratović i
- Iris Pavošević.
One su u ustanovi dnevno boravile od 9,00 do 12,00 sati. Upoznate su s organizacijom rada ustanove,
našim ciljevima i zadacima, odgojnim skupinama, poslovima odgojiteljica, kao i aktivnostima u koje
se mogu uključiti pod nadzorom odgojiteljica u radu s djecom.
Odgojiteljice su tijekom godine uredno vodile pedagošku dokumentaciju odgojnih skupina kao i
individualnu dokumentaciju vezanu uz dječji rast i razvoj.
Dokumentaciju individualnog razvoja djece starijih vrtićkih skupina, školskih obveznika, predali smo
liječnicima školske medicine, odnosno stručno-razvojnim službama osnovnih škola u Belišću, Bizovcu
i Petrijevcima.
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VI SIGURNOSNI POSTUPCI I PREVENTIVNI PROGRAMI U VRTIĆU
Ključne riječi ovog područja su:
- dijete
- sigurnosne procjene vezane uz objekt i njegovo okruženje
- samozaštitne vještine
- programski dokumenti kojima se sustavno prati i unapređuje sigurnost djece u vrtiću
- edukacija zaposlenika vrtića iz područja sigurnosti boravka djece u predškolskim ustanovama.
Već smo naglasili kako e sigurnost djece, uz cjelokupni odgojno-obrazovni rad, temeljna zadaća svake
predškolske ustanove.
Sigurnost djece prvenstveno je vezana uz:
- tjelesnu
- emocionalnu i
- zdravstvenu sigurnost.
Ustanova ima nekoliko dokumenata kojima se regulira područje sigurnosti djece tijekom njihovog
boravka u ustanovi, a osnovni su:
a) Mjere sigurnosti i protokoli postupanja u kriznim situacijama
b) Zdravstveni priručnik za pružanje prve pomoći.
Tjelesna sigurnost djece znatno je povećana ugradnjom zaštitnih obloga radijatora u sobama dnevnog
boravka jasličkih skupina te dvorani matičnog vrtića. U navedenim prostorima postojala je najveća
opasnost od povreda udaranjem u radijatore, pa je ovaj sigurnosni problem otklonjen.
Na razini ustanove prate se potencijalne točke koje mogu biti izvor opasnosti te provodimo
preventivne mjere shodno financijskim mogućnostima ustanove.
Najveća opasnost za djecu su stepeništa u matičnom vrtiću, ispravnost igrala postavljenih u dvorištu
matičnog i područnih vrtića.
U dva navrata tijekom godine nuđene su nam edukacije u Zagrebu vezane uz sigurnost dječjih
igrališta. Zbog mjera štednje ove godine nismo sudjelovali u radu stručnog skupa, a dogodine ćemo to
nastojati učiniti.
Stoga se sigurnost ovih prostora kroz nadzor ponašanja djece i stalnu kontrolu ispravnosti igrala i
prostora dvorišta ustanove treba sustavno održavati na željenoj razini i unapređivati.
Sve veći sigurnosni problem je maloljetnički vandalizam koji bilježimo najviše u prostoru matičnog
vrtića.
Uništavanje biljaka u vrtu, kidanje igrala, razbijanje prozora, obijanje vrata i ulasci u prostorije vrtića,
prljanje prostora, otuđivanje opreme, zabrinjavajuće su činjenice koje traže dodatnu razradu
sigurnosnih mjera na razini vrtića.
Emocionalna i zdravstvena sigurnost prvenstveno su vezane uz rad članova odgojiteljskog tima i
ostalih zaposlenika vrtića.
Taj segment naročito je naglašen kod novoupisane djece gdje uz suradnju s roditeljima želimo proces
odvajanja i privikavanja na boravak u ustanovi učiniti što bezbolnijim.
Uz roditeljsku podršku i pomoć te sustavnu suradnju ustanove i institucija kao što su Ambulanta
Belišće, Dom zdravlja Valpovo, Zavod za javno zdravstvo Osijek i KBC Osijek, nastojimo poticati
zdravstvenu sigurnost djece u vrtiću.
Početak rada pedijatrijske ordinacije u Ambulanti Belišće otvara nam nove mogućnosti suradnje u
podizanju zdravstvene preventive i sigurnosne kulture roditelja i djece tijekom njihovog boravka u
ustanovi, ali i izvan nje.
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VII STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA I PROJEKTNI RAD
Stručno usavršavanje odgojitelja provodi se kroz:
a) osobno usavršavanje vezano uz osobne interese i mogućnosti članova stručnog tima
b) interno stručno usavršavanje putem obrade tena važnih za život i rad ustanove istovremeno
vezanih i uz određena razvojna područja djece o kojima skrbimo
c) stručna usavršavanja putem posjeta radionicama i predavanjima koje organizira AZOO,
podružnica Osijek i Zagreb.
Članovi odgojiteljskog tima početkom pedagoške godine, do 15. rujna, biraju teme internog stručnog
usavršavanja čijim izborom one postaju sastavni dio godišnjeg plana i programa za novu pedagošku
godinu. Teme se biraju shodno osobnim afinitetima odgojitelja, trenutnim potrebama odgojne prakse
kao i razvojnim mogućnostima djeteta / djece, konkretno odgojne skupine i ustanove u cjelini.
AZOO, podružnica Osijek, putem internet kataloga nudi pregled tema, voditelja aktivnosti, ciljeva i
zadataka stručnih skupova, ciljanih korisnika kojima su pojedine teme namijenjene, vremena njihovog
trajanja , metodičkih oblika rada te načina vrednovanja završnih rezultata.
Novina u suradnji sa AZOO je elektronska prijava za sudjelovanjem na izabranim stručnim
skupovima, kojih godišnje bude 3 do 5.
To je dodatni razlog informatičkog umrežavanja ustanove (matičnog i područnih vrtića) kao bi sve
kolegice otvorile svoje e-adrese – korisničke adrese nužne, pored ostaloga, za prijavu na stručne
skupove koji se boduju i vrednuju u ukupnom godišnjem radu odgojitelja, stručnih suradnika i
ravnatelja kao i napredovanje u položajna zvanja (odgojitelj-mentor, odgojitelj-savjetnik; stručni
suradnik-mentor, stručni suradnik-savjetnik).
Cjeloživotno učenje sastavni je dio radnih aktivnosti odgojitelja, stručnih suradnika i ravnatelja
ustanove što se prati kroz pripadajuću pedagošku dokumentaciju.
Tablični pregled održanih sjednica odgojiteljskih vijeća
Rbr.

Naziv teme

Oblik aktivnosti

Vrijeme
provedbe

Nosioc (i)
aktivnosti

Izlaganje

30.08.2011.

Zdenko Glasovac,
stručni tim ustanove

21.09.2010.
28.10.2010.

Mirjana Đeri Krpan
Milan Grković

23.11.2010.

Zdenka Preglej

14.12.2010.
25.01.2011.

Romana Milišić,
Danijela Falamić
Dragica Jančikić,
Ivana Belcar
Doc. dr.sc. Snježana
Tolić
Odgojiiteljski tim iz
Bizovca
Odgojiteljski tim iz
Petrijevaca
Zrinka Vladisavljević,
Ana Jurić, SOS
Dječje selo
Ladimirevci

4.

Izvješće o radu ustanove za
2009./2010. god. i godišnji plan i
program za 2010./2011. godinu
Pametni pokreti
Planiranje i razvoj profesionalne
karijere
Priča o medu

5.

Zabavno učenje za bebe i mališane

6.

Svijet dječje psihe-autistično dijete

Radionica
Predavanje /
radionica
Predavanje /
radionica
Predavanje /
radionica
Predavanje

7.

Kreativni dvorišni mini vrtovi

Predavanje

15.02.2011.

8.

Suradnjom do uspjeha

Radionica

30.03.2011.

Odgojna vrijednost brojalice u radu
s djecom predškolske dobi
Odstupanja u ponašanju djece
vrtićke dobi

Radionica
Predavanje /
radionica

26.04.2011.
18.05.2011.

1.
2.
3.

9.
10.
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U suradnji s kazališnom družinom „DON HIHOT“ iz Zagreba i gospođom Lanom Bitenc, prof.,
umjetničkom direktoricom, organizirali smo KAZALIŠNU RADIONICU, od 6. do 8.04.2011. godine,
u ukupnom trajanju od 10 sati.
Radionica je bila namijenjena odgojiteljicama predškolske djece i učiteljicama / učiteljima razredne
nastave, a naša ustanova bila je organizator i domaćin. Cilj radionice bio je osposobljavanje nekolicine
članica zainteresiranih odgojno-obrazovnih ustanova za osmišljavanjem dječjih predstava u odgojnim
ustanovama, rad na dramskom tekstu, scenskom izričaju kroz riječ i pokret, osnovama scenografije i
kostimografije te dramske improvizacije.
Radionica je imala 10 polaznika, od toga 3 odgojiteljice iz matičnog vrtića, 3 odgojiteljice iz DV
„MAZA“ Valpovo, 2 odgojiteljice iz DV „PINOKIO“ Donji Miholjac te 2 učiteljice razredne nastave
iz osnovne škole „Matija Petar Katančić“ Valpovo.
Kroz ponuđene programe AZOO, podružnica Osijek, sudjelovanjem nekoliko odgojiteljica i stručnog
suradnika –pedagoga prisustvovali smo radu stručnih skupova na teme:
* Različitost programa za djecu predškolske dobi
* Uvođenje pripravnika u pedagoški rad
* Komunikacijsko umijeće odgojiteljica / stručnih suradnika u radu s predškolskom djecom i
suradnički podnos s roditeljima
* Aktivno slušanje je temelj dobre komunikacije u vrtiću
* Prezentacijske i komunikacijske vještine
* Dramska pedagogija kroz igru i vježbe u predškolskim ustanovama
* Montessori pribor – ključ za otkrivanje svijeta
* Položaj vjerskog odgoja u predškolskim ustanovama
* Pripreme za školi
* Emocionalne i socijalne kompetencije djece predškolske dobi.
Kroz aktivnosti unutar projekta „Kao da sam doma“ i programskih sadržaja festivala „ZVONI
ZVONO“ , u organizaciji udruge „ZVONO“, sudjelovali smo u slijedećim tematskim predavanjima /
radionicama:
* Uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovne odgojno-obrazovne skupine, voditeljica
mr.sc. Snježana Sekušek-Galešev, ERF Zagreb
* Specifičnosti autističnih poremećaja kod djece predškolske dobi, voditelj aktivnosti Želimir
Rajter, prof. psihologije, voditelj MST-a projekta
* Načini rada s djecom s autizmom – TECH i PECS metoda, voditeljica aktivnosti Blanka
Brozović, prof. defektologije, članica MST-a projekta.
Prve dvije aktivnosti odvijale su se u prostoru udruge „ZVONO“, dok smo treću organizirali u
matičnom vrtiću, uz poziv za sudjelovanjem upućen odgojiteljicama i učiteljicama / učiteljima
razredne nastave s područja Valpovštine.
Projektni rad na razini ustanove ostvarili smo kroz slijedeće tematsko sadržajne cjeline:
* OLIMPIJSKI DAN
* BURZA IGRAČAKA
* EKO MEDO U AKCIJI
* DRVO
* VESELI – ŠARENI HODNICI
* SURADNJOM DO USPJEHA
* PRIČA O KRUHU
* DJEČJE SLAVONSKO SIJELO
* MALI EKOLOZI U AKCIJI
* DJEČJE EKO PORUKE.
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VII SURADNJA S RODITELJIMA / SKRBNICIMA
Svake pedagoške godine kroz uvodne roditeljske sastanke ističemo važnost partnerskih odnosa
roditelja i odgojitelja.
Ciljevi su nam isti, a to su:
a) zdrava
b) zadovoljna i
c) uspješna djeca.
polazne osnove u tim nastojanjima čini poticanje i izgradnja pozitivne slike o sebi kod svakog djeteta,
dječje samopouzdanje – razvijanje svijesti i vjere u vlastite snage i mogućnosti, samostalnosti,
kreativnosti i odgovornosti (od poslušnosti do samodiscipline) pri izboru i donošenju odluka te
preuzimanju odgovornosti za njih.
Kao stručni tim od roditelja prvenstveno očekujemo interes za odgoj vlastite djece u izvan
obiteljskom-institucionalnom okruženju, podršku zajedno dogovorenim odgojnim nastojanjima,
sudjelovanju u provedbi određenih programskih sadržaja, shodno vlastitim mogućnostima (vrijeme,
znanja, vještine i sposobnosti), podjeli odgovornosti za krajnji odgojni rezultat.
Kroz pedagošku godinu zajednička suradnja odvijala se putem:
*
informativnih sastanaka (roditelji-odgojitelji; roditelji-stručni suradnik-pedagog;
odgojitelji-stručni suradnik pedagog)
* masovnim roditeljskim sastancima, kojih smo ove godine imali 6
* grupnim roditeljskim sastancima, na razini odgojnih skupina, kojih je bilo u prosjeku 3
* informacijama u tzv. centrima za roditelje (info panoi s informacijama o dnevnim
aktivnostima djece na razini odgojnih skupina po razvojnim područjima, zamolbama
zadovoljavanja određenih potreba, informacijama o tekućim i najavama novih programskih
te pozivima roditeljima na suradnju po određenim programskim sadržajima)
* kutijama za prijedloge roditelja
* internet stranicama ustanove.

roditelji-

i tjednim
u slučaju
aktivnosti

Početkom godine održavama masovne roditeljske sastanke u Petrijevcima, Bizovcu i Belišću, a ove
godine tema je bila: VRTIĆ-ZAJEDNICA KOJA UČI.
Cilj ove aktivnosti bio je upoznati roditelje, naročito novoupisane djece sa:
* organizacijom život i rada u ustanovi
* mjerama sigurnosti i protokolima djelovanja u kriznim situacijama
* prehranom i standardima pri izradi jelovnika
* mogućnostima međusobnog komuniciranja
* financiranju vrtića i obvezama podmirivanja troškova roditelja
* mogućnostima zajedničkog rada, učenja i poučavanja u odgojno-obrazovnom procesu.
Slijedeće su teme bile posebno obrađene kroz masovne roditeljske sastanke, a to su:
1. VRTIĆ – ZAJEDNICA KOJA UČI čiji je voditelj bio Zdenko Glasovac, stručni suradnik-pedagog,
ravnatelj ustanove
2. AUTORITET RODITELJA I ODGOJNI STILOVI, voditelja Želimira Rajtera, prof. psihologije
3. POTICANJE DJEČJE KREATIVNOSTIU OBITELJI I VRTIĆU, voditeljice Darije RickertDraženović, prof. psihologije
4. SIGURNOST DJECE U PROMETU, predstavnika PU Osječko-baranjske
5. PRIPREMA DJECE ZA POLAZAK U ŠKOLU, aktivnost koju su vodile Ružica Kazimić, Karmen
Soldo, Tajana Frajlić i Marica Bušić, učiteljice razredne nastave u osnovnoj školi „Ivan
Kukuljević“ Belišće.
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Teme roditeljskih sastanaka , na razini odgojnih skupina, prvenstveno su bile vezane uz:
* prilagodbu i praćenju napretka u razvoju djece
* sudjelovanje roditelja u radionicama za potrebe program.aktivn.skupina i ustanove (npr. maskembal)
* tematski skupovi vezani uz pojedina razvojna područja i rad s odgojno zahtjevnom djecom.
Po prvi puta, nakon provedenog natječaja za predupis djece u novu pedagošku godinu, organiziran je
masovni roditeljski sastanak samo za roditelje novoupisan djece, koji smo održali 28.06.2011. godine
u matičnom vrtiću. Sastanak je pripremio i vodio stručni suradnik-pedagog ustanove, a prisustvovalo
mu je 14 roditelja.
IX SURADNJA S DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM
Suradnja je pored učenja i poučavanja ključna riječ naših ukupnih radnih aktivnosti, a ove
godine bilježimo vrijedne rezultate u radu s:
* Gradom Belišće
* Općinama Bizovac i Petrijevci
* KJP „KOMBEL“ d.o.o. Belišće
* MZOŠ
* Udrugom „ZVONO“ Belišće
* Društvom „NAŠA DJECA“ Belišće
* Udrugom mladih „SREDIŠTE“ Bizovac
* Liječničkim i stomatološkim ordinacijama u Bizovcu i Petrijevcima
* Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o.
* Belišće d.d.
* Župa Belišće
* ZSU grada Belišća
* Veteranima NK „BELIŠĆE“
* Udrugom „ZUM“ Belišće
* Gradskom knjižnicom i čitaonicom Belišće
* Tvrtkom „KROMOPAK“ Valpovo
* Književnom udrugom „VERS“ Belišće
* Likovnom udrugom „BEL-ART“ Belišće
* PP Valpovo – PU Osječko-baranjska
* Zdravkom Vuksanićem, kontakt policajcem te kontakt policajcima u Bizovcu i Petrijevcima
* Igraonicom „MOLTONKO“ i Karmelom Škaro, vlasnicom igraonice
* Amaterskim kazalištem Belišće
* DVD Belišće, Bizovac, Petrijevci
* HRV (Hrvatski radio Valpovština)
* Članovima redakcije ValpovštinaINFO te članov. redakcije dječjeg časopisa „MOJ PRVI PRIJATELJ“
* Ambulanta Belišće – Dom zdravlja Valpovo
* PBZ Valpovo, podružnica Belišće
* Slatinska banka Valpovo
* SPAR Valpovo
* Pekarnica „ČIČAK“ Valpovo
* Evanđeoska crkva Belišće
* Udruga za dijalog i nenasilje Valpovštine
* Izviđački odred „IOVALLIOS“ Valpovo
* Muzej Valpovštine i gospođa Mirjan Paušak, kustosica ustanove
* Osnovnom školom u Belišću i ravnateljem Darkom Kovačem
* Osnovnom školom u Bizovcu i ravnateljem Antom Lovrinčevićem
* Osnovnom školom u Petrijevcima i ravnateljicom ustanove.
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Kroz godinu održali smo 5 sjednica Upravnog vijeća vrtića na kojima se raspravljalo o :
* kadrovskoj problematici ustanove
* programsko-pedagoškim dokumentima ustanove
* edukaciji članova stručnog tima
* materijalnim uvjetima rada
* raspisivanju natječaja za predupisne rokove
* radovima koje možemo poduzeti u pripremi objekata za novu pedagošku godinu
* sigurnosnim uvjetima i radu u ustanovi
* razvojnim mogućnostima ustanove ulaskom RH u EU.
Članovima Upravnog vijeća zahvaljujem na urednom odazivu i konstruktivnom sudjelovanju
kroz točke dnevnih redova sjednica kao i podršci prijedlozima koje smo kao kolektiv inicirali.
Zahvaljujem na podršci i suradnji sve širem krugu vanjskih suradnika, pojedinaca, udruga,
institucija i tvrtki koje svojim inicijativama ili samim sudjelovanjem u našim prijedlozima –
programima i projektima – pokazuju dobru volju, htijenje prijenosa određenih znanja i iskustava na
naše najmlađe sugrađane, podizanju kvalitete boravka djece u ustanovi, u konačnici društveno
odgovornom poslovanju.
Izvješće o radu ustanove završit ću našim sloganom:
„Odgoj je najbolje nasljeđe.“
Ravnatelj:
/ Zdenko Glasovac /

99
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 19. sjednici održanoj dana 19.10.2011. god. temeljem članka
40. stavka 1. točke 30. i članka 116. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09),
donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izvješća
Dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće za period od 1.1.-30.6.2011. godine
I.
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća u predloženom tekstu Financijsko izvješće Dječjeg vrtića
"Maslačak" Belišće za period od 1.1.-30.6.2011. godine podneseno od strane ravnatelja Dječjeg vrtića
"Maslačak" Belišće.
II.
Ovaj Zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 601-01/11-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-13
Belišće, 19.10.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
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DJEČJI VRTIĆ "MASLAČAK"
BELIŠĆE
FINANCIJSKO IZVIJEŠĆE ZA PERIOD
OD 01.01. DO 30.06.2011.GOD.

