REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/20-02/5
URBROJ: 2188/03-JT-1-20-2
Ivankovo, 29. travnja 2020.

ZAPISNIK
28. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 29. travnja 2020. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 19.00 sati

Sjednici je nazoĉilo 7 ĉlanova Upravnog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mirela Klarić, prof., predsjednica
Ivana Vuĉevac Mrković, mag. ing. el., zamjenica predsjednice
Tomislav Jozinović, mag. inf. el., ĉlan
Ivan Poţega, ing., ĉlan
Katica Ilić, ĉlan
Jelica Katić, ĉlan
Jasmina Maršić (predstavnik roditelja), ĉlan.

Ostali: Melita Gašpić, mag. praesc. educ., v.d. ravnateljice, u svojstvu zapisniĉara.
Izostali: /

Materijale za sjednicu vijećnici su dobili uz pozive.
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica upravnog vijeća, Mirela Klarić. Po
utvrĊivanju kvoruma, predsjedavajuća je predloţila

dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika 27. sjednice Upravnog vijeća

2. Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja / ravnateljice Djeĉjeg vrtića Ivankovo
3. Razno.

Dnevni red je usvojen sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika 27. sjednice Upravnog vijeća.
Upravno vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, usvojilo Zapisnik 27. sjednice
Upravnog vijeća.

Ad.2.Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja / ravnateljice Djeĉjeg vrtića Ivankovo.

Predsjednica Upravnog vijeća je predloţila raspisivanje novog natjeĉaja za izbor ravnatelja.
Odluka o raspisivanju natjeĉaja za izbor ravnatelja / ravnateljice Djeĉjeg vrtića Ivankovo
donesena je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO. Odluka je sastavni dio zapisnika.

Ad.3. Razno. /

Sjednica je završena u 19.30 sati.

Predsjednica upravnog vijeća
Mirela Klarić, prof.

Zapisniĉarka
Melita Gašpić

Privitak:
1. Zakljuĉak u vezi natjeĉaja za izbor ravnatelja
2. Upute o dolasku djelatnika u Djeĉji vrtić i ostale preporuke

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/20-02/4
URBROJ: 2188/03-JT-1-20-2
Ivankovo, 11. oţujka 2020.

ZAPISNIK
27. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 11. oţujka 2020. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 18.00 sati

Sjednici je nazoĉilo 7 ĉlanova Upravnog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mirela Klarić, prof., predsjednica
Ivana Vuĉevac Mrković, mag. ing. el., zamjenica predsjednice
Tomislav Jozinović, mag. inf. el., ĉlan
Ivan Poţega, ing., ĉlan
Katica Ilić, ĉlan
Jelica Katić, ĉlan
Jasmina Maršić (predstavnik roditelja), ĉlan.

Ostali: Melita Gašpić, mag. praesc. educ., v.d. ravnateljice, Mirjana Vranić,
admnistrativno-raĉunovodstveni djelatnik, u svojstvu zapisniĉara.
Izostali: /

Materijale za sjednicu vijećnici su dobili uz pozive.
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica upravnog vijeća, Mirela Klarić. Po
utvrĊivanju kvoruma, predsjedavajuća je predloţila

dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika 26. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka o raspisanom natjeĉaju za izbor ravnatelja / ravnateljice Djeĉjeg vrtića Ivankovo
3. Razno.

Dnevni red je usvojen sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća.
Upravno vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, usvojilo Zapisnik 26. sjednice
Upravnog vijeća.

Ad.2.Odluka o raspisanom natjeĉaju za izbor ravnatelja / ravnateljice Djeĉjeg vrtića Ivankovo.
Na 25. sjednici, Upravno vijeće je donijelo Odluku o raspisivanju natjeĉaja za izbor
ravnatelja Djeĉjeg vrtića Ivankovo KLASA: 112-03/20-2/5, URBROJ: 2188/03-JT-1-20-2. U
vremenu od 21. do 28. veljaĉe 2020., do kada je natjeĉaj bio otvoren, prispjela je samo
ponuda magistrice predškolskog odgoja i obrazovanja. Upravno vijeće je razmotrilo njenu
prijavu te donijelo Zakljuĉak: Kandidatkinja ne ispunjava u potpunosti uvjete Natjeĉaja jer
nema pet godina radnog staţa u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja.
Obzirom da nije bilo drugih kandidata, Upravno vijeće nije donijelo Odluku o izboru
kandidata / kandidatkinje.
Zakljuĉak je sastavni dio zapisnika.

Predsjednica Upravnog vijeća je predloţila raspisivanje novog natjeĉaja za izbor ravnatelja.

Odluka o raspisivanju natjeĉaja za izbor ravnatelja / ravnateljice Djeĉjeg vrtića Ivankovo
donesena je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO. Odluka je sastavni dio zapisnika.

Ad.3. Razno. /

Sjednica je završena u 18.20 sati.

Predsjednica upravnog vijeća
Mirela Klarić, prof.

Zapisniĉarka
Mirjana Vranić

Privitak:
1. Zakljuĉak u vezi natjeĉaja za izbor ravnatelja
2. Odluka o raspisivanju novog natjeĉaja za izbor ravnatelja Djeĉjeg vrtića Ivankovo

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO

Upravno vijeće

KLASA: 601-05/20-02/3
URBROJ: 2188/03-JT-1-20-2
Ivankovo, 27. veljaĉe 2020.

ZAPISNIK
26. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 27. veljaĉe 2020. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 18.00 sati

Sjednici je nazoĉilo 7 ĉlanova Upravnog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mirela Klarić, prof., predsjednica
Ivana VuĉevacMrković, mag. ing. el., zamjenica predsjednice
Tomislav Jozinović, mag. inf. el., ĉlan
Ivan Poţega, ing., ĉlan
Katica Ilić, ĉlan
Jelica Katić, ĉlan
Jasmina Maršić (predstavnik roditelja), ĉlan.

Ostali: Melita Gašpić, mag. praesc. educ., v.d. ravnateljice, Mirjana Vranić,admnistrativnoraĉunovodstveni djelatnik, u svojstvu zapisniĉara.
Izostali: /

Materijale za sjednicu vijećnici su dobili uz pozive.
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica upravnog vijeća, Mirela Klarić. Po
utvrĊivanju kvoruma, predsjedavajuća je predloţila

dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 25. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka o zapošljavanju 4 odgojitelja / odgojiteljice na odreĊeno puno radno vrijeme –
na 6 mjeseci i odgojitelja / odgojiteljice na odreĊeno puno radno vrijeme, do povratka
odgojiteljice Ruţice Marić s bolovanja
3. Razno.

Dnevni red je usvojen sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika 2. sjednice Upravnog vijeća.
Upravno vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, usvojilo Zapisnik 25. sjednice
Upravnog vijeća.

Ad.2. Odluka o zapošljavanju 4 odgojitelja / odgojiteljice na odreĊeno puno radno vrijeme – na 6 mjeseci i
odgojitelja / odgojiteljice na odreĊeno puno radno vrijeme, do povratka odgojiteljice Ruţice Marić s
bolovanja.
Na temelju Odluke o raspisivanju natjeĉaja za prijam 5 odgojitelja / odgojiteljica na
odreĊeno radno vrijeme KLASA: 112-03/20-01/5, URBROJ: 2188/03-JT-1-20-1, raspisan je
Natjeĉaj za prijam odgojitelja / odgojiteljice na odreĊeno radno vrijeme, KLASA: 112-03/2001/5, URBROJ: 2188/03-JT-1-20-2, na kojega je pravovremeno pristiglo 15 prijava.
Prema izvješću v. d. ravnateljice, utvrĊeno je da sljedeće kandidatkinje ne ispunjavaju
traţene struĉne, odnosno opće uvjete:
1. Martina Glavašić jer nema struĉnu spremu, uvjerenje Prekršajnog suda ni Potvrdu
Centra za socijalnu skrb
2. Ţeljka Mikulić jer nema dokaz o poloţenom struĉnom ispitu
3. Jasmina Tomašević jer nema struĉnu spremu, dokaz o poloţenom struĉnom ispitu ni
uvjerenje Prekršajnog suda
4. Evica Novokmet jer nema struĉnu spremu ni dokaz o poloţenom struĉnom ispitu
5. Ivana Grgić jer nema struĉnu spremu, uvjerenje Prekršajnog suda ni potvrdu Centra
za socijalnu skrb
6. Irena Kovaĉević jer nema struĉnu spremu
7. Josipa Culej jer nema dokaz o poloţenom struĉnom ispitu.

Od preostalih osam kandidatkinja koje u potpunosti udovoljavaju natjeĉaju, v. d.
ravnateljica Vrtića je predloţila kandidatkinje:
- na radno mjesto odgojitelja / odgojiteljice na puno, odreĊeno radno vrijeme na 6
mjeseci
1. Iva Šuker
2. Branka Jozić
3. Mirta Filić
4.Tea Antunović



na radno mjesto odgojitelja / odgojiteljice na puno, odreĊeno radno vrijeme do
povratka odgojiteljice s bolovanja

5. Dinka Veraja.

Katica Ilić je imala prigovor na prijedlog jer smatra da Dinka Veraja, s više od 5 godina
staţa u Vrtiću, nije zasluţila da bude zamjena Ruţice Marić koja se moţe vratiti za mjesecdva.

Jelica Katić je izjavila da podrţava Katicu Ilić.

Predsjednica UV-a je zahvalila na komentaru gospoĊi Ilić, istaknula kako sve predloţene
kandidatkinje imaju dovoljno radnog staţa da uspješno obavljaju poslove odgojiteljice te da
je v.d. ravnateljice, birajući izmeĊu više kandidatkinja koje ispunjavaju uvjete natjeĉaja,
morala napraviti selekciju na naĉin koji ona smatra ispravnim, a na UV-u je da njen
prijedlog podrţi ili odbije.

Predsjednica je stavila prijedlog na glasovanje.