Red.
br.
1

K onto
2

1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22
23.

311
311
312
313
3211
321
3213
3221
32212
32214
3222
32231
32232
32234
3224
32251
32271
32311
3232
3233
3234
3236
32372

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

3238
3239
32412
32922
3299
3431
34333
34349
4221

Trošak
3
Plaća za zapo.u vrtiću
Plaće u maloj školi
Ostali ras.za zapo.
Doprinosi na plaću
Nakna.za slu.puto.
Nakna. za prijevoz
Stručni ispit i seminari
Ure.matrijal
Stručna literatura
Matri.za čiš.,idakta
Sirovine za prehra.
El.energija
Plin
Gorivo
Mat. za inv.održavanje
Sitan inventar
Zaštitna odječa
Telefon,poštarina
Usluge inv.održavanja
Usluge promiđbe
Komunalne usluge
Zdravstvene usluge
Ugovor o djelu i
ost.int.usluge
Računalne usluge
Ostale usluge
Naknada za volontera
Osiguranje voz.i imov.
Ostali rashodi
Bankarske usluge
Zatezne kamate
Ostali fin. rashodi
Nabava dugotraj.imovine
UKUPNI TROŠKOVI

2010.GOD.
6

Plan
2011.god.
5

2011.god.

Index
6/5

6

1.163.639.44,887,38.273,208,566,6,154,81,858,3,500,2,891,1,433,16,776,144,829,11,138,70,671,3,163,4,503,1,045,6,366,17,839,3,987,11,362,1,793,24,976,-

1.220.941.33.405.61.420.215.878.7.375.80.559.3.425.7.800.2.872.29.159.135.000.11.000.54,250.2.250.3.750.1.500.6.950.11.750.4.700.11.250.12.795.12.100.-

1.183.198.48.698.28.700.213.183.5.597
107.927.3.650.4.488.2.338.15.817.138.216.13.583.76.788.3.493.7.837.3.398.3.174.7.292.13.478.3.838.13.803.3.494.21.500.-

5
97
146
47
99
76
134
107
58
81
54
102
123
142
155
209
227
105
115
82
123
27
178

9,287,5,599,8,495,2,778,5,625,1.971.206.-

8.555.2.500.5.850.3.250.5.000.5.000.1.960.284.-

11.838.4.989.1.072.3.447.2.039.4.385.10.270.1.951.541.-

138
200
59
63
88
99
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PRIHODI

2010,GOD

3
Grad Belišće
Općina Bizovac
Općina Petrijevci
Učešće roditelja
Ministar.za predškole
Ostali prihod
Naknada za volontera
Ministar.za nacio.manji
Otplata stana
Donacija
UKUPNO PRIHOD

4
924,149,208,920,
211,044,507,066,5,600,399,27,397,975,450,1,886,000,
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PLAN
2011.GOD
5
974.070.212.910.235.909.526.894.9.840.345.975
1.960.284.-

2011,GOD.
6
942.071.212.910.210.000.505.642.4.880.899.4.287.18.829.1.137.1.500.1.902.156.-

Prihodi:
1.902.156.Rashodi:
1.951.541.Manjak prihoda:
49.385.Višak prihoda predhodnog razdoblja: 30.250.Ukupni manjak:
19.135.Saldo žiro računa:

21.344.-

Potraživanja:
- Od Grada i općina
- Roditelji
- Refundacija bolovanja
Ukupna potraživanja:

35.319.57.168.2.733.95.220.-

Obveze prema dobavljačima:

43.213.-

Računopolagatelj:
Blažica Draženović

Ravnatelj:
Zdenko Glasovac prof.

Br.: 126/11
Nadnevak:26.092011.god.
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100
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 19. sjednici održanoj dana 19.10.2011. god. temeljem članka
40. stavka 1. točke 30. i članka 116. Statuta Grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09),
donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Godišnjeg plana i Programa rada
Dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće za pedagošku 2011./2012. godinu
I.
Gradsko vijeće grada Belišća prihvaća u predloženom tekstu Godišnji plan i Program rada Dječjeg
vrtića "Maslačak" Belišće za pedagošku 2011./2012. godinu podneseno od strane ravnatelja Dječjeg
vrtića "Maslačak" Belišće.
II.
Ovaj Zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 601-01/11-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-14
Belišće, 19.10.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur. , v.r.
REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“
RADNIČKA 4
31 551 BELIŠĆE
Telefon: 031 / 663-755; 662-455; 665-105
Telefax: 031 / 662-455
Belišće, kolovoz 2011. godine
E-pošta: vrtic.maslacak-belisce@os.t-com.hr
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“
ZA PEDAGOŠKU 2011. / 2012. GODINU
Sadržaj:
UVOD (str. 3 - 4)
ORGANIZACIJA RADA (str. 5 - 12)
NJEGA I ZDRAVSTVENA SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ (str. 13 – 19)
ODGOJNO - OBRAZOVNI I PROJEKTNI RAD (str. 19 – 25)
MATERIJALNI UVJETI RADA (str. 25 – 28)
MJERE SIGURNOSTI I PROTOKOLI POSTUPANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA
(str. 28 – 30)
VII STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA USTANOVE (str. 30 – 33)
VIII SURADNJA S RODITELJIMA / SKRBNICIMA (str. 33 – 35)
IX SURADNJA S DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM (str. 35 – 36)
X GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA - PEDAGOGA (str. 36 - 38)
I
II
III
IV
V
VI
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I UVOD
Godišnji plan i program ustanove dokument je koji polazeći od naših trenutnih mogućnosti,
kadrovskih, organizacijskih, materijalnih i programskih, nastoji stvarati preduvjete sustavnom
ostvarivanju njene vizije, onoga što u bližoj budućnosti želimo imati i biti.
Vizija naše ustanove određena je trima temeljnim vrijednostima, a to su:
a)
Vrtić po mjeri djeteta
b)
Organizacija i zajednica koja uči i
c)
Vrtić kao centar izvrsnosti.
Matična ustanova, kao što je poznato, prošla je dvije faze dogradnje kako bi osigurala što veći prihvat
djece i što bolje uvjete života i rada u njoj.
Skorim ulaskom naše zemlje u EU , na razini sve tri ustanove (matični i područni vrtići), potrebno je
promišljati i donijeti odluke glede njihove daljnje prilagodbe državnim pedagoškim standardima i
funkcionalnijoj organizaciji prostora koji također ima važnu ulogu (prostor kao treći odgojitelj) u
odgojno – obrazovnom procesu.
Stavljanjem u odgojnu funkciju svih raspoloživih prostora vrtića, izborom različitih materijalnih
poticaja i didaktičkih sredstava te primjerenim programskim aktivnostima nastojimo vrtić približiti
potrebama, interesima i mogućnostima djece te tako oživotvoriti prvu vrijednost naše vizije.
Ponudom i izborom tema stručnog usavršavanja odgojiteljica kroz proces cjeloživotnog učenja
nastojimo, iz godine u godinu, podizati njihovu stručnost prvenstveno u odnosima s djecom i
roditeljima, zatim u projektnom radu te u odnosima sa širom društvenom zajednicom.
Bilježimo kvalitetne pomake u pravcu podizanja kompetentnosti odgojiteljica, a još uvijek veliki
prostor , u smislu stvaranja organizacije koja uči, čine roditelji, njihovo uključivanje u svakodnevni
odgojni rad s djecom i podizanje roditeljskih snaga i vještina (kompetencija).
Put do ostvarenja vrtića kao centra izvrsnosti vezan je uz pojam kvalitete, a ona prvenstveno
podrazumijeva:
a) Kvalitetu rada odgojitelja, stručnih suradnika, ravnatelja i ostalih zaposlenika ustanove koji su
uključeni u odgojno – obrazovni rad, a temeljno se zasniva na njihovo općoj i specijalističkoj
stručnosti (racionalna komponeta kvalitete)
b) Kvalitete odnosa koja prvenstveno podrazumijeva odnose na relaciji odgojitelj – dijete; roditelj odgojitelj; odgojitelj – odgojitelj - stručni suradnik – ravnatelj – okruženje (emocionalna
komponeta kvalitet).
Naš cjelokupni odgojno – obrazovni rad , u predstojećoj pedagoškoj godini, bit će vezan uz područje:
‐
Njege djeteta / djece
‐
Zdravstvene skrbi i zdravstvene prevencije
‐
Pravilne prehrane
‐
Tjelesnog rasta i razvoja
‐
Razvoja govora i drugih oblika međusobne komunikacije
‐
Emocionalne sigurnosti i samokontrole
‐
Poticanja i razvijanja socijalnih vještina
‐
Spoznajnog razvoja
‐
Dječjeg stvaralaštva – kreativnosti
‐
Sustavnog poticanja partnerskih odnosa roditelja i odgojitelja
‐
Suradnje s okruženjem kroz uključivanje pojedinaca , organizacija i institucija koje mogu
doprinijeti ukupnoj kvaliteti odgojno – obrazovnog rada ustanove.
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Ključna područja naših programskih aktivnosti bit će stoga:
a)
Jačanje zajednice djece, roditelja i odgojitelja uz podršku lokalne sredine
b)
Stvaranje preduvjeta za funkcionalnije osmišljavanje i kvalitetnije (odgojno - obrazovno)
korištenje raspoloživog prostora ustanove
c)
Podizanje kompetencije roditelja i odgojitelja
d)
Sustavno razvijanje partnerskih odnosa roditelja i odgojitelja.
II ORGANIZACIJA RADA
Dječji vrtić „Maslačak“ kao ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje organizacijski čine tri
ustanove i to: Dječji vrtić „MASLAČAK“ Belišće, Radnička 4, Tel.: 031/663-755; 662-455; 665-105,
fax: 031/662-455
Područni vrtić „MASLAČAK“ Bizovac, Braće Radić 43, Telefon: 031 / 675-431
Područni vrtić „MASLAČAK“ Petrijevci , Republike 110, Telefon: 031 / 395-103
Svoje aktivnosti zasnivamo, pored ostaloga, na tri temeljna dokumenta, a to su:
‐ Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi
‐ Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece
‐ Državni pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe.
Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97., 107/07.), u općim odredbama , ukazuje kako
je:
‐ Predškolski odgoj i naobrazba dio sustava odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci
‐ Predškolski odgoj djelatnost koja obuhvaća programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite,
prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima sukladno ovom Zakonu
‐ Dječji vrtići određuju se kao javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao
javnu službu.
Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece predstavlja temeljnu stručnu podlogu
za provođenje različitih programa odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi u izvanobiteljskim
uvjetima.
Ovaj dokument polazi od slijedećih temeljnih načela:
a) Pluralizma i slobode u primjeni pedagoških ideja i koncepcija u svakodnevnom odgojno obrazovnom radu (Waldorfska pedagogija, Montessori pedagogija, Agazzi pedagoški pristup,
Reggio emilia pristup, ...)
b) Različitost u vrstama i oblicima provođenja programa
c) Demokratizaciji društva prema subjektima koji se pravno i zakonom određuju kao nositelji
programa.
Odgoj predškolske djece zasniva se na humanističko – razvojnoj koncepciji koju određuju:
a) Ideja humanizma
b) Spoznaje o specifičnim odnosima i zakonitostima razvoja djeteta predškolske dobi te
spoznajama o čovjekovom razvoju u cjelini
c) Spoznajama (specifičnostima – potrebama / problemima i prilikama) izvanobiteljskog odgoja
djece predškolske dobi.
Državni pedagoški standardi predstavljaju ključni operativni dokument koji propisuje:
‐ Programe u predškolskim ustanovama obzirom na namjenu i trajanje
‐ Ustroj predškola
‐ Mjerila broja djece u odgojnim skupinama
‐ Rani odogj i obrazovanje djece s posebnim potrebama (djeca s poteškoćama u razvoju i
darovita djeca)
‐ Mjerila za broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika u dječjim vrtićima
‐ Prostor(e) dječjeg vrtića
‐ Mjerila za opremu predškolskih ustanova
‐ Mjerila za didaktička sredstva i pomagala
‐ Mjere zdravstvene zaštite i prehrane djece u vrtićima
‐ Materijalne i financijske uvjete rad
‐ Mjerila za financiranje programa dječjih vrtića.
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U praksi predškolskog odgoja i naobrazbe prisutna je određena dvojnost koja se ogleda kroz ulogu i
mogućnosti, prvenstveno financijske, osnivača predškolskih ustanova (grad, općina,...) s jedne strane
te mjesta i uloge resornih ministarstava (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te Ministarstvo
zdravstva i socijalne skrbi) koja propisuju standarde – uvjete rada s druge strane.
Standardi rada (npr. broj djece – veličina odgojnih skupina, broj stručnjaka na razini odgojne skupine i
ustanove, zdravstvena preventiva i socijalna skrb, prostor, oprema,...) kvalitetno su postavljeni no
različite financijske mogućnosti osnivača i roditelja čine njihovo provođenje , u većini, otežanim što
dovodi do velikih razlika u ponudi i mogućnostima pružanja željene kvalitete pojedinih ustanova
krajnjim korisnicima, djeci i roditeljima.
2.1. Programi rada dječjeg vrtića „Maslačak“
a) Organizacija primarnog 10,5 satnog programa za djecu od 12 mjeseci do 3 godine života –
JASLIČKI PROGRAMI.
b) Organizacija primarnog 10,5 satnog programa za djecu od 3 godine do polaska u vrtić – VRTIĆKI
PROGRAMI.
c) Organizacija poludnevnog programa u dnevnom trajanju od 5 sati (od 9,00 do 14,00 sati).
d) Organizacija programa predškole za djecu koja nisu bila uključena u niti jedan vrtićki program, u
godini polaska u osnovnu školu.
e) Ponuda i organizacija kraćih programa:
* rano učenje engleskog jezika (Belišće, Petrijevci)
* univerzalni sportski sat (Belišće)
* ritmika (Belišće)
* glazbena igraonica (Belišće)
* folklor (Bizovac)
* vjeronauk (Belišće).
f) Organizacija i provođenje , u suradnji s članicama Društva „NAŠA DJECA“ Belišće, projektnih
sadržaja IGRAONICE za djecu od 4 do 6 godine života, koja nisu polaznici niti jednog vrtićkog
programa, subotom od 10,00 do 12,00 sati.
Program provode odgojiteljice predškolske djece i studentice predškolskog odgoja, a isti je za roditelje
besplatan.
Poslove ravnatelja i stručnog suradnika – pedagoga obavlja Zdenko Glasovac.
2.2. Prikaz radnog vremena ustanova
Rbr.
1.
2.
3.

Ustanova
Belišće
Bizovac
Petrijevci

Radno vrijeme
od 6,30 do 17,00 sati
od 6,00 do 16,00 sati
od 6,00 do 16,00 sati

2.3. Tablični pregled broja skupina i djece po skupinama
Rbr.
1.
2.
3.

Ustanova
Belišće
Bizovac
Petrijevci
UKUPNO:

Broj odgojnih skupina
7
2
2
11

Broj djece
154
45
45
244

2.4. Tablični pregled broja odgojnih skupina, broja djece po odgojnim skupinama i broja odgojiteljica
na razini ustanova
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Matični vrtić u Belišću
Rbr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Odgojna skupina
Mlađa jaslička
Starija jaslička
Mlađa vrtićka
Srednja vrtićka I
Srednja vrtićka II
Starija vrtićka
Mješovita skupina – poludnevni
program
UKUPNO:

Propisani standard
10
12
18
20
23
25
22

Broj djece
10
18
18
24
25
35
24

Broj odgojiteljica
2
2
2
2
2
2
1

130

154

13

Rbr.
1.
2.

Odgojna skupina
Mlađa mješovita
Starija mješovita
UKUPNO:

Područni vrtić u Bizovcu
Propisani standardi
20
22
42

Broj djece
21
24
45

Broj odgojiteljica
2
1
3

Rbr.
1.
2.

Odgojna skupina
Mlađa mješovita
Starija mješovita
UKUPNO:

Područni vrtić u Petrijevcima
Propisani standardi
20
22
42

Broj djece
21
23
44

Broj odgojiteljica
2
1
3

Kao što je iz predočenih tabličnih pregleda vidljivo, devet odgojnih skupina ima veći broj djece od
predviđenog broja , od jednog do deset, propisanog državnim pedagoškim standardima.
Državni pedagoški standardi doneseni su 16. svibnja 2008. godine, a njihova potpuna primjena u
praksi očekuje se do kraja 2013. godine kada sve predškolske ustanove moraju osigurati uvjete za
njihovu provedbu.
Odlukom Sabora RH, koja je stupila na snagu 15. srpnja 2010. godine, koeficijenti izvodljivosti
pojedinih članaka ovog dokumenta produžuju se dakle do 2013. godine, a jedan od tih parametara je i
broj djece po odgojnim skupinama.
Obzirom da nismo u mogućnosti formirati nove odgojne skupine, prvenstveno na razini matičnog
vrtića, jer to iziskuje otvaranje novih radnih mjesta poglavito odgojiteljica predškolske djece, a zbog
povećanog interesa roditelja za pojedine odgojne skupine obzirom na životnu dob djece, konkretno
starija jaslička, srednja vrtićka i starija vrtićka-predškolci, i ove godine primili smo veći broj djece od
standardima propisanog.
Unatoč tome uvjereni smo, temeljem dosadašnjih iskustava i ostvarenih rezultata, kako se to neće
negativno odraziti na ukupni odgojni rad navedenih skupina kao i na individualni pristup koji
nastojimo osigurati u razvojnom praćenju svakog djeteta.
2.5. Tablični pregled zaposlenika po ustanovama
Rbr.