Na prijedlog v. d. ravnateljice Melite Gašpić, Upravno vijeće sa 5 glasova ZA, 2 PROTIV
(Katica Ilić, Jelica Katić), 0 SUZDRŢANO, donijelo Odluku kojom se u radni odnos primaju:


na radno mjesto odgojitelja / odgojiteljice na odreĊeno puno radno vrijeme na 6
mjeseci, 4 izvršiteljice

1. IVA ŠUKER, odgojiteljica predškolske djece
2. BRANKA JOZIĆ, magistra predškolskog odgoja
3. MIRTA FILIĆ, odgojiteljica predškolske djece
4.TEA ANTUNOVIĆ, odgojiteljica predškolske djece


na radno mjesto odgojitelja / odgojiteljice na puno odreĊeno radno vrijeme do povratka
odgojiteljice s bolovanja, 1 izvršiteljica

5. DINKA VERAJA, magistra predškolskog odgoja.
Odluka je sastavni dio zapisnika.

Ad.3. Razno.
Odluka o isplati naknade odgojiteljici zbog bolovanja duţeg od 90 dana.

Upravno vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Odluku o isplati
godišnje naknade radi neprekidnog bolovanja duţeg od 90 dana. Odluka je sastavni dio
zapisnika.

Sjednica je završena u 18.20 sati.

Predsjednica upravnog vijeća
Mirela Klarić, prof.

Zapisniĉarka
Mirjana Vranić

Privitak zapisnika:
1. Prijedlog odluke o prijemu u radni odnos na odreĊeno puno radno vrijeme 5 odgojiteljica
2. Odluka UV o prijemu u radni odnos na odreĊeno puno radno vrijeme 5 odgojiteljica
3. Odluka o dodjeli godišnje naknade radi neprekidnog bolovanja duţeg od 90 dana

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/20-02/2
URBROJ: 2188/03-JT-1-20-2
Ivankovo, 14. veljaĉe 2020.

ZAPISNIK
25. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 14. veljaĉe 2020. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 15.00 sati

Sjednici je nazoĉilo 5 ĉlanova Upravnog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.

Mirela Klarić, prof., predsjednica
Ivan Poţega, ing., ĉlan
Katica Ilić, ĉlan
Jelica Katić, ĉlan
Jasmina Maršić (predstavnik roditelja), ĉlan

Ostali: Melita Gašpić, mag. praesc. educ., v.d. ravnateljice, zapisniĉarka.
Izostali: Ivana Vuĉevac Mrković, mag. ing. el., zamjenica predsjednice i Tomislav Jozinović,
mag. inf. el., ĉlan.

Materijale za sjednicu vijećnici su dobili uz pozive.
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica upravnog vijeća, Mirela Klarić. Po
utvrĊivanju kvoruma, predsjedavajuća je predloţila

dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 24. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka o zapošljavanju 4 odgojitelja / odgojiteljice na odreĊeno puno radno vrijeme –
na 6 mjeseci i odgojitelja / odgojiteljice na odreĊeno puno radno vrijeme, do povratka
odgojiteljice Ruţice Marić s bolovanja
3. Odluka o raspisivanju natjeĉaja za izbor ravnatelja Djeĉjeg vrtića Ivankovo
4. Razno.

Dnevni red je usvojen s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika 24. sjednice Upravnog vijeća.

Katica Ilić predlaţe da se u Zapisnik unese da je 14 od 16 djelatnica potpisao Zahvalu
ravnateljici.
Jelica Katić predlaţe da se cijela zahvala uĊe u prilog zapisniku, predsjednica Mirela Klarić
umjesto toga predlaţe da svi dokumenti (zahvala ravnateljici, ostavka, bilješka, oĉitovanje
predsjednice UV-a i dr.) budu popisani na kraju zapisnika kako bi ostali kao prilog zapisniku
s ĉime su se sloţili ostali ĉlanovi UV-a.
Zapisnik 24. sjednice Upravnog vijeća je s predloţenim izmjenama usvojen s 5 glasova ZA,
0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.2.Odluka o raspisivanju natjeĉaja za odgojitelja.
Predsjednica Mirela Klarić je dala prijedlog poništenja prošle Odluke i prihvaćanju prijedloga
za donošenje nove Odluka o zapošljavanju 4 odgojiteljice / odgojitelja na odreĊeno, na 6
mjeseci, i 1 odgojitelj / odgojiteljica do povratka Ruţice Marić s bolovanja.

Upravno vijeće je s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Odluku o
zapošljavanju 5 odgojitelja / odgojiteljica:



4 na odreĊeno puno radno vrijeme na 6 mjeseci
1 na odreĊeno puno radno vrijeme – do povratka odgojiteljice Ruţice Marić s bolovanja.

Odluka je sastavni dio zapisnika.

Ad.3. Odluka o raspisivanju natjeĉaja za ravnatelja.
Vršiteljica duţnosti ravnatelja proĉitala je iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
ĉlanak 37., toĉka 9. koji kaţe da UV u roku od mjesec dana od dana imenovanja v. d.
ravnatelja treba raspisati natjeĉaj za ravnatelja te stoga predlaţe UV-u raspisivanje
natjeĉaja za ravnatelja.

Upravno vijeće je s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Odluku o raspisivanju
natjeĉaja za izbor ravnatelja / ravnateljice Djeĉjeg vrtića Ivankovo.
Odluka je sastavni dio zapisnika.

Ad.4. Razno.
Vršiteljica duţnosti ravnatelja, Melita Gašpić, proĉitala je Zamolbu roditelja kojom, zbog
promijenjenih ţivotnih okolnosti, moli barem za djelomiĉno smanjenje naknade koju je
obvezna plaćati za usluge vrtića.

Upravno vijeće je s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Odluku kojom se
imenovana potpuno oslobaĊa od obveze plaćanja usluga vrtića.
Zamolba i Odluka sastavni su dio zapisnika.

Sjednica je završena u 15.20 sati.

Predsjednica upravnog vijeća
Mirela Klarić, prof.

Zapisniĉarka
Melita Gašpić

PRIVITAK ZAPISNIKU:
1.
2.
3.
4.

Odluka o raspisivanju natjeĉaja za odgojitelja
Odluka o raspisivanju natjeĉaja za izbor ravnatelja
Zamolba roditelja
Odluka o zamolbi roditelja

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/20-02/1
URBROJ: 2188/03-JT-1-20-2

Ivankovo, 22. sijeĉnja 2020.

ZAPISNIK
24. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 22. sijeĉnja 2020. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 19.00 sati

Sjednici je nazoĉilo 5 ĉlanova Upravnog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.

Mirela Klarić, prof., predsjednica
Ivan Poţega, ing., ĉlan
Katica Ilić, ĉlan
Jelica Katić, ĉlan
Ivana Vuĉevac Mrković, mag. ing. el., zamjenica predsjednice.

Ostali: Marko Miliĉević, dipl. ing., općinski naĉelnik, Melita Gašpić, mag. praesc. educ.,
privremena zamjena ravnateljice, i Mirjana Vranić, administrativno-raĉunovodstveni
djelatnik, u svojstvu zapisniĉara.

Izostali: Tomislav Jozinović, mag. inf. el., ĉlan, i Jasmina Maršić (roditelj), ĉlan.

Materijale za sjednicu vijećnici su dobili uz pozive.
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica upravnog vijeća, Mirela Klarić. Po
utvrĊivanju kvoruma, predsjedavajuća je predloţila

dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.

Verifikacija zapisnika 23. sjednice Upravnog vijeća
Prihvaćanje neopozive ostavke ravnateljice Djeĉjeg vrtića Ivankovo
Odluka o imenovanju vršitelja duţnosti ravnatelja vrtića
Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijem 4 odgojitelja na neodreĊeno vrijeme
Razno.

Dnevni red je usvojen s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika 23. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 23. sjednice Upravnog vijeća je usvojen s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.2.Prihvaćanje neopozive ostavke ravnateljice Djeĉjeg vrtića Ivankovo.
Melita Gašpić je proĉitala zahvalu ĉetrnaest od šesnaest zaposlenica upućenu Jasni Puljić za
njen dugogodišnji rad u Vrtiću u svojstvu ravnateljice, povodom njenog povratka na radno
mjesto odgojiteljice.
Predsjednica Mirela Klarić je izvijestila Upravno vijeće da je Jasna Puljić, dosadašnja
ravnateljica vrtića, 20. prosinca 2019. podnijela osnivaĉu Općini Ivankovo i Upravnom vijeću
Djeĉjeg vrtića Ivankovo neopozivu ostavku na radno mjesto ravnateljice vrtića, funkciju
koju je obavljala na temelju Ugovora o radu KLASA: 112-03/16-01/, URBROJ: 2188/03-JT1-16-01, od 30. svibnja 2016., a 20. sijeĉnja 2020. i Zahtjev za razrješenje s mjesta
ravnateljice Djeĉjeg vrtića Ivankovo s datumom razrješenja 24. sijeĉnja 2020.

Javivši se za rijeĉ, općinski naĉelnik, Marko Miliĉević je potvrdio da je Jasna Puljić podnijela
neopozivu ostavku na funkciju ravnateljice i da se vraća na svoje staro mjesto u svojstvu
odgojiteljice. Nakon toga, iznio je koje nam sve radnje predstoje, a prije svega imenovanje
v. d. ravnatelja.

Na zahtjev Jasne Puljić, predsjednica Upravnog vijeća, Mirela Klarić, dala je na glasovanje
prijedlog razrješenja imenovane s mjesta ravnateljice.

Upravno vijeće je s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO dalo prijedlog razrješenja
ravnateljice Jasne Puljić.
Privici koji ĉine sastavni dio Zapisnika popisani su na kraju (12 kom).

Ad.3. Odluka o imenovanju vršitelja duţnosti ravnatelja vrtića.
Do izbora novog ravnatelja na temelju natjeĉaja, a najduţe na godinu dana za vršitelja
duţnosti predloţena je Melita Gašpić, mag. praesc, educ.

Općinski naĉelnik, Marko Miliĉević je obrazloţio potrebu njenog imenovanja i poslove koji joj
predstoje u ovom kratkom vremenu.