Ime i prezime

Stručna sprema

1.

Zdenko Glasovac

VSS

2.

Blažica Draženović

SSS

3.
4.
5.

Ljerka Ađulović
Kata Čaljkušić
Stanko Martinčić

SSS
SSS
KV
Ukupno
zajednički poslovi

Poslovi i
radni zadaci
Ravnatelj, stručni suradnik pedagog
Računopolagatelj, voditeljica općih
poslova
Kuharica
Pomoćna kuharica
Domar - vozač
5
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Ivana Belcar (zamjena za Suzanu Svoboda,
porodiljni)
Suzana Svoboda
Dubravka Kes
Romana Milišić
Danijela Falamić
Zdenka Preglej
Mirjana Trampus
Branka Vidaković
Sandra Glasovac
Gordana Jelkić
Danijela Rajković-Špoljarić
Slavica Vuksanić
Snježana Mandić
Dragica Jančikić
Mirjana Ercegovac
Jasna Her
Blaženka Sekulić
Nada Bosančić
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VŠS

Odgojiteljica

VŠS
SSS
VŠS
VŠS
SSS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
VŠS
SSS
SSS
NKV
NKV

Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Odgojiteljica
Servirka
Spremačica
Spremačica
Spremačica

382.

Područni vrtić u Bizovcu
Rbr.
1.
2.
3.

Ime i prezime
Ivana Kuić
Ivana Karjaković
Ivana Blažević

Stručna sprema
VŠS
VŠS
VŠS

4.

Jasminka Alvađ

KV
Ukupno:

Poslovi i radni zadaci
Odgojiteljica, voditeljica područnog vrtića
Odgojiteljica
Odgojiteljica, primljena od 1.09.2011. do
15.06.2012.
Servirka-spremačica
4

Područni vrtić u Petrijevcima
Rbr.
1.
2.
3.

Ime i prezime
Zlatica Budetić
Marta Sudar
Jasna Pavičić

Stručna sprema
VŠS
VŠS
VŠS

4.

Blaženka Ivanković

SSS
Ukupno:

Poslovi i radni zadaci
Odgojiteljica, voditeljica područnog vrtića
Odgojiteljica
Odgojiteljica, primljena od 1.09.2011. do
15.06.2012.
Servirka-spremačica
4

Iz priloženih tabličnih pregleda vidljivo je kako:
a) Ukupno zaposlenih na razini ustanove ima 31
b) Od toga zajedničke službe čini 5 zaposlenika
c) Odgojiteljica i tehničkog osoblja na razini matičnog vrtića čini ukupno 18 zaposlenica (od toga
17 na neodređeno radno vrijeme i jedna na određeno radno vrijeme).
d) Odgojiteljica i tehničkog osoblja na razini područnog vrtića u Bizovcu 4 zaposlenice (tri na
neodređeno radno vrijeme i jedna na određeno vrijeme).
e) Odgojiteljica i tehničkog osoblja na razini područnog vrtića u Petrijevcima čine 4 zaposlenice
(tri na neodređeno radno vrijeme i jedna na određeno vrijeme).
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2.6. Struktura radnog vremena ravnatelja / stručnog suradnika – pedagoga:
Rbr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naziv aktivnosti
Organizacija i upravljanje
Stručno – pedagoški rad
Permanentno stručno usavršavanje
Rad s roditeljima
Projektni rad
Suradnja s osnivače, udrugama, institucijama ,...
Kulturne i javne djelatnosti
Državni praznici
Godišnji odmor
UKUPNO:

Planirani fond sati
800
500
150
100
100
100
36
72
240
2098

2.7. Struktura radnog vremena odgojiteljica
Rbr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Naziv aktivnosti
Neposredni rad s djecom
Rad na pedagoškim pripremama
Permanentno stručno usavršavanje
Rad s roditeljima – sastanci, informiranje,...
Izrada didaktičkog materijala
Projektni rad
Kulturna i javna djelatnost
Državni praznici
Godišnji odmor
UKUPNO:

Planirani fond sati
1332
222
100
40
30
40
22
72
240
2098

III NJEGA I ZDRAVSTVENA SKRB ZA TJELESNI RAST I RAZVOJ DJECE
Program njege, zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane ostvaruje se sukladno
programskoj orijentaciji Ministarstvba zdravstva i socijalne skrbi.
Djeca se upisuju u programe ustanove temeljem provedenih sistematskih zdravstvenih pregleda koje
obavljaju liječnici obiteljske medicine ili liječnici – pedijatri.
Mjerama zdravstvene zaštite, pored već navedenih sistematskih liječničkih pregleda, obuhvaćeni su:
‐ Zdravstveni pregledi djeteta nakon izostanka iz dječjeg vrtića zbog bolesti, odnosno drugog
razloga zbog kojeg je izostanak trajao dulje od 60 dana
‐ Protuepidemijske mjere u slučaju zarazne bolesti
‐
Zdravstveno prosvijećivanje i zdravstveni odgoj djece u svezi stjecanja pravilnih higijenskih
navika i usvajanje zdravog načina življenja, posebno s obzirom na prevenciju najznačajnijih
zdravstvenih problema
‐ Zdravstveno prosvijećivanje i zdravstveni odgoj zaposlenika u dječjem vrtiću kao i roditlje,
skrbnika ili posvojitelja djece.
Zadaće dječjeg vrtića još su:
‐ Provjera dokumentacije o cijepljenju djeteta
‐ Upućivanje roditelja, skrbnika ili posvojitelja djece na obvezu cijepljenja, ako ono nije
obavljeno
‐ Obaviti pregled vlasišta na ušljivost
‐ Obaviti pregled kože na znakove svraba.
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Mjere sigurnosti i higijene u dječjem vrtiću obuhvaćaju:
‐ Ispunjavanje uvjeta smještaja
‐ Ispunjavanje uvjeta u pogledu prehrane
‐ Već spomenute mjere prevencije od zaraznih bolesti tijekom zajedničkog boravka
‐ Mjere vezane uz svakodnevne aktivnosti u dječjem vrtiću (bavljenje tjelesnim aktivnostima,
boravak na zraku, šetnje,...)
‐ Održavanje higijene prostora i nadzor nad higijenskim stanjem
‐ Mjere za zaštitu od zaraznih bolesti kao i higijensko-epidemiološki nadzor nad zaraznim
bolestima u dječjem vrtiću
‐ Mjere na izletu u prirodi,...
Dobrom suradnjom sa zaposlenicima Doma zdravlja Valpovo, Epidemiološke službe te Ambulante
Belišće osiguravamo uvjete provođenja mjera zdravstvene prevencije i edukacije.
Ova suradnja postat će još kvalitetnija otvaranjem pedijatrijske ordinacije, u sklopu Ambulante
Belišće gdje ćemo s gospodinom Danijelom Kardošom, dr.med.,liječnikom - pedijatrom, osigurati
nove kvalitativne pomake prvenstveno kroz dva ključna segmenta:
 Prevencija
 Edukacija (djeca, roditelji, odgojitelji).
Plan nam je tijekom pedagoške godine pokrenuti svojevrsno ZDRAVSTVENO SAVJETOVALIŠTE
U MASLAČKU, gdje bi zainteresirani roditelji, pored nekoliko edukativnih tema obrađenih na
masovnim ili grupnim roditeljskim sastancima imali priliku pitati liječnika za različite informacije i
zdravstvene savjete tijekom svakog mjeseca u unaprijed dogovorenom terminu.
U prostoru vrtića, a ne ordinacije, u atmosferi zainteresirane opuštenosti, a ne iščekivanja potencijalnih
dijagnoza, otvaraju nam se brojne prilike sustavnijeg unapređivanja zdravstvenog stanja djece bilo da
je riječ o kronično bolesnoj djeci, djeci s poremećajima prehrane, spavanja, narušenog imuniteta,
određenim poremećajima u ponašanju, simptomima određenih bolesti, načinima njihovog liječenja,
lijekovima i preparatima koji se mogu davati djeci radi unapređenja zdravstvenog stanja i slično koji
su naši polaznici.
Tijekom cijele godine posebnu pozornost posvetit ćemo dječjem rastu i razvoju glede kojeg, u
prosjeku svaka tri mjeseca, vršimo antropometrijska mjerenja (visina, težina) temeljem kojih podataka
pratimo dječji rast i razvoj.
Izrada jelovnika, izbor namirnica i priprema obroka, formiranje prehrambenih navika slijedeći su
važan segment našeg ukupnog odogjnog rada u ustanovi. Jelovnik se izrađuje shodno preporukama iz
priručnika „Prehrambeni standard za planiranje prehrane djece u dječjim vrtićima – jelovnici i
normativi“ koji su izadile Ljuba Vujić Šisler i Ljiljana Vučemilović, više medicinske sestre iz
Zagreba.
Novim priručnikom predviđa se:
‐ Puno sirnih namaza
‐ Umjesto margarina preporučuje se maslac
‐ Jogurt i fermentirano mlijeko
‐ Žganci, zobene , kukuruzne pahuljice
‐ Ne preporučuju se hrenovke, salame, pašteta – osim domaće i riblje
‐ Sezonsko voće i povrće
‐ Nove mahunarke – leća, slanutak, bob
‐ Mrkva u sva variva, salate, pa i kolače od mrkve
‐ Riba obvezno
‐ Sva bijela mesa – puretina, piletina, teletina, a izbjegavati junetinu i svinjetinu
‐ Svaki dan voće (jabuke, banane, narandže, mandarine,..., različito sezonsko voće)
‐ Suho voće – grožđice, suhe šljive i marelice kao desert ili užina
‐ Kolači, pudinzi
‐ Petitt Beure keks
‐ Razne vrste kruha – polubijeli, crni, od cjelovitih žitarica, kukuruzni itd.

384.

20.10.2011.

SLUŽBENI GLASNIK GRADA BELIŠĆA

Broj 10/11 stranica

385.

Hrana se priprema u kuhinji matičnog vrtića, a kontrolu količine i kvalitete te higijensku ispravnost
jednom tjedno obavljaju zaposlenici Zavoda za javno zdravstvo iz Osijeka.
Obzirom na dužinu boravka djece u ustanovi planiramo uvesti još jedan obrok, pored doručka, užine i
ručka, koji bi uslijedio oko 15,00 sati za djecu koja ostaju u vrtiću do 16,30 ili 17,00 sati.
Uvođenje ovog obroka ovisit će prvenstvno o financijskim mogućnostima ustanove.
Skrb o tjelesno-zdravstvenom razvoju djece prisutna je tijekom cjelokupnog boravka djece u našoj
ustanovi.
Posebna pozornost posvećuje se djeci jasličkih skupina gdje skrbimo o:
‐
‐
‐
‐
‐

Zdravstvenom statusu djece (individualnom i grupnom)
Prate, potiču i razvijaju prehrambene navike djece
Prati se kvaliteta odmora djece tijekom njihovog boravka u ustanovi
Potiču se i razvijaju kulturno – higijenske navike
Prati razina suradnje djece s odgojiteljicama tijekom njege i skrbi za njih.

U zaključku poglavlja provodit ćemo slijedeće temeljne mjere za njegu, skrb, rast i razvoj djece, naših
korisnika:
Standard
Osigurati kvalitetnu
prehranu te utjecati da
vrijeem i način
uzimanja obroka
odgovara djetetovim
potrebama i navikama

Osigurati provedbu
dnevne
izmjene
aktivnosti i odmora s
unapređivanjem
higijenskozdravstvenih uvjeta

Strategija
Planiranje i prilagodba
jelovnika skupinama
‐ Individualnim pristupom
djetetu poštivati stvarne
potrebe za kvalitetnim
obrokom i unošenjem
tekućine (prvenstveno
voda)
‐ Unapređivati
osamostaljivanje i
samopolsuživanje te
usvajanje kulturnohigijenskih navika uz
uporabu odgovarajućeg
pribora
‐ Analiza opaženog i
utvrđivanje daljnjih
odogjnih postupaka
Osigurati djetetu odmor i san
prema stvarnoj potrebi, uz
ugodan ležaj i posteljicu te
povoljne mikroklimatske uvjete
u spavaonicama (čist i prozračan
prostor)
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Nositelj(i)
kuharice
pomoćna kuharica
servirke
odgojiteljice
stručni suradnik- pedagog
ravnatelj

‐
‐
‐

spremačice
odgojiteljice
stručni suradnik- pedagog

Dinamika
kontinuirano tijekom
godine

kontinuirano
godine

tijekom
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Uklučivanje
u
sportsko – rekreativne
aktivnosti što većeg
broja djece
‐

‐

Osiguranje i
unapređivanje
higijene unutarnjeg
(SDB, dvorana,
hodnici, holovi,
sanitarni čvorovi,
spavaonice,
blagovaonica,...) i
vanjskog prostora
(dvorište)
Praćenje
rasta
i
razvoja djece

‐
‐
‐

‐
‐

Osigurati siguran i
kvalitetan boravak na
zraku (po mogućnosti
svakodnevno
provoditi svakodnevne
tjelesne aktivnosti koje
imaju za cilj očuvanje
zdravlja, razgibavanje,
smirivanje i opuštanje
omogućiti djeci boravak
u čistom i zdravom
okružju, uz razvijanje i
jačanje ekološke svijesti

sistematski pregledi zubi
s ciljem ranog otkrivanja
karijesa
preventivne mjere pranja
zubi
zdravstvene tribine –
edukativna savjetovališta
(ZDRAVSTVENO
SAVJETOVALIŠTE U
MASLAČKU)
antropološka mjerenja i
pravovremeno otkrivanje
mogućih odstupanja
informiranje roditelja o
zdravstvenom
stanju
djeteta

‐
‐
‐
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odgojiteljice
stručni
suradnik
–
pedagog
vanjski stručni suradnici
(sportski
treneri,
fizijatar,...)

‐
‐
‐
‐

domar
spremačice
odgojiteljice
stručni suradnik- pedagog

‐
‐
‐
‐
‐

stomatolog
pedijatar
fizijatar
odgojiteljice
stručni suradnik- pedagog
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kontiunuirano
godine

tijekom

kontinuirano
godine

tijekom

‐
‐
‐

‐
‐

jednom
u
godini
kontinuirano
minimalno
jedna
tema
masovnih
roditeljskih
sastanaka
na
temu prevencije
i unapređivanja
zdravlja djece
3 do 4 puta
godišnje
prema potrebi

IV ODGOJNO - OBRAZOVNI I PROJEKTNI RAD
Odgojno-obrazovni rad predstavlja središnju aktivnost naših stručno-profesionalnih nastojanja.
On počinje popunjavanjem dokumenta prijavnice za predupis u ustanovu, razgovorima s roditeljima
vezane uz djecu, njihovu životnu dob, određene elemente njihove osobnosti, životnih navika
(prehrambene navike, spavanje, odvajanje od roditelja, najdraže igračke, dnevni ritam aktivnosti u
obitelji, higijenske navike, fiziološke potrebe, zdravstveno stanje,...), upoznavanjem prostora vrtića
(soba dnevnog boravka, dvorana za tjelesni, blagovaonica, spavaonica,...) upoznavanja odgojiteljica
koje će skrbiti o djetetu, dogovora o oblicima daljnje suradnje roditelja i odgojitelja.
U središtu pozornosti su:
a) djeca
(njihove razvojne potrebe i mogućnosti)
b) roditelji (njihova znanja, vještine i sposobnosti – roditeljska kompetentnost te motiviranost za
partnerske odnose u odgojnom procesu).
Naši temeljni ciljevi su:
a) zdrava
b) zadovoljna i
c) uspješna djeca.
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Za ostvarenej ovih ciljeva važna je kvaliteta socijalne sredine i kvaliteta odgoja.
Za što objektivnije određivanje i praćenje kvalitete rada ustanova za predškolski odgoj bit će potrebno,
na razini podsustava predškolskog odgoja i obrazovanja definirati:
a)
b)
c)
d)

POJAM KVALITETE RADA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA
INDIKATORE KVALITETE
RAZVOJ METODOLOGIJE ZA PRAĆENJE KVALITETE
RAZVOJ INSTRUMENATA ZA PRAĆENJE KVALITETE (unutarnje – razina ustanove i
vanjsko - razina podsustava predškolskog odgoja i obrazovanja)
e) METODOLOGIJU SAMOVREDNOVANJA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA.