Predsjednica Mirela Klarić je izvijestila ĉlanove Upravnog vijeća da Melita Gašpić prihvaća
duţnosti v. d. ravnatelja i pozvala ih na glasovanje.

Upravno vijeće je s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO donijelo prijedlog Odluke o
imenovanju Melite Gašpić za vršitelja duţnosti ravnatelja na rok do godinu dana. Odluka je
sastavni dio zapisnika.

Ad.4. Razno.
Upravno vijeće je s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Odluku o raspisivanju
natjeĉaja za prijem u radni odnos na neodreĊeno puno radno vrijeme 4 odgojitelja /
odgojiteljice.
Odluka je sastavni dio zapisnika.

Ad.5.
V. d. ravnateljica, Melita Gašpić, je zatraţila da se djeĉaku s teškoćama u razvoju, o kojemu
se već ranije raspravljalo, u cilju napredovanja, pronaĊe asistent. Roditelj još nije ishodio
medicinsku dokumentaciju kojom se potvrĊuje da djeĉak ima teškoće u razvoju, no
ĉinjenica je da se ne moţe prilagoditi djeci u vrtiću, a ni dnevnim zadacima.
Naĉelnik Marko Miliĉević je izvijestio da za djecu s teškoćama u razvoju po pitanju plaćanja
asistenta za pomoć u radu nema programa te da je Bubamara iz Vinkovaca jedina za to ima
registriran program.

Predsjednica Mirela Klarić je predloţila sljedeći Zakljuĉak: Obitelj je dostavila dokumentaciju
za prijem djeĉaka s poteškoćama u razvoju u vrtić. Trenutno nema uvjeta za njegov
boravak u vrtiću, no radit će se na tome da se postignu uvjeti.

Upravno vijeće je sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, usvojilo predloţeni zakljuĉak.

Sjednica je završena u 19.30 sati.

Predsjednica upravnog vijeća

Mirela Klarić, prof.

Zapisniĉarka
Mirjana Vranić

Privitak:
1. Zahvala ravnateljici Jasni Puljić
2. Prijedlog o razrješenju ravnateljice Djeĉjeg vrtića Ivankovo, KLASA: 112-03/20-1/3,
URBROJ: 2188/03-JT-1-20-2
3. Zahtjev Jasne Puljić za razrješenje s mjesta ravnateljice Djeĉjeg vrtića Ivankovo od 20.
sijeĉnja 2020.
4. Neopoziva ostavka Jasne Puljić na radno mjesto ravnateljice vrtića Jasne Puljić od 20.
prosinca 2019.
5. Preslika Ugovora o radu na neodreĊeno radno vrijeme od 30. svibnja 2016.
6. Prituţba Dubravke Glavašić na ravnateljicu (Jasnu Puljić) od 3. prosinca 2019.
7. Prituţba Mirjana Vranić na ponašanje ravnateljice Jasne Puljić od 4. prosinca 2019.
8. Oĉitovanje ravnateljice Jasne Puljić od 18. prosinca 2019. na prituţbu Mirjane Vranić
9. Oĉitovanje ravnateljice Jasne Puljić od 18. prosinca 2019. na prituţbu Dubravke
Glavašić
10. Bilješke ravnateljice Jasne Puljić na zapisnik 22. sjednice Djeĉjeg vrtića Ivankovo,
odrţane 5. prosinca 2019.
11. Oĉitovanje predsjednice upravnog vijeća o navodima ravnateljice Jasne Puljić u
neopozivoj ostavci i prilozima istoj
12. Prijedlog o imenovanju vršitelja duţnosti ravnateljice
13. Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijem 4 odgojitelja na neodreĊeno radno vrijeme.

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/19-02/9
URBROJ: 2188/03-JT-1-19-3
Ivankovo, 31. prosinca 2019.

ZAPISNIK
23. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 31. prosinca 2019. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 19.00 sati

Sjednici je nazoĉilo 5 ĉlanova Upravnog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.

Mirela Klarić, prof., predsjednica
Ivan Poţega, ing., ĉlan
Katica Ilić, ĉlan
Jelica Katić, ĉlan
Tomislav Jozinović, mag. ing. el., ĉlan.

Ostali: Marko Miliĉević, dipl. ing., općinski naĉelnik, Melita Gašpić, magistar predškolskog
odgoja, privremena zamjena ravnateljice, i Mirjana Vranić, administrativno-raĉunovodstveni
djelatnik, u svojstvu zapisniĉara.
Izostali: Ivana Vuĉevac Mrković, mag. ing. el., zamjenica predsjednice i Jasmina Maršić
(roditelj), ĉlan.
Materijale za sjednicu vijećnici su dobili uz pozive.
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica upravnog vijeća, Mirela Klarić.
Predsjednica je obavijestila ĉlanove Upravnog vijeća kako umjesto ravnateljice Jasne Puljić,
koja je trenutno na bolovanju, sjednici nazoĉi Melita Gašpić, prema ĉl. 82. Statuta Vrtića.
Po utvrĊivanju kvoruma, predsjedavajuća je predloţila

dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Verifikacija zapisnika 22. sjednice Upravnog vijeća
Izmjene i dopune financijskog plana Vrtića za 2019.
Usvajanje Financijskog plana za 2020. i projekcije Plana za 2021. i 2022.
Razno.
Dnevni red je usvojen s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika 22. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 22. sjednice Upravnog vijeća je usvojen s 5 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.2. Izmjene i dopune financijskog plana Vrtića za 2019.
Prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana Vrtića je ukratko obrazloţio općinski naĉelnik,
Marko Miliĉević.

Obzirom na to da nije bilo primjedbi, predsjednica Upravnog vijeća Mirela Klarić ga je dala
na glasovanje. Upravno vijeće je s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢAN, usvojilo Izmjene i
dopune financijskog plana za 2019. Izmjene su sastavni dio zapisnika.

Ad.3. Usvajanje Financijskog plana za 2020. i projekcije Plana za 2021. i 2022.
Upravno vijeće je s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢAN, usvojilo Financijski plan Djeĉjeg
vrtića Ivankovo za 2020. i projekcije Plana za 2021. i 2022. Akti su sastavni dio zapisnika.

Ad.4. Razno.
Naĉelnik Marko Miliĉević je izvijestio ĉlanove Upravnog vijeća da je Jasna Puljić podnijela
neopozivu ostavku na radno mjesto ravnateljice u Djeĉjem vrtiću Ivankovo.
Prema njegovim rijeĉima, Jasna Puljić će se, nakon bolovanja na kojem se trenutno nalazi i
razrješenja, vratiti na radno mjesto odgojiteljice.
Naĉelnik Marko Miliĉević je upoznao Upravno vijeće o nastavku radova izgradnje i
opremanja objekta u Ivankovu i Retkovcima za potrebe vrtića te napomenuo da će se
trenutni objekt vrtića se zadrţati i dalje s funkcijom nastavka rada kuhinje i provedbe
programa za predškole. Ujedno je istakao da se otvorenje obje lokacije oĉekuje u lipnju
kako bi poĉetak nove pedagoške godine krenuo u novim objektima s novom
sistematizacijom radnih mjesta.

Primjerak Zapisnika i usvojenih akata bit će dostavljeni Općini Ivankovo.

Sjednica je završena u 19.30 sati.

Predsjednica upravnog vijeća
Mirela Klarić, prof.

Zapisniĉarka
Mirjana Vranić

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/19-02/8
URBROJ: 2188/03-JT-1-19-2
Ivankovo, 5. prosinca 2019.

ZAPISNIK
22. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 5. prosinca 2019. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 18.00 sati

Sjednici je nazoĉilo 7 ĉlanova Upravnog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mirela Klarić, prof., predsjednica
Ivana Vuĉevac, mag. ing. el., zamjenica predsjednice
Ivan Poţega, ing., ĉlan
Jasmina Maršić (roditelj), ĉlan
Katica Ilić, ĉlan
Jelica Katić, ĉlan
Tomislav Jozinović, mag. ing. el., ĉlan

Ostali: Jasna Puljić, prof., ravnateljica, i Mirjana Vranić, administrativno-raĉunovodstveni
djelatnik, u svojstvu zapisniĉara.
Izostali: /
Materijale za sjednicu (osim pod toĉkom 3. Razno) vijećnici su dobili uz pozive za sjednicu.
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica upravnog vijeća, Mirela Klarić.
Po utvrĊivanju kvoruma, predsjedavajuća je predloţila

dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika 21. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Financijskog plana za 2020.
3. Razno.

Dnevni red je usvojen sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika 21. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 21. sjednice Upravnog vijeća je usvojen sa 7 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.2. Financijski plan za 2020. i projekcija Plana za 2021. i 2022.
Ravnateljica Jasna Puljić je iznijela prijedlog Financijskog plana za 2020. i projekciju Plana
za 2021. i 2022.
Na ravnateljiĉin prijedlog,
prethodnu suglasnost na
projekciju Plana za 2021.
radi ishoĊenja suglasnosti

Upravno vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢAN, dalo
prijedlog Financijskog plana Djeĉjeg vrtića Ivankovo za 2020. i
i 2022. Prijedlozi se upućuju Općinskom vijeću Općine Ivankovo
prije konaĉnog usvajanja.

Ad.3.
3.1.Ravnateljica Jasna Puljić jeizvijestila Upravno vijeće da joj se obratila jedna majka s
molbom za prijem kćerke u predškolski program. Ona se nedavno, iz zdravstvenih razloga,
vratila privremeno u Ivankovo s troje djece. Djeca su joj inaĉe pohaĊala djeĉji vrtić u
mjestu iz kojega dolaze.
Upravno vijeće je dalo suglasnost za prijem djeteta u predškolski program.

3.2. Pod ovom toĉkom dnevnog reda raspravljalo se o pismenim prituţbama dvije
zaposlenice na ravnateljiĉino ponašanje.
U raspravi su sudjelovali Ivana Vuĉevac, Mirela Klarić, Jasna Puljić, Katica Ilić, Jelica Katić,
Ivan Poţega i Mirjana Vranić.Problem će se pokušati riješiti na Zaposleniĉkom vijeću.
Prituţbe su sastavni dio zapisnika.