Ovo složeno i važno područje analize postojećeg stanja, ocjene ostvarenih rezultata te definiranja
razvojnih mogućnosti pojedinih ustanova i podsustava u cjelini zadatak je promišljanja i operativnog
djelovanja službi resornog ministarstva, Sveučilišnih centara (Katedra za predškolsku pedagogiju,...),
Agencije za odgoj i obrazovanje te samih predškolskih ustanova.
Na tragu humanističke koncepcije pristupa i rada s djecom , dijete promatramo kao:
a) Aktivnog čimbenika svog razvoja pri čemu im odrasli (roditelji i odgojitelji) pomažu pri tome
(pomažemo im da si sami pomognu)
b) Ličnost koja je od rođenja sposobna stupiti u komunikaciju s drugima
c) Jedinstvena osobnost koja je više od zbroja njenih psihičkih, fizičkih, intelektualnih,
socijalnih i emocionalnih osobina
d) Osobnost u razvoju koja posjeduje urođenu potrebu za osjećanjem, spoznajom, učenjem,
komuniciranjem i koja posjeduje unutrašnji dinamizam koji ga potiče na zadovoljavanje svojih
potreba.
U odgojno - obrazovnom radu nastojimo u praksi oživotvoriti slijedeće stavove kao teorijske okvire o
kojima treba skrbiti u organizaciji institucijskog predškolskog odgoja, a to su:
a) Razvoj djeteta znači njegovo pozitivno mijenjanje, a zadatak je odgojitelja pomagati mu u
tome imajući na umu činjenicu kako je svako dijete jedinstvena osobnost.
b) Predškolsko razdoblje je vrijeme najvećih razvojnih promjena u životu svake osobe kada
dijete ima velike mogućnosti stjecanja znanja, razvoju brojnih potencijalnih sposobnosti i
stvaralaštva.
c) Dijete uči putem odnosa sa socijalnom i fizičkom sredinom i to tako da neprestano mijenja
svoje prethodno iskustvo. Dijete o sebi, drugima i svijetu koji ih okružuje uči aktivno, a igra je
pri tome glavna metoda.
d) Zadatak je dječjeg vrtića stvarati uvjete djetetu / djeci koji će ih poticati na otkrivanje,
upoznavanje i ovladavanje sobom; razvija odnose, stječe iskustva i spoznaju o drugim
ljudima; razvija tehniku djelovanja prvenstveno kroz usvajanje socijalnih vještina,
emocionalne kontrole i nenasilnog rješavanaj sukoba; poticanje i razvijanje samopouzdanja
kroz različite oblike kreativnog izražavanja.
e) Svako dijete ima neke svoje posebnosti koje ga razlikuju od druge djece i čine ga
jedinstvenom i iznimno vrijednom osobom.
U svakodnevnom odgojno - obrazovnom radu posebnu pozornost pridavat ćemo:
 Aktivnog i stvaralačkog odnosa djeteta prema okolini
 Različitih oblika opažanja, kroz sva osjetila te poticanje mašte
 Razvoj govora , osnovnih oblika ljudskog komuniciranja
 Razvoj društvenosti, suosjećajnosti i samokontrole
 Senzibilnosti za različite oblike kreativnog izražavanja (glazba, pokret, scenski nastup,
govorni izričaj, likovni izričaj, ...).
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Cjelokupni odgojno – obrazovni rad odgojitelja zasniva se na prepoznavanju, poticanju i razvijanju
temeljnih potreba i potencijala djece, a ona su vezana uz:
 TJELESNE POTREBE
 DJETETOVE POTREBE ZA KOMUNIKACIJOM
 SOCIO - EMOCIONALNE POTREBE
 SPOZNAJNE POTREBE
 DJETETOVE POTREBE ZA KREATIVNOŠĆU I STVARALAŠTVOM.
Izbor odgojno - obrazovnih sadržaja bit će, kao i do sada, prvenstveno vezan uz:
 Dječje razvojne potrebe i mogućnosti
 Kalendar događanja (izbor tema shodno godišnjim dobima, značajnijim blagdanima, državnim
nadnevcima i mogućnostima uključivanja vanjskih stručnih suradnika, udruga, organizacija te
roditelja u planiranje i izvedbu određenih odgojnih tema - aktivnosti)
 Aktivnosti koje inicira Grad, predškolske ustanove na Valpovštini s kojima surađujemo,
udruge u lokalnoj sredini i slično.
U odgojno – obrazovnom procesu i dalje ćemo sustavnu pozornost posvećivati dvama osnovnim
procesima institucionalnog predškolskog odgoja, a to su:
a) PROCES SOCIJALIZACIJE kroz uključivanje (boravak i rad) djece u odgojnim skupinama
b) PROCES INDIVIDUALIZACIJE kroz stvaranje preduvjeta za pojedinačnim kontaktima djece
i odgojiteljica naročito u području rada s djecom sa posebnim potrebama (djeca s poteškoćama
u razvoju i potencijalno darovita djeca).
Projektni rad ustanove odvijat će se na dvije razine i to:
a) Aktivnosti na razini odgojnih skupina i ustanove (u središtu pozornosti su djeca i njihovi
razvojni interesi)
b) Aktivnosti na razini odgojiteljskog tima ustanove (u središtu pozornosti je sustavno poticanje
stručnih kompetencija odgojitelja).
Izdvojit ću dva projekta na kojima ćemo prvenstveno raditi, a to su:
 „KAO DA SAM DOMA“, projekt koji je inicirala i organizirala udruga „ZVONO“, a u kojoj
je naša ustanova partner
 „KREATIVNI DVORIŠNI MINI VRTOVI“, projekt koji je osmislila doc. dr.sc. Snježana
Tolić, sa Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, u kojem je naša ustanova također partner.
Partnerskim odnosom u prvom projektu sudjelujemo, tijekom godine, u nekoliko (3 do 5) aktivnosti
edukativnog karaktera u kojima odgojiteljice ustanove dobivaju određena znanja i vještine neophodne
u radu s djecom sa poteškoćama u razvoju.
Kroz aktivnosti udruge „ZVONO“ pokrenut je i LOKALNI VOLONTERSKI CENTAR koji, shodno
potrebama pojedinaca, udruga i institucija u zajednici upućuje volontere, temeljem formirane BAZE
VOLONTERA (njihovi znanja, vještina, sposobnosti, interesa,...), da pomažu u radu.
Suradnjom s udrugom „ZVONO“ nastojat ćemo stvoriti uvjete za uključivanje nekolicine volontera,
koji bi prethodno prošli određenu edukaciju u Lokalnom volonterskom centru, kako bi se mogli
uključiti u rad ustanove ako je u pitanju sam odgojni proces ili moguća pomoć u poslovima održavanja
objekta i slično.
Dječji vrtić „Maslačak“ članica je LAG-a „KARAŠICA“ u čijim smo aktivnostima edukativnog
karaktera sudjelovali, a nastojat ćemo se aktivno uključiti kroz proces tzv. ruralnog razvoja koji je
predmet promišljanja i operativnog rada LAG-a, prvenstveno u segmentu odgojno-obrazovnog rada.
Od ostalih programsko-projektnih aktivnosti obilježit ćemo:
‐ HRVATSKI OLIMPIJSKI DAN (10.09.)
‐ DAN IGARA (tijekom jeseca rujna u suradnji sa DND-om Belišće)
‐ MEĐUNARODNI DAN KULTURNE BAŠTINE (23.09.)
‐ DAN GLAZBE (1.10.)
‐ MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA (1.10.)
‐ DJEČJI TJEDAN (3.10. – 7.10.)
‐ DAN ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE
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MJESEC HRVATSKE KNJIGE (15.10.-15.11.)
SVJETSKI DAN HRANE (16.10.)
MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE (16.11.)
DAN DARIVATELJA KRVI (25.10.)
MEĐUNARODNI DAN ŠTEDNJE (31.10.)
DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR (18.11.)
DJEČJE SLAVONSKO SIJELO (20.11.) – DAN DJEČJIH PRAVA
MEĐUNARODNI DAN OSOBA S POTEŠKOĆAMA (3.12.)
DOČEK SVETOG NIKOLE
BOŽIĆ U VRTIĆU
DANI KREATIVNOSTI U MASLAČKU (siječanj - veljača 2012.)
MEĐUNARODNI DAN ŽIVOTA (7.02.)
SVJETSKI DAN BOLESNIKA (11.02.)
DAN OČEVA
DAN ZALJUBLJENIH (14.02.)
SVJETSKI DAN VODA (ožujak)
DAN PLANETA ZEMLJE – akcija „VOLIM BELIŠĆE, ALI ČISTO!“
USKRS U VRTIĆU
DAN GRADA / OPĆINE
DAN EUROPE (9.05.)
MAJČIN DAN (12.05.)
DAN VATROGASACA – VATROGASTVA – Sv. Florijan
MEĐUNARODNI DAN OBITELJI (15.05.)
SUDJELOVANJE NA 11. OLIMPIJSKOM FESTIVALU DJEČJIH VRTIĆA U ĐAKOVU
(svibanj 2012.).

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

U zaključku poglavlja ističem našu stručno - profesionalnu usmjerenost na:
 Dječje razvojne potrebe i mogućnosti.
 Poticanje roditeljskih kompetencija tzv. roditeljskih snaga i vještina.
 Podizanju stručnih kompetencija odgojitelja kroz rad i partnerske odnose na projektu „KAO
DA SAM DOMA“ koji provodi udruga „ZVONO“ iz Belišća.
 Rad na projektu „KREATIVNI DVORIŠNI MINI VRTOVI“, ideju dr.sc. Snježane Tolić,
čijom provedbom otvaramo brojne mogućnosti edukativnog rada s djecom i roditeljima,
daljnjeg ekološkog odgoja djece, svojevrsne radne terapije npr. odgojno zahtijevne djece,
osiguranja određenih namirnica za potrebe kuhinje (financijski učinci) i slično.
 Uključivanje u programsko - projektne aktivnosti LAG „KARAŠICA“ u okviru tzv.
RURALNOG RAZVOJA gdje, obzirom na svoje kapacitete (stručne, organizacijske,
prostorne,...,), možemo dati određeni doprinos.
V MATERIJALNI UVJETI RADA
Temeljni elementi uspjeha u radu naše organizacije vezani su uz:
LJUDE (kadrove)
ORGANIZACIJU RADA (kultura rada i motivacija za rad)
HORIZONTALNU I VERTIKALNU SURADNJU UNUTAR SUSTAVA ODGOJA I
OBRAZOVANJA – PODSUSTAVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
 FINANCIJSKE UVJETE POSLOVANJA
 SURADNJU S OSNIVAČIMA.
Financijska sredstva za redovnu djelatnost naših ustanova osiguravaju se iz gradskog i općinskih
proračuna te sudjelovanjem roditelja u pokriću dijela troškova cijene boravka njihove djece u ustanovi.
Sredstvima iz proračuna osiguravaju se plaće zaposlenika, dok se sredstvima prikupljenim od roditelja
podmiruju troškovi prehrane i didakte.
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Tablični pregled mjesečnih izdvajanja iz proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave za 2011.
godinu
Rbr.
1.
2.
3.

VRTIĆ
Belišće
Bizovac
Petrijevci
UKUPNO (kn):

GRAD / OPĆINA
162.345,00
35.485,00
35.000,00
232.830,00

RODITELJI

UKUPNO (kn)

Sustav predškolskog odgoja i obrazovanja organiziran je tako da je financiranje ove djelatnosti u
nadležnosti lokalne upravbe i samouprave, a programske i ostale dokumente propisuje Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i športa, dok Agencija za odgoj i obrazovanje nadzire i savjetuje pri njihovom
provođenju.
 Mjesečno se prati dolazak djece u ustanovu te se putem općih uplatnica i uplata putem interneta
prati zaduženje pojedinog roditelja i naplata troškova boravka djeteta u ustanovi.
Plan održavanja objekata i nabava didaktičkog materijala:
a) Matični vrtić u Belišću
‐ Uređenje prostora kotlovnice (čišćenje, bojanje zidova, zaštita strojarskih dijelova psotojenja –
ventila, stavljanje potrebnih - propisanih naljepnica na ulazna vrata u postorenje...)
‐ Bojanje prostorija u jasličkom dijelu zgrade (dvije sobve dnevnog boravka)
‐ Dezinfekcija sanitarnih čvorova u cijeloj zgradi
‐ Bojanje vanjskih zidova zgrade na zapsdnoj i južnoj strani fasade te zaštita drvene stolarije
‐ Izdara prolaza (vrata) u ogradi objekta s južne strane radi mogućnosti ulaska radnih i ostalih
težih strojeva – vozila u dvorišni prostor zgrade
‐ Navoženje zemlje u južnom dijelu dvorišta ustanove te zatrpavanje neravnina
‐ Zaštita drvenih igrala nanošenjem zaštitog premaza
‐ Rezanje starih / bolesnih dijelova drveća u prostoru dvorišta ustanove koja mogu biti
potencijalna opasnost za djecu
‐ Postavljanje rasvjetnih tijela na zapadnom i južnom dijelu zgrade radi osvjetljenja objekta
tijekom noći
‐ Dezinfekcija dijelova namještaja i igračaka
‐
Kupnja stručne literature za odgojiteljjice vezana uz područje rada s djecom sa poteškoćama u
razvoju (AD/HD, autizam, djeca s emocionalnim poteškoćama, darovita djeca)
‐ Ispujnavanje uvjeta iz rješenja inspektora za protupožarnu zaštitu
‐ Nabavka perilice za rublje.
b) Područni vrtić u Bizovcu
‐
čišćenje tavanskog dijela zgrade
‐
uklanjanje neispravnih – pokidanih igrala s područja dječjeg igrališta iz sigurnosnih razloga
‐ sređivanje (čišćenje i bojanje) prostorija soba dnevnog boravka, ulaznog hodnika
‐ čišćenje i uređenje prostora zbornice
‐ dezinfekcija kuhinje i sanitarnih čvorova
‐ dezinfekcija igračaka
‐ nabavka računala za potrebe informatičkog umrežavanja stručnog tima ustanove
‐ dopuna literature za djecu (slikovnice, bajke, dječja književnost).
c) Područni vrtić u Petrijevcima
‐ provjera ispravnosti igrala u dvorištu ustanove (uklanjanje ili popravak oštećenih)
‐ dezinfekcija soba dnevnog boravka i sanitarnih čvorova
‐ dezinfekcija igračaka
‐ osiguranje jednog računala za potrebe umrežavanja stručnog tima ustanove.
U razvojnom planu općine Petrijevci je rekosntrukcija objekta područnog vrtića podizanjem krovišta,
izolacijom vanjskih zidova, ugradnjom PVC stolarije, uređenjem kanalizacije i drugih neophopdnih
preinaka u i na objektu.
Početak radova na objektu, za koji je pripremljena cjelokupna projektna dokumentacija, očekuje se
tijekom rujna mjeseca, odobrenjem kredita za pokriće troškova navedenih radova.
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Tijekom ove pedagoške godine potrebno je planirati korekcije postojećih cijena pojedinih programa
naše ustanove, koje datiraju od 6.08.2002. godine, obzirom na brojna poskupljenja koja su u
međuvremenu uslijedila kako energenata tako i prehrambenih proizvoda.
Pri tome važno je, kroz socijalnu osjetljivost osnivača, imati na umu ukupnu gospodarsku situaciju u
lokalnoj sredini te financijske mogućnosti roditelja, korisnika naših usluga.
Ove godine uključujemo se u projekt AEE (Agencija za energetsku efikasnost, pordužnica Osijek) pod
nazivom INFORMACIJSKI SUSTAV GOSPODARENJA ENERGIJOM (ISGE).
Cilj projekta je sustavno (dnevno, tjedno, mjesečno i godišnje) praćenje potrošnje određenih
energenata, primarno električne energije, plina i vode te unošenje podataka u navedeni informacijski
sustav.
Tako uneseni podaci služit će za daljnje analize praćenja potrošnje te predlaganje mjera racionalnije
potrošnje shodno tehničko - tehnološkim mogućnostima objekta i instalirane opreme.
Krajnji cilj je izrada projekata energetskog unapređivanja objekata (štednja, racionalna potrošnja)
shodno standardima u EU.
U zaključku poglavlja možemo istaknuti:
‐ obavljeni radovi na objektima u sklopu njihove pripreme za početak nove pedagoške godine
(Belišće, Bizovac, Petrijevci)
‐ Agencija za energetsku učinkovitost i uključivanje u Informacijski sustav gospodarenja
energijom – protokol praćenja dnevne, tjedne, mjesečne i godišnje potrošnje tri osnovna
energenta: električna energija, plin, voda. Krajnji cilj je izrada prijedloga mjera uštede,
odnosno racionalnije potrošnje navedenih energenata tijekom godine.
‐ Instaliranje tri računala , po jedno u svakoj ustanovi, radi informatičkog povezivanja unutar
ustanove te umrežavanja unutar podsustava predškolskog odgoja i obrazovanja (MZOŠ,
Sveučilišta u Osijeku i Zagrebu, Agencija za odgoj i obrazovanje – podružnica Osijek i Zagreb,
osnovači, druge predškolske ustanove,...).
VI MJERE SIGURNOSTI I PROTOKOLI POSTUPANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA
Segmenti sigurnosti tijekom boravkja djeteta u našoj ustanovi odnose se na:
 Mjere fizičke zaštite ili sigurnosnog okruženja
 Mjere prevencije i unapređivanja zdravlja djece
 Psihosocijalne mjere zaštite
 Aktivnosti samozaštite i samoočuvanja djeteta / djece.
Na razini ustanove imamo dokument pod nazivom „Protokoli sigurnosti i ponašanje u kriznim
situacijama“.
Tim dokumentom definirani su:
a) Redovne mjere sigurnosti u ustanovi
b) Obvezne postupke zaposelnika ustanove u kriznim situacijama
c) Internu dokumentaciju, načine njene popune, uporabe i čuvanja u konkretnim situacijama.
Ovaj dokument prvenstveno je u funkciji pomoći odgojiteljicama i ostalom osoblju koje donosi
određene odluke u kriznim situacijama.
Obzirom da niti jedan objekt ne pruža stopostotnu sigurnost, potrebno je svake godine dorađivati
navedeni dokument novim potencijalnim opasnostima kao i načinima njhovog rješavanja ili
neutraliziranja.
U Belišću je matični vrtić, tijekom prošle godine, u nekoliko navrata bio meta maloljetničkog
vandalizma kroz obijanje pojedinih vrata, razbijanje prozora, ulaske u prostor vrtića, krađu određenih
uređaja (DVD, glazbene linije,...), novca i slično.
Potrebno je predložiti i osigurati uvjete za provedbu nekih od sigurnosnih mjera kao što su:
 Ugradnja protuprovalnih vrata (u Belišću minimalno 3 kom.) i/ili
 Instaliranje sustava za protuprovalnu dojavu / video nadzor (Belišće,...).
Sigurnosnu kulturu odgojiteljica i ostalih zaposlenika vrtića te roditelja potrebno je sustavno graditi
informativnim predavanjima i radionicama od strane stručnjaka i institucija za sigurnost kao što su
policija, vatrogastvo, GSS, DUZS,....
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Tijekom godine nastojat ćemo organizirati barem jednu do dvije programske aktivnosti za djecu iz
područja sigurnosti i zaštite (vježba izlaska iz objekta djece odgojnih skupina u kriznoj situaciji kao
što je npr. požar, potres,...).
Novina na području sigurnosti su stručne konferencije koje se održavaju jednom godišnje u Zagrebu,
do sada održane dvije, na temu SIGURNOST DJEČJIH IGRALIŠTA.
Tijekom nove pedagoške godine nastojat ćemo sudjelovati u radu navedenog stručnog skupa
prvenstveno radi bolje vlastite informiranosti, upoznavanja dokumenata i pravne regulative koja
određuje ovo područje te primjene određenih saznanja u vlastitoj sredini.
U zaključku poglavlja ističem:
‐ Protokol o sigurnosti i ponašanju u kriznim situacijama na razini ustanove
‐ Sigurnost dječjih igrališta – sudjelovanje u radu stručnog skupa koji se jednom godišnje
organizira u Zagrebu na navedenu temu
‐ Sigurnosne mjere zaštite objekata od maloljetničkog vandalizma
‐ Sustavno podizanje sigurnosne kulture odgojiteljica i ostalih zaposlenika ustanove, djece i
roditelja uključivanjem pojedinaca, udruga i organizacija koje se bave različitim aspektima
sigurnosti, a od važnosti su za sigurniji boravak i rad u ustanovi (policija, vatrogastvo, GSS,
DUZS,...).
VII STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA
Stručno usavršavanje odgojiteljica, stručnih suradnka i ravnatelja odvija se na četiri osnovne razine:
a) Interna stručna usavršavanja obradom određenih tema iz područja odgoja i obrazovanja
predškolske djece, didaktike / metodike, zdravstvene preventive, prehrane, socijalne skrbi,
projektnog rada, organizacije i upravljanja, jednom mjesečno kroz aktivnosti odgojiteljskog
vijeća ustanove (10 - 11 obrađenih tema tijekom godine).
b) Sudjelovanjem na stručnim skupovima u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje,
podružnica Osijek i Zagreb (3 do 5 godišnje).
c) Sudjelovanjem na stručnim skupovima koje organiziraju organizacije i udruge na lokalnoj i
regionalnoj razini (Udruga „ZVONO“; Dječja kreativna kućica „DOKICA“ Osijek; Društvo
„NAŠA DJECA“ Belišće; grad Belišće; Gradska knjižnica i čitaonica Belišće;...).
d) Sudjelovanje u programima koje pokreću određene katedre pri Sveučilištu u Osijeku i
Zagrebu (Katedra za predškolski odgoj, Katedra za pedagogiju, Katedra za psihologiju,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet,...).
Prvenstveni ciljevi ovakvih oblika stručnog usavršavanja su:
 Podizanje razine opće informiranosti o promjenama koje se događaju u teoriji i praksi podsustava
predškolskog odgoja i obrazovanja.
 Poticanje napredovanju u položajna zvanja odgojitelja – mentora i odgojitelja – savjetnika te
stručnog suradnika – mentora i stručnog suradnika – savjetnika.
 Poticanje i razvijanje specijalističkih znanja, vještina i sposobnosti , shodno interesima odgojitelja
i odgojnim potrebama ustanove, vezanim uz razvojna područja o kojima skrbimo , a to su:
‐ Tjelesni rast i razvoj
‐ Razvoj govora i drugih oblika komunikacije
‐ Socijalne vještine
‐ Emocionalna stabilnost
‐ Spoznajne sposobnosti
‐ Poticanje i razvijanje različitih oblika dječje kreativnosti.
Teme internog stručnog usavršavanaj odgojiteljice biraju također shodno osobnim interesima, ali i
potrebama odgojne prakse skupine i/ili ustanove.
Gotovo sve odgojne teme prožete su i ekološkim sadržajima obzirom da smo vrtić koji je za jednu od
svojih temeljnih određenja izabrao EKOLOGIJU I EKOLOŠKI ODGOJ.
Stručne kompetencije podižemo redovnim praćenjem STRUČNE PERIODIKE I STRUČNE
LITERATURE kako na razini stručne knjižnice ustanove tako i kroz suradnju sa Gradskom
knjižnicom i čitaonicom u Belišću te GISKO-om.
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Od stručne periodike koristimo:
 DIJETE – VRTIĆ – OBITELJ
 ZRNO
 MOJ VRTIĆ
 ŠKOLSKE NOVINE
 UNIKAT (časopis za kreativni rad).
Stručnu literaturu iz područja zdravstvene skrbi, pedagogije, psihologije, metodičkih područja te
projektnog rada nastojimo obnavljati / dopunjavati svake godine sa po 2 - 3 stručna naslova.
U suradnji s kolegicom Mirelom Skelac, višom savjetnicom u AZOO, podružnica Osijek, ove godine
potaknut ćemo edukaciju u tzv. području INTEGRALNE SUPERVIZIJE U PREDŠKOLSKOM
ODGOJU I OBRAZOVANJA .
Cilj ovog oblika edukacije, pored ostalog, je podizanje razine objektivnijeg samovrednovanja vlastitog
rada u odgojnoj skupini odgojiteljica i stručnih suradnika.
Pregled tema internog stručnog usavršavanja
putem sjednica odgojiteljskog vijeća
Rbr.