Ad.4. Razno. /

Sjednica je završena u 19.00 sati.

Predsjednica upravnog vijeća
Mirela Klarić, prof.

Zapisniĉarka
Mirjana Vranić

PREPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/19-02/7
URBROJ: 2188/03-JT-1-19-2
Ivankovo, 19. rujna 2019.

ZAPISNIK
21. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 19. rujna 2019. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 19.00 sati

Sjednici je nazoĉilo 4 od ukupno 7 ĉlanova Upravnog vijeća:
1.
2.
3.
4.

Mirela Klarić, prof., predsjednica
Ivan Poţega, ing., ĉlan
Katica Ilić, ĉlan
Tomislav Jozinović, mag. ing. el., ĉlan

Ostali: Jasna Puljić, prof., ravnateljica, i Mirjana Vranić, administrativno-raĉunovodstveni
djelatnik, u svojstvu zapisniĉara.
Izostali: Jasmina Maršić (roditelj), ĉlan, Jelica Katić, ĉlan, i Ivana Vuĉevac, mag. ing. el.,
zamjenica predsjednice.
Materijale za sjednicu vijećnici su dobili uz pozive za sjednicu.
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica upravnog vijeća, Mirela Klarić.
Po utvrĊivanju kvoruma, predsjedavajuća je predloţila

dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Verifikacija zapisnika 20. sjednice Upravnog vijeća
Kurikulum za 2019./2020.
Godišnji plan i program rada za 2019./2020.
Razno.

Dnevni red je usvojen s 4 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika 20. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 20. sjednice Upravnog vijeća je usvojen s 4 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.2. Kurikulum za 2019./2020.
Ravnateljica Jasna Puljić je izvijestila Vijeće da je rok donošenja Kurikuluma za 2019./2020.
do 30. rujna 2019. i da bi ga, po donošenju, trebalo objaviti na web stranici Djeĉjeg vrtića.
Na ravnateljiĉin prijedlog, Upravno vijeće je s 4 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢAN, usvojilo
Kurikulum za 2019./2020. Kurikulum je sastavni dio zapisnika.

Ad.3. Godišnji Plan i program rada za 2019./2020. Na ravnateljiĉin prijedlog, Upravno vijeće je s 4
glasa ZA 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Godišnji plan i program rada za 2019./2020.
Godišnji plan i program rada je sastavni dio zapisnika.

Ad.4. Razno.
4.1. Molba za prijem djeteta u Djeĉji vrtić Ivankovo.

Upravno vijeće je s 4 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo sljedeći Zakljuĉak: Djeĉji
vrtić Ivankovo nije u mogućnosti zbrinuti još jedno dijete jer za to nema tehniĉkih uvjeta.
Roditelj je propustio natjeĉaj pa sve da i ima uvjeta, ne bi bilo dobro primiti njegovo dijete
zbog roditelja koji su pravovremeno podnijeli zahtjev, ali im djeca nisu bila primljena zbog
nedovoljno bodova.

4.2. Ravnateljica je izvijestila Vijeće da Vrtić trenutno pohaĊa i troje djece s poteškoćama u
razvoju te da je zbog jednog od njih podnijela Općini Ivankovo zahtjev za financiranje
pomoćnika u vrtiću, barem na pola radnog vremena, uz kojega bi dijete moglo bolje uĉiti i
svladavati predviĊene zadatke, odnosno napredovati. Uz asistenta u vrtiću, odgojiteljice bi
imale više vremena baviti se ostalom djecom, koja takoĊer zahtijevaju paţnju i vrijeme za
uĉenje. Molbu će Općini, po istom pitanju, podnijeti i Bubamara, udruga s invaliditetom,
Vinkovci.

4.3. Ravnateljica je izvijestila Vijeće, a ranije, u par navrata, i općinskog naĉelnika Marka
Miliĉevića, o stanju kotlovnice u Vrtiću. Obzirom da kotlovnica zbog dotrajalosti propušta
vodu, prihvatit će ponudu obrtnika Marka Dţalte da nam, prije sezone grijanja, ugradi
polovnu.

4.4. Zakljuĉak Vlade RH o visini osnovice za obraĉun plaće u javnim sluţbama. Ravnateljica
je obavijestila Vijeće da je predstavnica sindikata, Jelica Katić, dobila dopis Sindikata
radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske (broj 197-2019 od 12. rujna 2019.)
kojim nas upućuje da se Zakljuĉak Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obraĉun
plaće u javnim sluţbama treba primjenjivati i na djeĉje vrtiće. Nova osnovica za obraĉun
plaća zaposlenica Djeĉjeg vrtića Ivankovo, poĉevši od plaće za rujan, bit će tako 5.695,87
kn.

Sjednica je završena u 19.30 sati.

Predsjednica upravnog vijeća
Mirela Klarić, prof.

Zapisniĉarka

Mirjana Vranić

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/19-02/6
URBROJ: 2188/03-JT-1-19-2
Ivankovo, 23. kolovoza 2019.