Naziv teme

Oblik aktivnosti

1.

Feng shui u vrtiću

izlaganje

2.

Djećje laži

Izlaganje / radionica

3.

Značaj dodira u životu djece u
ranom djetinjstvu
Ples pisanja za najmlađe

Izlaganje

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Izlaganje / radionica

Vrijeme
provedbe
Rujan 2011.
Listopad
2011.
Studeni
2011.
Prosinac
2011.
Siječanj
2012.
Veljača
2012.
Ožujak 2012.

Igrajmo se reciklirajući – igre
za djecu
Roditelji i slobodno vrijeme
djeteta
Zlatne niti bizovačke

Izlaganje / radionica

Dijete, odgojiteljica i
slikovnica
Eko suradnja dječjeg vrtića i
Izviđačkog odreda
„IOVALLIOS“ Valpovo
Analiza rada tima kroz
pedagošku godinu

Radionica

Travanj
2012.

Radionica /
projektni rad

Svibanj
2012.

Radionica

Lipanj 2012.

Izlaganje
Radionica

Nositelj(i) aktivnosti
Branka Vidaković, Sandra
Glasovac
Zdenka Preglej, Mirjana
Trampus
Ivana Belcar, Dubravka Kess
Dragica Jančikić
Romana Milišić, Danijela
Falamić
Danijela Rajković-Špoljarić,
Gordana Jelkić
Ivana Kuić, Ivana Karjaković,
Ivana Blažević
Zlatica Budetić, Marta Sudar,
Jasna Pavičić
Snježana Mandić, Slavica
Vuksanić
Zdenko Glasovac, odgojiteljski
tim

U zaključku poglavlja ističem:
‐ Oblike stručnog usavršavanja odgojiteljica, stručnih suradnika i ravnatelja kroz proces
cjeloživotnog učenja
‐ Ciljevi sustavnog stručnog usavršavanja.
‐ Stručna periodika i literatura (stručna knjižnica ustanove, Gradska knjižnica i čitaonica Belišće,
GISKO).
‐ Pregled tema internih stručnih usavršavanja putem sjednica odgojiteljskih vijeća.
‐ Uključivanje u projekt edukacije zvan INTEGRALNA SUPERVIZIJA U PREDŠKOLSKOM
ODGOJU I OBRAZOVANJU u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, podružnica
Osijek.
VIII SURADNJA S RODITELJIMA / SKRBNICIMA
Odgoj je, pored ostaloga, komunikacija.
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U toj komunikaciji ključni su:
a) Roditelji kao prvi i najvažniji odgojitelji i
b) Odgojiteljice / odgojitelji, stručni suradnici i ostali zaposlenici vrtića te
c) Djeca u odgojnoj skupini, naročito kada su u pitanju mješovite skupine i odnos mlađe i starije
djece.
U odnosu s roditeljima prvenstveno nastojimo raditi na području njihovog:
INFORMIRANJA o tome što se u ustanovi, na razini odgojnih skupina, dnevno i tjedno radi te što
se planira tijekom mjeseca.
 EDUKACIJA kroz masovne i grupne roditeljske sastanke na kojima želimo pružiti, metodom
vlastitog izbora prema zapažanjima iz odgojne prakse ili prijedloga roditelja, koja ima za cilj
jačanje roditeljskih kompetencija.
 SUDJELOVANJE U POJEDINIM ODGOJNIM AKTIVNOSTIMA roditelja koji to žele i koji
imaju mogućnosti.
 PROJEKTNI RAD kroz uključivanje roditelja u npr. uređivanje SDB-a (soba dnevnog boravka;
opremanje pojedinih Centara aktivnosti po sobama dnevnog boravka; prikupljanje starog papira i
plastične ambalaže i slično).
U praksi suradnja roditelja i odgojiteljica / ustanove odvija se putem:
 INFORMATIVNIH RAZGOVORA (kod dovođenja i /ili odvođenja djeteta / djece)
 MASOVNI RODITELJSKI SASTANCI (3 - 5 godišnje)
 GRUPNI RODITELJSKI SASTANCI (3 – 4 godišnje)
 INFORMACIJE PUTEM CENTARA ZA RODITELJE – INFO PANOI (praćenje dnevno-tjednih
aktivnosti po razvojnim područjima konkretne odgojne skupine,...)
 KUTIJA ZA IDEJE / PRIJEDLOGE RODITELJA
 WEB STRANICA VRTIĆA I E-POŠTA.
Moguće teme masovnih i grupnih roditeljkskih sastanaka bit će vezane uz:
 Dječji psihofizički rast i razvoj
 Zdravstvenu preventivu i prehrambene navike (ZDRAVSTVENO SAVJETOVALIŠTE U
VRTIĆU)
 Razvoj socijalnih vještina i značaj igre pri tome
 Područja rada s djecom sa poteškoćama u razvoju
 Poticanje i razvijanje roditeljskih kompetencija – odgovornog roditeljstva kroz partnerstvo
roditelja i odgojitelja.
Konkretne nazive tema, njihove ciljeve i zadatke odredit ćemo na sjednicama stručnog tima te uz
iznošenje prijedloga samih roditelja.
Područje suradnje s roditeljima za nas (ustanovui) je izuzetrno važno jer samo usklađenim
djelovanjem možemo ostvariti zajednički postavljene ciljeve i zadatke te dijeliti odgovornost za krajnji
odgojni rezultat.
U ovo područje planiramo uvesti sustav vrednovanja naših nastojanja, očekivanja i konkretnih
rezultata , od strane roditelja putem anketnih listića – upitnika, skala procjene i slično gdje ćemo
dobiti, moguće, i više kvalitetnijih povratnih informacija o našim ukupnim odgojnim nastojanjima.
U zaključku poglavlja ističem:
‐ Proces uzajamnog informiranja (roditelji /skrbnici – odgojitelji)
‐ Edukacija i jačanje roditeljskih kompetencija
‐ Partnerstvo roditelja i odgojitelja
‐ Masovni i grupni roditeljski sastanci
‐ Povremeno uključivanje u odgojne aktivnosti skupine (shodno mogućnostima) i projektne
aktivnosti skupine i / ili ustanove
‐ Tehničke mogućnosti komunikacije roditelja i odgojitelja / ustanove.
IX SURADNJA S DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM
Suradnja s predstavnicima lokalne zajednice , pojedincima, udrugama i institucijama potrebna je i
dobro došla.
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Temeljni ciljevi ove suradnje su upoznavanje međuljudskih odnosa i života u njegovim različitim
dimenzijama kao i upoznavanje vlastitih karakternih osobina te utjecaj na formiranje sustava
vrijednosti svakog djeteta / djece.
Naši suradnici – partneri i dalje će biti:





























Grad Belišće i općine Bizovac i Petrijevci (osnivači ustanova)
KJP „KOMBEL“ d.o.o. Belišće
Društvo „NAŠA DJECA“ Belišće
Osnovne škole Belišće, Bizovac, Petrijevci
Udruga „ZVONO“ Belišće
SOS DJEČJE SELO Ladimirevci
Poduzetnički centar Belišće
Udruga za kreativni razvoj „PORTAL ALFA“ Belišće
Turistička zajednica grada Belišća
Zajednica sportskih udruga grada Belišća
Književna udruga „VERS“ Belišće
Likovna udruga „BEL-ART“ Belišće
Udruga za dijalog i nenasilje Valpovštine
Udruga „ZUM“ Belišće
Gradska knjižnica i čitaonica Belišće
Udruga „EKO-DRAVA“ Belišće
Udruga „ZDRAV GRAD“ Belišće
Planinarsko društvo Belišće
Ambulanta Belišće – Dom zdravlja Valpovo
Župa Belišće, Bizovac, Petrijevci
DVD Belišće, Bizovac, Petrijevci
Udruga „HOĆU – MOGU“ Bizovac
Udruga mladih „SREDIŠTE“ Bizovac
DV „MAZA“ Valpovo
DV „MOJ BAMBI“ Valpovo
Zajednica tehničke kulture Valpovo
Izviđački odred „IOVALLIOS“ Valpovo
LAG „KARAŠICA“.

X STRUČNI RAD RAVNATELJA - PEDAGOGA
Stručni rad ravnatelja vezan je uz slijedeće funkcije:



Izgradnju identiteta ustanove kroz provođenje misije i vizije vrtića
Povezivanje u što učinkovitiju cjelinu slijedećih procesa ustanove:
‐ Odgojno - obrazovni
‐ Zdravstveno - preventivni
‐ Administrativno - tehnički.
 Osigurati stručnu pomoć i sredstva na razini ustanove, povezivati ustanovu sa što širim krugom
društvenih čimbenika koji mogu doprinijeti ukupnoj kvaliteti odgojno-obrazovnog procesa
 Analizirati i vrednovati ostvarenja postavljenih odgojnih zadaća na razini djeteta / djece; odgojne
skupine; zaposlenika; stručnog tima,...
 Graditi stil upravljanja zasnovan na usmjeravanju, vođenju , sudjelovanju i delegiranju radnih
zadataka zaposlenicima ustanove.
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Iz navedenih funkcija proizlaze slijedeći zadaci:
 Osiguravanje materijalnih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za nesmetano odvijanje odgojnoobrazovnog procesa kroz pedagošku godinu
 Racionalno raspolaganje financisjkim sredstvima i skrb o sigurnosti objekta i njegove zaštite
 U suradnji s osnivačima skrbiti o kvaliteti stručnog kadra ustanove
 Poticanje stručnih kompetencija zaposlenika
 Predstavljanje i promoviranje ustanove
 Unapređivanje kvalitete suradnje roditelja i odgojitelja – partnerski odnosi
 Rješevanje određenih pedagoških problema
 Stvaranje optimalnog radnog ozračja – kvaliteta međuljudskih odnosa,...,
 Praćenje iskoristivosti radnog vremena zapslenika
 Grananje suradnje ustanove i ostalih društvenih čimbenika koji mogu doprinijeti odgojnom radu
vrtića
 Praćenje neposrednog rada odgojiteljica / odgojitelja u odgojnoj skupini
 Rad na svim oblicima stručnog usavršavanja na razini ustanove
 Izvršavanje zadaća vezanih uz organizaciju rada na razini sve tri ustanove prema potrebama koje
zadovoljavaju djecu, roditelje, odgojitelje-zaposlenike, osnivače
 Rad na godišnjem izvješću i godišnjim planovima rada i razvoja ustanove.
Temeljne aktivnosti stručnog suradnika – pedagoga vezane su uz poslove:
 Priprema za ostvarivanje godišnjeg plana i programa ustanove
 Prijem djece u primarne i druge (kraće) programe na razini ustanove
 Utvrđivanje uvjeta za optimalno izvođenje odgojno-obrazovnog rada
 Organizacija i ostvarivanje procesa njege
 Vrednovanje ostvarenih programa
 Rad na vlastitom stručnom usavršavanju
 Knjižničarsko - informacijska djelatnost.
U zaključku godišnjeg izvješća ističem:
Pravilan rast i razvoj djece, partnerski odnosi roditelja i odgojitelja, razvijanje stručnih kompetencija
odgojiteljica i odgovornog roditeljstva, uključivanje što šireg kruga vanjskih suradnika u odgojni
proces, što objektivnije vrednovanje postavljenih ciljeva, zadataka i ostvarenih odgojnih rezultata
središnje su aktivnosti stručnog tima ustanove.
Ravnatelj:
Zdenko Glasovac, v.r.
101
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 19. sjednici održanoj dana 19.10.2011.godine,
temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.87/08), članka 40. stavka 1.,
točke 4. i članka 116. stavka 1. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09),
donijelo je
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna grada Belišća
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipanj 2011. godine
I.
Gradsko vijeće usvaja Izvješće o izvršenju Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 30.
lipnja 2011. godine u predloženom tekstu.
II.
Sastavni dio ovog Zaključka čini tabelarni prilog izvršenja Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2011. godine.
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397.

III.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 400-08/11-04/01
Urbroj: 2185/02-4-11-11
Belišće, 19.10.2011. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA na svojoj 19. sjednici održanoj dana 19.10.2011. godine,
temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08), članka 40. stavka 1. točke
4. Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" broj 5/09) donijelo je
IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA BELIŠĆA
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2011. GODINE
Članak 1.
I OPĆI DIO
A RAČUN PRIHODA I RASHODA
Proračun
2011
Plan 1 - 6

Proračun 2011

Ostvareno
1-6 2011.

%

PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE

27.335.895

14.995.040

9.825.770

66

1.500.000

750.000

433.012

58

RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE

28.189.654

14.106.880

8.895.189

63

1.030.511

530.760

139.014

26

-384.270

1.107.400

1.224.579

110

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
višak prihoda i rezerviranja

Proračun 2011

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ
PRETHODNIH GODINA I
REZERVIRANJA

Proračun
2011
Plan 1 - 6

0

Ostvareno
1-6 2011.

0

%

79.155

C RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA
Proračun 2011
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I
OTPLATU ZAJMOVA
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE

A+B+C

Proračun
2011
Plan 1 - 6

423.270

Ostvareno
1-6 2011.

211.635

%

113.825

54

39.000

19.500

27.000

138

384.270

192.135

86.825

45

86.825

= 1.390.559

1.224.579

+

79155

+
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402.

II POSEBAN DIO

IZVOR FINANCIRANJA

Proračun
2011.

Plan Proračuna
1-6 2011.

Ostvareno
1 - 6 2011.

%
5/4

1

2

4

5

6

PRORAČUN

16.711.181

9.682.680

8.900.543

92

180.000

90.000

80.769

90

POMOĆI IZ PRORAČUNA

7.989.919

3.994.960

922.310

23

SUFINANCIRANJE

4.378.065

2.189.035

548.140

25

29.259.165

15.956.675

10.451.762

65

VLASTITI PRIHODI

UKUPNO IZVORI
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Članak 2.
Ovaj tabelarni prikaz Izvršenja proračuna grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.
godine ima se objaviti u “Službenom glasniku grada Belišća.”.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa:400-08/11-04/01
Urbroj:2185/02-1/11
Belišće, 19.10.2011.godine

Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis,dipl.iur., v.r.

102
Gradsko vijeće grada Belišća na svojoj 19. sjednici održanoj dana 19.10.2011. godine,
temeljem članka 40. stavka 1. točke 30., članka 63. stavka 1. i članka 116. stavka 1. Statuta grada
Belišća („Službeni glasnik grada Belišća“ broj 5/09), donijelo je
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu gradonačelnika
za razdoblje siječanj - lipanj 2011. god.
I.
Gradsko vijeće usvaja Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2011. god.
u predloženom tekstu.
II.
Ovaj Zaključak ima se objaviti u "Službenom glasniku grada Belišća".
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 023-01/11-01/02
Urbroj: 2185/02-1-11-5
Belišće, 19.10.2011. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
GRAD BELIŠĆE
Gradonačelnik
Klasa: 023-01/11-01/02
Urbroj: 2185/02-1-11-4
Belišće, 30. rujna 2011. godine
PREDMET: IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA
za razdoblje od siječnja do lipnja 2011. godine
Sukladno Statutu Grada Belišća i zakonskim propisima podnosim izvješće o radu za prvo
polugodište 2011. godine koje se odnosi prvenstveno na redovne aktivnosti u okviru djelokruga rada
Gradonačelnika i usvojenih razvojnih programa lokalne samouprave za tekuću godinu kao i o svim
aktivnostima koje su od siječnja do lipnja provedene u cilju ostvarivanja pretpostavki za realizaciju
razvojnih projekata od interesa za grad Belišća i njegove građane.
ODNOSI S JAVNOŠĆU i PROTOKOLARNA DOGAĐANJA
U cilju informiranja javnost o mojem radu kao i o radu stručnih službi Gradske uprave grada
Belišća redovito sam surađivao sa medijima kako bi građani pravodobno bili upoznati sa svim
informacijama o projektima i programima koji su u tijeku. U cilju bolje povezanosti sa građanima u
suradnji sa stručnim službama redizajnirali smo gradski portal te pored poslova redovnog održavanja
vijesti i drugog sadržaja na gradskom portalu u cilju informiranja javnosti o radu svih tijela grada
Belišća, dodali smo link pitanja i odgovori građana kako bi građani i na ovaj način mogli kontaktirati
sa svim tijelima u okviru Grada Belišća. To se pokazalo kao dobra praksa te su građani prepoznali ovu
novinu, tako da se sva pitanja i odgovori mogu pronaći i na gradskom portalu. Građane smo
informirali o našem radu i putem Gradskog biltena koji je pripremljen u povodu Dana grada Belišća.
Zajedno sa našim lokalnim dužnosnicima sudjelovao sam na provedbi protokola i
obilježavanja Dana 107. brigade HV-a – 4. travnja, Blagdana Uskrsa – 24. travnja, Dana antifašističke
borbe – 22. lipnja kao i Dana državnosti - 25. lipnja.
PREDSTAVNIČKO TIJELO, RADNA TIJELA I MJESNA SAMOUPRAVA
Zajedno sa predsjednikom Gradskog vijeća aktivno sam sudjelovao u pripremama sjednica
Gradskog vijeća i pripremi stručnog materijala i dokumentacije sa stručnim službama za preko 70
točaka dnevnog reda. Od važnijih točaka dnevnog reda na kojima se intenzivno radilo već početkom
godine su izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Belišća radi usklađivanja sa novim
zakonskim propisima u području prostornog planiranja kao i zbog promjena obuhvata Gospodarske
zone kod pruge u Belišću, ali i ostvarivanja preduvjeta za legalizaciju romskog naselja u Bistrincima.
Nadalje, jedan od važnijih dokumenata bio je vezana uz Program sanacije odlagališta otpada u
Belišću, kao i uz Odluku o novoj koncepciji javne odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe grada
Belišća. Svi akti Gradskog vijeća i Gradonačelnika redovito se objavljuju u Službenom glasniku, a
svaki broj Službenog glasnika se redovito objavljuje na gradskom portalu tako da se svaki gradski
vijećnik i građanin može o njegovom sadržaju upoznati putem interneta.
Nakon objavljenog Javnog poziva za dodjelu javnog priznanja, kao predsjednik Odbora za
javna priznanja predložio sam članovima sve pristigle inicijative koje su jednoglasno prihvaćene i od
strane Odbora i Gradskog vijeća. Zajedno sa članovima Odbora za obilježavanje Dana grada
sudjelovao sam u izradi Programa obilježavanja Dana grada Belišća koji je na zadovoljstvo naših
građana bio sadržajno kraći, ali i dalje kvalitetan sa tradicionalnim aktivnostima i bogatim kulturnim
sadržajima. Kao i svake godine, tako i ove, početkom travnja započeo sam zajedno sa stručnim
službama na pripremama proslave Dana grada kao i svečane sjednice Gradskog vijeća na kojoj su
nazočili brojni županijski i državnih dužnosnici te predstavnici susjednih i prijateljski gradova i
općina.
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Tijekom mjeseca siječnja i veljače održao sam sastanke i sa predsjednicima svih Vijeća
mjesnih odbora sa područja grada Belišće, a tema razgovora je bila dogovor oko dinamike izvođenja
radova prema usvojenim planovima za tekuću godinu. Osim toga, na sastancima su analizirani i tekući
rashodi sa napomenom nužnosti racionalizacije troškova u objektima u prigradskim naseljim
(svlačionice, domovi i dr.).
POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA
Od strane Županijskog popisnog povjerenstva za popis stanovništva, kućanstava i stanova
imenovan sam za člana Povjerenstva za područje Valpovštine te sam zajedno sa predstavnicima
susjednih gradova i općina provodio aktivnosti na pripremi popisa stanovništva što se prvenstveno
odnosi na pripremu testiranja kandidata za provedbu popisa, osiguranje prostora za instruktažu
popisivača kao i osiguranje prostora za rad popisivača sa područja grada Belišća u razdoblju od 1. do
28. travnja tekuće godine, a u dogovoru sa Državnim zavodom za statistiku kao glavnim nositeljem
aktivnosti popisa.
ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Tijekom ožujka sazvao sam sjednicu Stožera za zaštitu i spašavanje grada Belišća na kojoj
sam zajedno sa ostalim članovima razmatrao prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na
području grada Belišća u 2010. godine te prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području grada Belišća za 2011. godinu. Navedeni dokumenti jednoglasno su usvojeni i
od strane Gradskog vijeća, a tijekom ove godine Stožer si je dao vrlo ozbiljne zadatke. Jedan od
bitnih aktivnosti već je realiziran u prvom polugodištu ove godine, a odnosi se na reviziju Procjene i
Plana ugroženosti od požara koju je usvojilo Gradsko vijeće, a Vatrogasna zajednica Grada Belišća i
MUP dali svoju suglasnosti. Osim toga, planirano je da se tijekom ove godine donese i Poslovnik o
radu Stožera i Zapovjedništva civilne zaštite sa jasno definiranim obvezama pojedinih članova koji su
imenovani na određene dužnosti u tijelima. Za potrebe središnje vatrogasne postrojbe DVD Belišće
nabavljeno je i novo vatrogasno vozilo vrijednosti oko 400.000,00 kn koje je svečano uručeno
operativnim vatrogascima u veljači na godišnjoj skupštini DVD-a Belišće.
Također i ove godine potpisao sam Ugovor sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja –
Stanica Osijek kako bi njihove osposobljene i stručne ljude mogli koristiti u akcijama spašavanja ljudi
u nepristupačnim i vanurbanim prostorima, ali i svim onim drugim područjima na kojima je potrebno
posebno znanje i vještine kako bi se spasio ljudski život.
Redovito surađujemo sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje na poslovima izrade
Procjene ugroženosti civilnog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od mogućeg
nastanka katastrofa i velikih nesreća, u skladu s važećim zakonskim propisima
NEKRETNINE OD JAVNOG INTERESA
Bio sam aktivni član Povjerenstva za utvrđivanje stanja imovinsko - pravnih odnosa na
području grada Belišća gdje su u prvom polugodištu ove godine održane tri sjednice. Već početkom
godine, temeljem zaključaka Povjerenstva, zajedno sa predsjednikom Gradskog vijeća Dinkom
Huisom izradio sam i uputio službeni dopis tvrtci Belišće d.d. u cilju sanacije bazena iz sredstava
nacionalnih i međunarodnih fondova. Kroz proteklo razdoblje Povjerenstvo je intenzivno vodilo
razgovore sa Belišćem d.d., a u svezi rješavanja vlasničkih odnosa na nekretninama u vlasništvu
Belišća d.d., koje se nalaze izvan tvorničkog kruga, a koje su Gradu predane na upotrebu i posjed (kao
što su: Sportski park Belišće, Bazen, Dom kulture, Stara zgrada gradske uprave, Kino, Omladinski
dom, Kajak klub, Muzej, Ribički dom), temeljem čega je upućeno i pismo namjere za stjecanjem u
vlasništvo predmetnih nekretnina, radi daljnjeg ulaganja i gospodarenja izgrađenim građevinskim
objektima. Pismo namjere prihvatio je i Nadzorni odbor tvrtke Belišće d.d. o čemu su se i službeno
očitovali prema Gradu Belišću. Zajedno sa predsjednikom Povjerenstva i direktorom Kombela d.o.o. u
više navrata odlazili smo u Zagreb kako bi smo od resornih ministarstava pribavili potrebne
dokumente za sklapanje predmetnih pravnih poslova i stjecanja u vlasništvo nekretnina od interesa za
građane.
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PODUZETNIŠTVO
S obzirom na nacionalnu gospodarsku, ali i globalnu krizu, sazvao sam krajem siječnja u
Gradskoj upravi grada Belišća sastanak sa obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima koji djeluju na
području grada Belišća. Tema sastanka bila je problematika obrtništva i poduzetništva. Grad Belišća
jedini je s područja bivše općine Valpovo prihvatio inicijativu Udruženja obrtnika te je u 2010. godini
umanjio obveze poreza na tvrtku, poreza na korištenje javnih površina te poreza na neizgrađeno
građevinsko zemljište za obrtnike. Na sastanku je zatraženo, a što sam i podržao, da se na gradskoj
internetskoj stranici objave podaci o onim obrtnicima i malim poduzetnicima koji to žele, s podacima
o vrstama djelatnosti kojima se bave, tako da svatko može nadležnim stručnim službama dostaviti
potrebne podatke kako bi isti mogli biti objavljeni na gradskom portalu.
Također su izneseni razni problemi koji se odnose na “legalizaciju” staja, problem rada “na
crno”, ali i činjenica kako su obrtnici koji imaju prijavljene sve radnike nekonkurentni s ponuđenim
cijenama u odnosu na druge, koji tako ne posluju, te nužnost pravovremenog informiranja o
promjenama zakonskih propisa. Temeljem istaknutih problema, uputio sam nadležnim institucijama
dopis u cilju rješavanja navedenog problema.
Kontinuirano surađujem i sa Poduzetničkim centrom Belišće u cilju razvoja i stručne pomoći
poduzetnicima sa područja našeg grada. Poduzetnički centar Belišće obavljao je u prethodnom
razdoblju poslove konzultacija i savjetovanja s lokalnim udrugama, obrtnicima i poduzetnicima sa
područja grada Belišća. Od strane Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Poduzetničkom
centru Belišće odobrena je provedba projekta «Obrazovanje u poduzetništvu» tako da su održana tri
seminara i to 23. do 24. veljače 2011. godine na temu «Vještine pregovaranja i govorne vještine. Od
03. do 04. ožujka 2011. godine održan je seminar na temu «Kako izvoziti – hrvatska izvozna
ofenziva» te treći seminar u razdoblju od 10.-11. ožujka 2011. godine održan je na temu – «Poslovni
plan». Također, održana je i radionica "Razvoj projektnih ideja za EU fondove" u suradnji sa
Regionalnom razvojnom agencijom (RRA) te Lokalnom akcijskom grupom Karašica, na koju se
odazvao velik broj sudionika. Ovi seminari pokazali su zainteresiranost poduzetnika jer su svakako
bili korisni za nastavak njihovog kvalitetnog poslovanja. U svibnju ove godine Poduzetnički centar
Belišće postao je član Hrvatske udruge konzultanata lokalne i područne samouprave (HUKON).
Zajedno sa stručnim službama uključio sam i Poduzetnički centar u aktivnost sudjelovanja na
razvoju lokalnih i regionalnih strategija u obliku razvoja projektnih ideja.
EU FONDOVI
Zajedno sa djelatnicima sudjelovao sam na radionicama IPA Mađarska-Hrvatska «Krovni plan
turizma za prekogranično područje Mađarska – Hrvatska» te nekim drugim skupovima koji su za temu
imali EU fondove. Održano je nekoliko sastanaka s predstavnicima i gradonačelnikom grada Šikloša
na temu potencijalnog partnerstva u zajedničkim prekograničnim projektima.
U cilju kvalitetne pripreme za nominiranje projekata na natječaj IPA Hrvatska Srbija –
organizirao sam i sudjelovao sa suradnicima na nekoliko sastanaka s partnerima iz Vojvodine.
Sudjelovao sam na sastancima i razgovorima u Hrvatskim vodama Osijek u svezi korištenja vode
Stare Drave te u Arheološkom muzeju Osijek, a u svezi pripreme projekta prekogranične suradnje.
PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA
U proteklom razdoblju utvrđen je Konačan prijedlog DPU gospodarske zone «Kod pruge»,
Krajem ožujka ove godine Gradsko vijeće grada Belišća usvojilo je Izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja grada Belišća. U okviru postupka usvajanja Urbanističkog plana uređenja(UPU) dijela Ulice
Marka Oreškovića u Bistrincima održana je javna rasprava prijedloga UPU koja je trajala od 8. veljače
do 10. ožujka 2011. godine kao i javno izlaganje prijedloga UPU koje je održano 17. veljače
2011.godine.
Ishođena je potvrda glavnog projekta za izgradnju kolnika i pješačke staze na k.č.br. 802/2 u
k.o. Bistrinci a vezano uz projektiranje ceste u I.G.Kovačića u Bistrincima.
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GOSPODARENJE OTPADOM, VODOOPSKRBA I ODVODNJA
Radovi na izvršenju Programa sanacije odlagališta otpada u Belišću nastavljeni su, ali
usporenom dinamikom zbog neostvarivanja prihoda od naknade za sanaciju odlagališta od najvećeg
korisnika tvrtke Belišće d.d. Održano je nekoliko sastanaka zajedno sa ostalim pravnim subjektima
koji su korisnici odlagališta u svezi navedenog te pripremljena odluka za Gradsko vijeće. U tijeku je
preprojektiranje dokumentacije za sanaciju odlagališta.
U svezi rješavanja pitanja vodoopskrbe i odvodnje održano je nekoliko sastanaka u Hrvatskim
vodama Osijek s predstavnicima grada Valpova i tvrtke Belišće d.d. Grad Belišće uključen je u izradu
studijsko - projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekata Belišće - Valpovo sufinanciranih iz
EU fondova 2012. - 2013. (FASEP)
Sukladno važećim zakonskim propisima tvrtka Belišće d.d. više nije u mogućnosti obavljati
djelatnost javne vodoopskrbe, pročišćavanje otpadnih voda gradova Belišće i Valpovo te će se graditi
novi uređaji u Belišću, zajednički za gradove Valpovo i Belišće, sukladno odlukama Gradskog vijeća.
POLJOPRIVREDA
U proteklom razdoblju u dogovoru sa Upravnim odjelom za prostorno planiranje i
gospodarstvo surađivalo se sa županijskim Upravnim odjelom za poljoprivredu i gospodarstvo u
provedbi zajedničkih projekata. Pod time se posebno misli na provedbu projekta analize tla na
poljoprivrednom zemljištu, obrana od tuče avionskim generatorima te izrada i ažuriranje službenih
prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za što sam potpisao ugovore o sufinanciranju.
Državno poljoprivredno zemljište
U dogovoru sa gradskim stručnim službama izrađena je analiza dužnika za zakup i prodaju
državnog poljoprivrednog zemljišta te je dostavljena potrebna dokumentacija nadležnom Općinskom
državnom odvjetništvu u Valpovu u svezi provedbe ovršnog postupka. Sklapao sam i anekse ugovora
o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta temeljem izvršenog povrata ovlaštenicima naknade za
oduzetu imovinu u vrijeme jugoslavenske komunističke vlasti (potvrde, zapisnici) koji su dostavljeni u
Županijsko državno odvjetništvo na suglasnost.
Sustav navodnjavanja Gat
U svezi primopredaje izgrađenog sustava razgovorano je sa predstavnicima Hrvatskih voda te
s predstavnicima Osječko-baranjske županije o budućem upravljanju sustavom. Na navedenu temu
održan je i sastanak s navedenim subjektima u Upravi za gospodarenje vodama te u Ministarstvu
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.
KOMUNALNE DJELATNOSTI
Održavanje komunalne infrastrukture izvršeno je sukladno pristizanju i raspoloživim
financijskim sredstavima i u dogovoru s predsjednicima Vijeća mjesnih odbora u prigradskim
naseljima. U suradnji sa Upravnim odjelom za komunalno stambene djelatnosti i uređenje naselja u
proteklom polugodišnjem razdoblju izvršeni su radovi prema Programu održavanja komunalne
infrastrukture grada Belišća i prigradskih naselja za 2011. godinu. Naglasak je bio na radovima
odvodnje, održavanju čistoće i javnih površina, održavanju groblja i postojeće javne rasvjete.
Kod održavanja nerazvrstanih cesta prigradskih naselja sredstva su utrošena prema potrebama
održavanja istih. Nakon što sam sa stručnim službama proveo analizu, može se sa sigurnošću reći da
će preostala sredstva planirana za ovu namjenu biti dovoljna za redovno održavanje nerazvrstanih
cesta do kraja godine i eventualnu jaču zimu sa više snijega.
Izgrađena je pješačka staze na k.č.br. 362/5 od zgrade Gradske uprave do Vij. S. Gutmanna te
je obnovljena pješačka staza u Ulici kralja Tomislava od kućnog broja 147 do 165.
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Sukladno Programu investicijskog održavanja u prvom polugodištu izvedeni su radovi u
prigradskom naselju Bocanjevcima gdje je nabavljen materijal za sanaciju pješačke staze na groblju u
vrijednosti materijala 5.317,73 kn uz dobrovoljni rad mještana Bocanjevaca. Izvršena je i sanacija
prostorija nogometnog kluba Hrvatski sokol u vrijednosti 5.636.,40 kn. U prigradskom naselju
Kitišanci nabavljen je materijal za sanaciju Hrvatskog doma u vrijednosti 7.001,28 kn uz dobrovoljni
rad mještana Kitišanaca. U prigradskom naselju Tiborjanci izmjenjeni su prozori na Hrvatskom domu
u vrijednosti 10.358 kn, dok su na groblju zasađeni čempresi u vrijednosti 1.199 kn.
S obzirom da je Grad Belišće upravitelj stambenih zgrada, tijekom prvog polugodišta 2011.
godine, osim usluga upraviteljstva suvlasnicima stanova u stambenim zgradama u Belišću, sukladno
rapoloživim sredstvima vodilo se računa o tekućem održavanju gradskih stanova. Zbog nedostatka
financijskih sredstava većih ulaganja u investicijskom održavanju nije bilo.
U dogovoru sa stručnim službama predložio sam Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
provođenje tri projekta na zapošljavanju nezaposlenih osoba u javnim radovima na komunalnim
poslovima, koji su prihvaćeni od strane Zavoda.
U projektima Romi za lokalnu zajednicu, Romi za Rome i Belišće - grad ugodnog življenja
zaposleno je u Kombelu d.o.o., od 1. 4. 2011. godine, 27 nezaposlenih osoba s područja grada Belišća
za razdoblje od 6 mjeseci. Hrvatski zavod za zapošljavanje je financirao navedene javne radove u
vrijednosti 385.461, 00 kn.
Komunalno redarstvo
Tijekom prvih šest mjeseci 2011. godine komunalni redar je izdao 28 pisanih upozorenja zbog
raznih prekršaja temeljem Odluke o komunalnom redu grada Belišća. U najvećem postotku su to bili
prekršaji pogrešnog parkiranja osobnih vozila na javnim zelenim površinama. Izdana su i tri pisana
upozorenja o uklanjanju neregistriranih vozila s javnih parkirališta. Osim pisanih upozorenja, izdano je
preko sto usmenih opomena za prekršaje iz djela komunalnog reda i isti su nakon upozorenja izvršili
radnje sukladno Odluci o komunalnom redu te nije bilo potrebe za daljnjim sankcijama. Najčešće su to
prekršaji zbog neodržavanja zelenih površina ispred obiteljskih kuća, zbog neuređenja oborinskih
kanala, neuništavanja ambrozije, neuklanjanja ogrijevnog drveta te neuklanjanja građevinskog
materijala sa zelenih i javnih površina. Naplaćene su i dvije kazne zbog napasivanja ovaca na javnoj
zelenoj površinite i zbog neovlaštenog uklanjanja stabala sa javne površine. Osim naplaćene kazne
prekršitelj je dobio i obvezu sadnje tri nova zamjenska stabla.
Od kraja ožujka komunalni redar je dobio i funkciju poljoprivrednog redara sukladno novoj
Odluci Gradskog vijeća i zakonskim propisima. Od tada je izrečeno nekoliko usmenih opomena zbog
neodržavanja međa, poljskih puteva i neuklanjanja stabala i grana koje spriječavaju normalno
korištenje puta. Budući su nakon usmenih opomena potrebne radnje izvršene nije bilo potrebe za
daljnjim sankcijama. Sukladno sklopljenom ugovoru s Veterinarskom stanicom Slatina d.o.o.,
komunalno redarstvo je zajedno s njihovim djelatnicima provodilo hvatanje pasa lutalica te su isti
sukladno zakonu zbrinuti u njihovom skloništu za pse. U prvih 6 mjeseci 2011.godine su prema
potrebi i pozivu obavljene četiri akcije skupljanja pasa lutalica. Ulovljeno je 14 pasa lutalica uglavnom
na području Belišća i Bistrinaca, jer mještani prigradskih naselja imaju naviku držanja pasa u
dvorištima svojih kuća. Nakon prijava građana komunalno redarstvo je došlo do saznanja da
stanovnici drugih gradova dovoze svoje kućne ljubimce i ostavljaju ih na području našeg grada.
Naplata potraživanja iz djelokruga komunalnih i stambenih djelatnosti
Kao i prethodnih godina i u prvom polugodištu 2011. godine nastavljen je kontinuirani rad na
naplati potraživanja iz djelokruga komunalnih i stambenih djelatnosti. U dogovoru sa stručnim
službama ukupno je izrađeno i poslano 186 opomena za razna neplaćanja gradu Belišću. Nakon
primljenih opomena građani uglavnom izmiruju svoje obveze. Prisilno je naplaćeno 8 ovrha
građanima i poslovnim subjektima koji nakon ponovljenih opomena i upozorenja o pokretanju ovrha
nisu izvršili svoje obveze.
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FINANCIJE I PRORAČUN
Zajedno sa pročelnicom Upravnog odjela za financije i proračun u proteklom razdoblju radio
sam na izradi Financijskog izvješća za razdoblje 1.1. do 30.6. 2011. godine. U prvom polugodištu ove
godine pratio sam sve redovne poslove vezane uz financijsko izvršenje programa rada pojedinih
upravnih odjela gradske uprave i svih ostalih proračunskih korisnika. Redovito sa stručnim službama
pratio sam priljev proračunskih prihoda kao i proračunske rashode kroz sve programe stručnih službi.
Sredstva tekuće rezerve korištena su u skladu sa sredstvima koja su planirana u Proračunu grada
Belišća za 2011. godinu, a prema pristiglim zahtjevima građana i udruga sa područja grada. Sredstva
su korištena prvenstveno za financiranje iz područja kulture, sporta, ali i socijalne skrbi.
SOCIJALNA SKRB
U proteklom razdoblju zajedno sa Upravnim odjelom za društvene djelatnosti izrađena je
analiza u području socijalne skrbi te je utvrđeno da je zaprimljeno 47 zahtjeva za jednokratne pomoći
za novorođenčad, 30 zahtjeva za jednokratne novčane pomoći, 134 zahtjeva za subvenciju troškova
stanovanja, 91 zahtjev za subvenciju troškova prehrane učenika. Redovno je isplaćivana pomoć
roditeljima za novorođenčad, ukupno 40.000 kuna. Analizom je utvrđeno da je trenutno ukupno 134
korisnika socijalne pomoći – obitelji i samaca. Odbor za socijalnu skrb sastao se dva puta i tijekom
svog rada temeljem pisanih zahtjeva stranaka odobrio 12 zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći.
I ove godine u veljači potpisao sam ugovor o provođenju programa Pomoć u kući koji
financira Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Program preko Udruge
umirovljenika zapošljava 12 djelatnika koji skrbe o 200 štićenika na području grada Belišća i
prigradskih naselja.
Po prvi puta ove godine, u suradnji sa Upravnim odjelom za društvene djelatnosti organizirao
sam 16. svibnja zajedničku proslavu Zlatnog pira za sve građane Belišća i prigradskih naselja koji su
tijekom proteklih godinu dana obilježili 50. godišnjicu braka.
PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
I ove godine nastavljena je suradnja s Dječjim vrtićem Maslačak i OŠ I. Kukuljevića te
nastavak aktivnosti za uključivanje Belišća u akciju Grad prijatelj djece prikupljanjem informacija od
udruga i institucija prema propisanim pravilima akcije.
Nakon što je Odbor za dodjelu studentskih stipendija proveo javni natječaj, potpisano sam
ugovore s 5 studenata koje će do kraja redovnog školovanja Grad Belišće stipendirati u mjesečnom
iznosu od 600 kuna.
U suradnji s OŠ I. Kukuljevića povodom Međunarodnog dana muzeja organiziran je posjet
muzeju za učenike nižih razreda, a u suradnji s predsjednicom MO Gorica Valpovačka Jasnom Repček
organiziran je svibnju jednodnevni posjet djece iz Gorice Belišću (muzej, kuglana, gradska uprava,
knjižnica, kajak klub, most na Dravi).
TURIZAM
Turistička zajednica
Kao predsjednik Turističke zajednice, u skladu s važećim propisima, tijekom veljače sazvao
sam i održao prvu sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Belišća gdje smo na
dnevnom redu raspravljali o Financijskom izvješću Turističke zajednice Grada Belišća za razdoblje
1.1.2010.godine do 31.12.2010.godine te Planu i Programu rada Turističke zajednice za nadolazeće
razdoblje. Poslove knjigovodstva za rad Turističke zajednice Grada Belišća do sada je obavljala
privatna tvrtka, dok će u nadolazećem razdoblju Grad Belišće u okviru svojih službi obavljati
knjigovodstvene poslove. S obzirom na različite prijedloge aktivnosti za Program rada Turističke
zajednice grada Belišća u 2011. godini, zajedno sa stručnim službama u prvom polugodištu intenzivno
smo radili i na izradi Programa rada Turističke zajednice, kako bi isti dokument mogao biti predmet
rasprave na sljedećoj sjednici Turističkog vijeća.
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I ove godine odlučili smo kroz Turističko vijeće održati naše tradicionalne manifestacije te
sam u suradnji s Upravnim odjelom za društvene djelatnosti sudjelovao u organizaciji akcije Volim
Belišće, ali čisto, natječaj u sklopu akcije Više cvijeća – manje smeća, Dječji karneval (nagrađivanje
maski) te Gnijezdo s 1000 pisanica.
Pripremljen je i projekt te nominiran na adresu Hrvatske turističke zajednice za projekt izrade
web stranice Turističke zajednice, a započeli smo sa prikupljanjem materijala za brošuru o sv. Ani te
pripremili projekt za smeđu signalizaciju.
Sanacija bazena
S obzirom na stanje u kojem se našao belišćanski bazen u proteklom razdoblju zajedno sa
nadležnim tijela poduzete su aktivnosti za sanaciju bazena. Izrađeno je idejno rješenje sanacije dna
bazena, a održano je i više sastanaka i razgovora sa stručnjacima iz ovog područja, kao i o načinu i
izvorima financiranja sanacije bazena. U svrhu ostvarivanja financijskih sredstava za sanaciju bazena i
ostvarivanja preduvjeta za njegov rad Grad Belišće podnio je zahtjeva za financiranje iz kroz Program
EIB II
Pristanište na rijeci Dravi
U cilju razvoja turizma na području grada Belišća održana su dva sastanka s obilaskom lokacije, a u
cilju razmatranja mogućnosti izgradnje sportskog pristaništa/lučice kod mosta u Belišću.
Sportsko-rekreacijski centar Zagajci
Izrađena je izmjena projekta rekonstrukcije zgrade, za što je ishođena i dozvola 7. veljače 2011.
godine
KULTURA
U skladu s osiguranim proračunskim sredstvima, a u suradnji s Upravnim odjelom za
društvene djelatnosti, u prvom polugodištu ove godine pripremili smo bogat kulturni program. Na
temelju inicijative Upravnog odjela za društvene djelatnosti naručio sam izradu promotivnih majca i
šalica s belišćanskim motivima koje se mogu kupiti u muzeju Belišće.
Ovo je izvješće ujedno prilika da se podsjetimo svih brojnih kulturnih događanja koja su održana u
prvom polugodištu ove godine:
- Klavirski koncert Renate Karša 22. veljače
- Svečani program prigodom Dana žena u Amaterskom kazalištu 8. ožujka
- Izložba fotografija udruge ZUM u predvorju zgrade uprave 9. ožujka
- Promocija filma Kampiranja na Dravi Milana Borića i predavanje inženjera biologije Zdravka
Pavlovića u velikoj vijećnici 22. ožujka
- Smotra mladenačke poezije i predstavljanje zbirke Stihovi iz školske klupe III s udrugom Vers
u Amaterskom kazalištu 25. ožujka
- Samostalna izložba slika povodom 40 godina rada – Antun Sabo 30. ožujka
- Tribina “Iz tame u svjetlo” – don Ivan Filipović sa župom sv. Josipa Radnika Belišće u
Amaterskom kazalištu 8. travnja
- Koncert Orient expresta u velikoj vijećnici 27. travnja
- Dani meda u velikoj vijećnici i predvorju zgrade uprave 29. travnja
- Predavanje Dinka Župana o pravu glasa žena u velikoj vijećnici 4. svibnja
- Gostovanje predstave HNK Lipa si, Teno u Amaterskom kazalištu 6. svibnja
- Gostovanje zavičajne udruge ličana Gacka iz Bizovca u Amaterskom kazalištu 8. svibnja
- Promocija knjiga Frane Budića 12. svibnja
- Pjesnička večer s udrugom Vers u velikoj vijećnici 19. svibnja
- Dramski memorijal – Budućnost pripada nama, 20. svibnja
- Dramski memorijal – premijera Hidrocentrala u Suhom Dolu, 3. lipnja
- Dramski memorijal – Slavonska dramska rapsodija, 10. lipnja
- Samostalna izložba radova od sušenog cvijeća Blaženke Bučanac u predvorju zgrade uprave
24. svibnja
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SPORT I UDRUGE GRAĐANA
Kako bi se pripremile za prijavu za javni natječaj, odlučio sam organizirati radionicu za sve
udruge pod nazivom Kako napisati projekt, koju je realizirao Upravni odjel za društvene djelatnosti
tijekom mjeseca veljače. Nakon provedenog javnog natječaja Odbora za procjenu projektnih
prijedloga, potpisao sam ugovore s udrugama za provedbu njihovih projekata u radu šest programskih
područja: kultura (9), tehnička kultura i informatika (4), zdravlje i socijalno-humanitarna zaštita (8),
ljudska prava i slobode (6), djeca i mladi (4) i očuvanje okoliša (6). Ukupno je odobreno 125.000
kuna.
Radi popularizacije biciklizma i biciklističkih staza i ove godine se grad Belišće uključio 22.
svibnja u organizaciju biciklijade Tour de Slavonia zajedno sa susjednim gradovima, a radi nastavka
dobre prekogranične suradnje sa susjednom Mađarskom u suradnji s Beremendom iz Mađarske
organizirana je 19. lipnja i treća po redu biciklistička utrka Tour de Belišće.
ZAKLJUČAK
U budućem radu očekuju nas aktivnosti na realizaciji vrlo ozbiljnih komunalnih projekata u
suradnji sa susjednim jedinicama lokalne samouprave. Pod time se prvenstveno misli na projekt
obnove postojeće odvodnje s novim pročistačem otpadnih voda za područje Valpova i Belišća, a
očekuje nas i spajanje djelatnosti vodoopskrbe i odvodnje naših komunalnih poduzeća, prema Zakonu
o vodama.
S obzirom na njihovu veličinu i financijske zahtjeve, kao i ograničeni financijski kapaciteti u
državi navedene razvojne projekte nije moguće financirati iz gradskog proračuna te moramo tražiti
sredstva iz fondova EU i drugih izvora. Bez obzira na krizu, postavili smo dosta ambiciozan program,
koji je važan za funkcioniranje grada. Veliki dio proračunskih stavki su rashodi koji su unaprijed
zadani kroz zakonom obvezna financiranja. Primljene pomoći iz drugih izvora se namjenski troše sa
svrhom za koju su pristigla, tako da je vrlo malo slobodnih proračunskih sredstava. Upravo zbog toga
molim gradske vijećnike, predsjednike i članove VMO i ostale proračunske korisnike da uvaže tu
činjenicu i racionalno se ponašaju u trošenju sredstava.
Na kraju želim istaknuti kako smo u vrlo ozbiljnim pripremama projektne dokumentacije za
razvojne projekte značajne za grad Belišća i njegove građane, ishodimo dozvole, pronalazimo načine i
izvore za nominiranje projekata i zbog toga vas sve molim za pomoć sa svih razina, kako bi udruženi i
svi zajedno, dali sve od sebe u realizaciji zacrtanih ciljeva.
Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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Gradsko vijeće grada Belišća na 19. sjednici, održanoj 19. listopada 2011. godine, temeljem
članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98,
137/99 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 , 146/08, 38/09, 153/09) i članka 40., stavka 1., točke 9.
Statuta grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" br. 5/09), donosi
ODLUKU
o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta
za individualnu stambenu izgradnju u k.o. Belišće
Članak 1.
Gradsko vijeće grada Belišća odobrava prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta za individualnu
stambenu izgradnju u k.o. Belišće, upisano u z.k.ul. 1724 označeno kao:
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r. br.

k.č.br.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.

1256/3
1256/4
1256/5
1256/6
1256/7
1256/8
1256/9
1256/10
1256/11
1256/12
1256/14
1256/15
1256/16
1256/17
1256/18

oznaka zemljišta
oranica u Ul. M. P. Katančića
oranica u Ul. M. P. Katančića
oranica u Ul. M. P. Katančića
oranica u Ul. M. P. Katančića
oranica u mjestu
oranica u mjestu
oranica u mjestu
oranica u mjestu
oranica u mjestu
oranica u mjestu
oranica u mjestu
oranica u mjestu
oranica u mjestu
oranica u mjestu
oranica u mjestu

površina u m2
953
557
552
555
525
525
526
526
629
625
680
526
526
525
525

Broj 10/11 stranica

početna cijena u
kunama
95.300,00
55.700,00
55.200,00
55.500,00
52.500,00
52.500,00
52.600,00
52.600,00
62.900,00
62.500,00
68.000,00
52.600,00
52.600,00
52.500,00
52.500,00

Članak 2.
Neizgrađeno građevinsko zemljište iz točke I. ove Odluke, prodaje se putem javnog natječaja pod
sljedećim uvjetima:
 pravo podnošenja ponude za kupnju ima svaka fizička i pravna osoba koja na temelju
važećih propisa može stjecati vlasništvo na nekretninama na području Republike
Hrvatske,
 ponude se podnose u pisanom obliku, na obrascu ponude, s potrebnim prilozima,
 jamčevina za pojedinu k.č.br. iznosi 1.000,00 kn i iplaćuje se na žiro-račun Proračuna
grada Belišća,
 javni natječaj će biti objavljen na oglasnim pločama grada Belišća, gradskoj internet
stranici i Hrvatskom radiju Valpovština,
 javni natječaj će biti otvoren do 12. prosinca 2011. godine, do kada će se primati
ponude,
 javno otvaranje zaprimljenih ponuda održat će se 15. prosinca 2011. godine u 10:00
sati
 najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja
sadrži i najviši iznos ponuđene cijene,
 prodavatelj zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obzira na ponudbene
uvjete,
 odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja donijet će Gradsko vijeće
 Gradonačelnik će s najpovoljnijim ponuditeljima sklopiti ugovor o kupoprodaji,
Članak 3.
Na neizgrađenom građevinskom zemljištu predviđena je izgradnja elektroenergetske i plinovodne
mreže te izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture: prometnica, javne rasvjete te
vodovodne i kanalizacijske mreže. Krajnji rok priključenja građevinskih parcela na objekte i uređaje
komunalne infrastrukture iz nadležnosti grada Belišća je godinu dana od dana sklapanja
kupoprodajnog ugovora.
Članak 4.
Za provođenje javnog natječaja osniva se i imenuje Komisija za provođenje javnog natječaja u
sastavu:
1. Ljiljana Žigić, dipl.oec. – za predsjednicu,
2. Ines Cerovečki, dipl.ing. – za člana,
3. Slavko Milekić, dipl.iur. – za člana.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Belišća”.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 944-01/11-03/01
Urbroj: 2185/02-3-11-23
Belišće, 19. listopada 2011. godine
Predsjednik Gradskog vijeća
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.

104
Gradsko vijeće Grada Belišća na 19. sjednici, održanoj dana 19.10.2011. godine, temeljem
članka 22. stavka 1. podstavka 3. i 10., članka 40. stavka 1. točke 19. i članka 116. stavka 1. Statuta
Grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09), donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa sanacije odlagališta otpada "Belišće" za
razdoblje od 1.7.2010. - 30.6.2011. god.
I.
Gradsko vijeće prihvaća u predloženom tekstu Izvješće o izvršenju Programa sanacije
odlagališta otpada "Belišće" za razdoblje od 1.7.2010. - 30.6.2011. god. podneseno od tvrtke Kombel
d.o.o. za komunalne djelatnosti Belišće.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku grada Belišća».
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 350-01/11-03/01
Urbroj: 2185/02-1-11-27
Belišće, 19.10.2011. god.
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl.iur., v.r.
Kombel d.o.o. Belišće
za komunalne djelatnosti
Belišće, 18. listopada 2011. godine
IZVJEŠĆE
O SANACIJI ODLAGALIŠTA OTPADA
U BELIŠĆU
Službeni početak radova na sanaciji odlagališta otpada u Belišću obilježen je 25. listopada 2010.
godine uz nazočnost tadašnjeg direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Vinka
Mladinea, ministra Tomislava Ivića te gradonačelnika i načelnika susjednih gradova i općina,
korisnika odlagališta, kao i predstavnika gospodarskih subjekata koji svoj tehnološki otpad odlažu na
odlagalištu u Belišću.
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Za spomenuti je da su i prije ovog službenog početka radova, odrađene brojne aktivnosti kako bi se
pribavila dokumentacija, odnosno lokacijska, a zatim i potvrda glavnog projekta. Poseban problem je
predstavaljalo arheološko nalazište zbog kojeg je bilo potrebno uložiti dosta sredstava i truda kako bi
se moglo pristupiti izradi projektne dokumentacije.
Što se same sanacije tiče, krenulo se relativno dobrim tempom, obzirom da je sanacija započeta u
kasnu jesen. Tako su, do kraja veljače 2011. godine, odrađene i od Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost prihvaćene tri situacije u ukupnoj vrijednosti 1.145.220,75 kn što s
pripremnim radovima ukupno iznosi 2.199.803,44 kn. Navedeno se uglavnom odnosi na građevinske
radove koje smo uspjeli odraditi u vlastitoj režiji ili uz pomoć kooperanata s našeg područja. Za
nastavak daljnjih radova bilo je potrebno odraditi postupke javne nabave za robu, radove i usluge
velike vrijednosti (geomreža, bentonit, hdpe folija, geotekstil, elektroradovi te kamen i šljunak).
Postupci javne nabave su odrađeni i odabrani su najpovoljniji ponuditelji, a ukupna vrijednost javne
nabave iznosi oko 2.500.000,00 kn. Međutim, ugovori nisu potpisani, jer prihodi od naknade za
sanaciju odlagališta nisu pribavljeni planiranom dinamikom, što se i vidi u priloženom tabličnom
prikazu. Naime, od ukupnog zaduživanja, prema količini odloženog otpada u visini od 4.344.534,44
kn naplaćeno je 1.080.656,74 kn ili 24,87 %.
Iz toga razloga, svi radovi vezani za sanaciju odlagališta su znatno usporeni, jer je nastavak radova na
odlagalištu mogao dovesti Kombel u velike financijske probleme, a samim time dovesti u pitanje i
obavljanje ostalih djelatnosti važnih za pružanje usluga kako prema gradu Belišću, tako i prema
građanima, kao krajnjim korisnicima čije potrebe Kombel d.o.o. zadovoljava.
U međuvremenu, u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zaključeno je da se rok za
završetak I. faze sanacije odlagališta otpada treba produžiti do kraja 2014. godine te će Fond u
najskorije vrijeme s Gradom Belišćem zaključiti novi aneks ugovora.
Uzimajući u obzir sve navedeno, u ovom trenutku, teško je dati odgovore što će to značiti za
dokumentaciju i dozvole koje su važeće. Problem su i promjene brojnih parametara koji su nastajali u
dugom vremenskom razdoblju od prihvaćanja studije, projektne dokumentacije, dobivanja lokacijske i
građevinske dozvole, pa do završavanja I. faze sanacije, a posebno do konačnog završetka sanacije
odlagališta. Naravno, svjedoci smo čestih izmjena zakona, strategija i brojnih planova na razini
Države, Županije i Grada Belišća te se možemo prisjetiti razdoblja od 2004. godine kada je prihvaćena
Studija o utjecaju na okoliš, do danas 2011. i planiranog završetka sanacije, a slijedi i ulazak
Republike Hrvatske u Europsku uniju što će donijeti nove brojne obveze i zadane rokove, a koji su
nam trenutno nepoznanica.
Rukovoditelj RJ
Josip Sitarić, ing.građ., v.r.

Direktor
Slavko Marjančević, dipl.ing., v.r.

105
Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07,
38/09, 55/11, 90/11) i članka 40. st. 1. toč. 20 Statuta grada Belišća («Službeni glasnik grada
Belišća» br. 5/09), Gradsko vijeće je na 19. sjednici održanoj dana 19. listopada 2011. godine,
donijelo
ODLUKU O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA
ZONE MALE PRIVREDE UZ RIJEKU KARAŠICU U BELIŠĆU“
(sadašnji naziv: Gospodarska zona)
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Članak 1.
Ovom Odlukom određuje se:
- pravna osnova za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Zone male
privrede uz rijeku Karašicu u Belišću (u daljnjem tekstu ID DPU),
- prostorni obuhvat ID DPU-a,
- ocjena stanja u obuhvatu ID DPU-a,
- ciljevi i programska polazišta,
- potrebne stručne podloge za izradu ID DPU-a,
- način pribavljanja stručnih rješenja,
- vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i posebnih geodetskih podloga,
- popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koje daju zahtjeve (podaci, planske
smjernice i dokumente) za izradu ID DPU-a iz područja svog djelokruga, te drugih sudionika,
koji će sudjelovati u izradi prostornog plana,
- rok za izradu ID DPU-a, odnosno njihovih pojedinih faza,
- zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru,
odnosno gradnje, tijekom izrade i donošenja ID DPU-a,
- izvori financiranja ID DPU-a.
Članak 2.
Pravna osnova za donošenje ID DPU-a su sljedeće odredbe Zakona o prostornom uređenju i
gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).
Članak 3.
Lokacija «Zone male privrede uz rijeku Karašicu» nalazi se na jugozapadnom dijelu naselja uz
državnu cestu D-517. Površina prostornog obuhvata je 6,5 ha.
Članak 4.
Kroz Izmjene i dopune DPU-a izvršit će se sljedeće izmjene i dopune:
- promjena namjene zelene površine u gospodarsku namjenu,
- promjena odredaba koje reguliraju spajanje susjednih parcela,
- promjena odredaba koje reguliraju duljinu pročelja na objedinjenim parcelama,
- redefiniranje pojma mala privreda kroz promjenu naziva i sadržaja,
- promjena odredaba vezanih uz maksimalni koeficijent izgrađenosti na način da se koeficijent
izgrađenosti poveća
Članak 5.
OCJENA STANJA
Zemljište je s 50% površine izgrađeno i pripremljeno je za izgradnju i pogodno za nastavak
izgradnje gospodarskih sadržaja.
Prostor je komunalno opremljen s izgrađenom komunalnom infrastrukturom.
Članak 6.
CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
Ciljevi i programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna DPU-a sastoje se u sljedećem:
- osiguranje uvjeta za izgradnju gospodarskih sadržaja na način koji nije moguć prema važećem
DPU-u,
- osiguranje minimalne razine komunalne opremljenosti.
Članak 7.
STRUČNE PODLOGE
U izradi ID DPU-a koristit će se postojeća prostorno-planska dokumentacija.
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Članak 8.
Izrada predmetnog DPU-a povjerit će se pravnoj osobi registriranoj za izradu dokumenata prostornog
uređenja ili ovlaštenom arhitektu koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog planiranja u
postupku provedenom sukladno Zakonu o javnoj nabavi, odnosno neposredno, ukoliko će cijena
izrade biti manja od 70.000,00 kn.
Članak 9.
U izradi ID DPU-a koristit će se postojeće geodetske podloge.
Članak 10.
Tijela i osobe koje će svojim podacima, planskim smjernicama i propisanim dokumentima iz područja
svog djelokruga sudjelovati u izradi ID DPU-a su:
1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku,
2. Ministarstvo obrane Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
3. MUP-PU Osječko-baranjska Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,
Osijek
4. HEP-Plin d.o.o. Osijek,
5. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Osijek, Služba za razvoj i investicije
6. HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Osijek,
7. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb,
8. Hrvatski telekom d.d., Zagreb
9. PLINACRO d.o.o., Zagreb
10. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije Zagreb
11. Hrvatski telekom d.d., Zagreb
12. T-Mobile Hrvatske d.o.o. Zagreb
13. Vipnet d.o.o. Osijek
14. TELE 2 d.o.o. Zagreb
15. OT-Optima telekom d.o.o. regija-istok Osijek
16. JU Županijski zavod za prostorno uređenje Osijek
17. Kombel d.o.o., Belišće,
18. Hrvatske vode, VGO Osijek,
19. Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Osijek
20. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske
županije
Članak 11.
Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka obvezne dostaviti svoje zahtjeve, planske smjernice
ili propisane dokumente iz područja svog djelokruga je 15 dana od dana od dana kada su zaprimile
takav zahtjev. Ako u tom roku tijela i osobe ne dostave svoje zahtjeve, planske smjernice i propisane
dokumente, smatrat će se da ih nemaju.
Rok za izradu nacrta prijedloga ID DPU-a je 120 dana od dana potpisivanja ugovora o njegovoj izradi
u koji rok ne ulazi vrijeme potrebno za pribavljanje podataka navedenih u prethodnom stavku.
Rokovi javne rasprave i rokovi pripreme izvješća o javnoj raspravi utvrđeni su zakonom.
Predmetni ID DPU mora se donijeti najkasnije 9 mjeseci od završetka javne rasprave, a nakon proteka
tog roka javna rasprava se mora ponoviti.
Ponovna javna rasprava može se provoditi najviše dva puta nakon čega se donosi nova Odluka o izradi
i provodi novi postupak izrade ID DPU-a.
Članak 12.
Do donošenja ID DPU-a, u njegovom prostornom obuhvatu dozvoljena je izgradnja novih građevina
prema postojećem DPU i UPU Grada Belišća.
Članak 13.
Izrada ID DPU-a financirat će se iz proračuna grada Belišća.
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Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku grada Belišća“ i
dostavlja se urbanističkoj inspekciji.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 350-01/11-03/02
Urbroj: 2185/02-3-11-1
Belišće, 19. listopada 2011. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur.,v.r.
106
Na temelju članka 27., stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne
novine“ br. 73/97) i članka članka 40. st. 1. toč. 29. Statuta grada Belišća („Službeni glasnik grada
Belišća“ br. 5/09), Gradsko vijeće grada Belišća je na 19. sjednici održanoj dana 19. listopada 2011.
godine, donijelo
R J E Š E NJ E
o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
I.
Umjesto Željka Vučkovića iz Gata, Kralja Zvonimira 8, za člana Gradskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda imenuje se: Ivica Vučić iz Gata, 30. svibnja 29.
Za zamjenika predsjednika Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
imenuje se: Ivica Vučić iz Gata, 30. svibnja 29.
II.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u „Službenom glasniku grada Belišća“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA
Klasa: 320-12/10-03/01
Urbroj: 2185/03-3-11-44
Belišće, 19. listopada 2011. godine
Predsjednik Gradskog vijeća:
Dinko Huis, dipl. iur., v.r.
107
Temeljem članka 61. stavka 3., stavka 4. točke 28. i članka 117. Statuta grada Belišća
(“Službeni glasnik grada Belišća” br. 5/09), i članka 13. stavka 2. Pravilnika o odobravanju stipendije
studentima (“Službeni glasnik grada Belišća” br. 7/10) Gradonačelnik grada Belišća dana 30.9.2011.
god. donosi sljedeće
Izmjene i dopune
Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Odbora za odobravanje stipendija studentima
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I.
U Rješenju o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za odobravanje stipendija
studentima donesenom od strane Gradonačelnika grada Belišća dana 16.9.2009. god. u točki III. redni
broj 3. mijenja se i glasi “3. Slavko Milekić, dipl. iur. – za člana”.
II.
Iza točke III. Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za odobravanje
stipendija studentima dodaje se nova točka IV. koja glasi :
“Mandat predsjednika i članova Odbora za odobravanje stipendija studentima traje do isteka tekućeg
mandata gradonačelnika grada Belišća”.
Dosadašnje točke IV. i V. iz istoga Rješenja postaju točke V. i VI.
III.
Ove Izmjene i dopune Rješenja stupaju na snagu danom donošenja i imaju se objaviti u “Službenom
glasniku grada Belišća”.
GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA
Klasa: 604-02/11-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-11
Belišće, 30.9.2011. god.
Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
108
Temeljem članka 5. Pravilnika o odobravanju stipendija studentima ("Službeni glasnik grada
Belišća" br. 7/10), članka 61. stavka 3., stavka 4., točke 3. i točke 4. Statuta grada Belišća ("Službeni
glasnik grada Belišća" br. 5/09), Gradonačelnik grada Belišća dana 4.10.2011 god., donosi sljedeći
ZAKLJUČAK
o broju i visini iznosa studentskih stipendija za 2011./2012. godinu
I.
Sukladno financijskim mogućnostima Grada Belišća, za 2011./2012. god. dodijelit će se
ukupno 5 (pet) studentskih stipendija prema kriterijima utvrđenim Pravilnikom o odobravanju
stipendija studentima.
II.
Visina svake pojedinačne studentske stipendije utvrđuje se u iznosu od 600,00 kn (slovima:
šeststotina kuna) mjesečno.
III
Sredstva za dodjelu studentskih stipendija osigurana su u Proračunu grada Belišća.
IV
Zadužuje se Odbor za odobravanje stipendija studentima da temeljem odredbi Pravilnika iz
točke I ovog Zaključka pokrene postupak i obavi sve neophodne radnje u svezi dodjele studentskih
stipendija.
V
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku
grada Belišća".
GRADONAČELNIK GRADA BELIŠĆA
Klasa: 604-02/11-02/01
Urbroj: 2185/02-2-11-10
Belišće, 4. 10. 2011. god.

Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.
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109
Gradonačelnik grada Belišća temeljem članka 61. stavka 3., stavka 4. točke 28. i članku 117.
Statuta Grada Belišća («Službeni glasnik grada Belišća» br. 5/09), donosi dana 11. listopada
2011. god. sljedeći
ZAKLJUČAK
o povjeravanju poslova praćenja obavljanja radova na sanaciji pješačkih i biciklističkih staza na
području Grada Belišća
I.
Poslovi praćenja obavljanja radova na sanaciji pješačkih i biciklističkih staza na području Grada
Belišća koje izvodi tvrtka Gravia d.o.o. Osijek, u ime Grada Belišća povjeravaju se Vatroslavu Tothu i
Barbari Hosi, djelatniku i vježbenici Gradske uprave Grada Belišća.
II.
Imenovane osobe iz točke I. Zaključka dužne su kontinuirano izvještavati gradonačelnika Grada
Belišća o dinamici i kvaliteti izvedenih radova na sanaciji navedenih staza.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u «Službenom glasniku Grada
Belišća».
GRADONAČELNIK
Klasa: 363–01/08-05/21
Urbroj: 2185/02-3-11-30
Belišće, 11. listopada 2011. god.

Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl. ing., v.r.

110
Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07,
38/09 i 55/11) i članka 61. stavak 4. točke 13. Statuta grada Belišća (“Službeni glasnik grada Belišća”
br. 5/09), Gradonačelnik grada Belišća, donio je dana 11. srpnja 2011. godine
Z A K LJ U Č AK
o utvrđivanju Konačnog prijedloga Detaljnog plana uređenja
Gospodarske zone “Kod pruge”
I.
Prihvaćaju se: Nacrt konačnog prijedloga Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone “Kod pruge”
(dalje u tekstu: Plan), Izvješće o javnoj raspravi i mišljenja opisana u članku 94. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji i utvrđuje Konačni prijedlog Plana.
II.
Upravni odjel za prostorno planiranje i gospodarstvo grada Belišća provest će ovaj Zaključak.
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III.
Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u "Službenom glasniku grada
Belišća".
GRADONAČELNIK
Klasa: 350-01/09-03/02
Urbroj: 2185/02-3-11-145
Belišće, 11. srpnja 2011.
Gradonačelnik:
Zvonko Borić, dipl.ing., v.r.
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438.

SADRŽAJ
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
str.
97. Zaključak o potvrđivanju Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone na
području Grada Belišća
98. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće za pedagošku
2010. - 2011. godinu
99. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće za period
od 1.1. - 30.6.2011. godine
100. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i Programa rada Dječjeg vrtića "Maslačak" Belišće
za pedagošku 2011./2012. godinu
101. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna grada Belišća za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2011. godine
102. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj- lipanj
2011. godine
103. Odluka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta za individualnu stambenu izgradnju u
k.o. Belišće
104. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa sanacije odlagališta otpada Belišće za
razdoblje od 1.7.2010. - 30.6.2011. god.
105. Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Zone male privrede uz rijeku
Karašicu u Belišću (sadašnji naziv: Gospodarska zona)
106. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda

350
350-374
374-376
377-396
396-420
420-428
428-430
430-431
431-434
434

AKTI GRADONAČELNIKA
107. Izmjene i dopune Rješenja o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za
odobravanje stipendija studentima
108. Zaključak o broju i visini iznosa studentskih stipendija za 2011./2012. godinu
109. Zaključak o povjeravanju poslova praćenja obavljanja radova na sanaciji pješačkih i
biciklističkih staza na području Grada Belišća
110. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Detaljnog plana uređenja Gospodarske zone
“Kod pruge”

434-435
435
436
436-437

Izdaje: Gradsko vijeće grada Belišća. Odgovorni urednik: Ivan Paloh, dipl.iur. Uredništvo i uprava: Grad
Belišće, Kralja Tomislava 206, Belišće. Cijena jednog primjerka iznosi 2 % od prosječnog osobnog dohotka
isplaćenog u privredi Republike Hrvatske u prethodna 3 mjeseca.