ZAPISNIK
20. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 23. kolovoza2019. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 19.00 sati

Sjednici je nazoĉilo 4 od ukupno 7 ĉlanova Upravnog vijeća:
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica UV-a
Po utvrĊivanju kvoruma, predsjedavajuća je predloţila

dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika 20. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka o zapošljavanju (natjeĉaj za 4 odgojitelja/odgojiteljice na odreĊeno puno radno
vrijeme)
3. Izvješće o radu u pedagoškoj 2018./2019.
4. Razno.

Dnevni red je usvojen s 4 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika 19. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 19. sjednice Upravnog vijeća je usvojen s 4 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.2. Odluka o zapošljavanju (natjeĉaj za 4 odgojitelja/odgojiteljice na odreĊeno puno radno vrijeme)
Ravnateljica Jasna Puljić je izvijestila vijećnike da je na objavljeni natjeĉaj pravovremeno
pristiglo 10 ponuda i to od:
Ravnateljica je predloţila da se u radni odnos na odreĊeno, puno radno vrijeme u trajanju
od 6 mjeseci prime tri odgojiteljice jer udovoljavaju uvjetima natjeĉaja, od kojih su prve
dvije radile protekle godine u našem vrtiću, a treća je iz Ivankova.
Na ravnateljiĉin prijedlog, Upravno vijeće je s 4 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢAN, donijelo
odluku kojom se odgojiteljice primaju u radni odnos na odreĊeno, puno radno vrijeme u
trajanju od 6 mjeseci. Odluka je sastavni dio zapisnika.

Ad.3. Izvješće o radu u pedagoškoj 2018./2019.
Godišnje izvješće za razdoblje od 1. rujna do 31. 8. 2019., iznijela je kronološki i obrazloţila
ravnateljica. Kao najveći problem ravnateljica je navela dotrajalost zgrade.
Predsjednica UV je izjavila da je izvješće u sadrţajno i potpuno.
Upravno vijeće je s 4 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO prihvatilo Izvješće.

Ad.4. Razno.
/

Sjednica je završena u 19.30 sati.

Predsjednica upravnog vijeća
Mirela Klarić, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/19-02/5
URBROJ: 2188/03-JT-1-19-2
Ivankovo, 27. srpnja 2019.

ZAPISNIK
19. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
Odrţane 27. srpnja2019. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 19.00 sati

Sjednici je nazoĉilo 5 od ukupno 7 ĉlanova Upravnog vijeća:

Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica Upravnog vijeća.
Po utvrĊivanju kvoruma, predsjedavajuća je predloţila

dnevni red:

1.
2.
3.
4.

Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Upravnog vijeća
Ţalbe na odluku o upisu djece
Odluka o natjeĉaju za pripravnika i prijem u radni odnos na odreĊeno
Razno.

Dnevni red je usvojen s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 18. sjednice Upravnog vijeća je usvojen s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.2. Ţalbe na odluku o upisu.
Po objavi rezultata natjeĉaja o upisu djece u vrtić, u zakonskom roku, pristiglo je šest ţalbi
– pet ţalbi je ocijenjeno kao neosnovano, a detalji o tome zašto su ţalbe ocijenjene kao
neosnovane bit će obznanjeni u individualnim odgovorima na ţalbu. Upravno je vijeće stava
da je Povjerenstvo za upis svakom djetetu dodijelilo broj bodova koji mu prema Pravilniku o
upisu i priloţenoj dokumentaciji pripada te je na temelju toga izradilo bodovnu listu koju ni
jedna od ovih ţalbi ne osporava niti istiĉe propust u radu Povjerenstva.
Šesta ţalba takoĊer se procjenjuje kao neosnovana jer se, kao i u ranijim sluĉajevima, ne
osporava ni dodijeljeni broj bodova ni mjesto na listi ni sam rad Povjerenstva, ali obzirom
na zdravstveno stanje jednog od ĉlanova obitelji, Upravno vijeće smatra da je ovaj sluĉaj
nešto drugaĉiji od prethodnih i smatra kako bi, ako se ne naĊe bolji naĉin, dijete trebalo biti
na prvom mjestu liste ĉekanja. Ravnateljica je podsjetila kako prema Pravilniku o upisu
postoji mogućnost da ona samostalno donese odluku o upisu u individualnim sluĉajevima,
Upravno vijeće smatra da bi ovaj sluĉaj bio jedan od tih gdje je takva odluka opravdana te
moli ravnateljicu da, nakon što provjeri je li to u skladu s Pravilnikom i mogućnostima
Vrtića, odobri upis ovom djetetu zbog specifiĉnih okolnosti u kojima odrasta.
Dvije su ţalbe pristigle izvan roka (iza 17. srpnja 2019.)
Upravno je vijeće glasalo o navedenim zakljuĉcima i oni su prihvaćeni s 5 glasova ZA, 0
PROTIV I 0 SUZDRŢANO.

Ad.3. Odluka o natjeĉaju za pripravnika i prijem u radni odnos na odreĊeno.
Na raspisani natjeĉaj pravovremeno su pristigle tri ponude.
.
Ravnateljica Jasna Puljić je predloţila da se u radni odnos na vrijeme od 12 mjeseci kao
pripravnicu primi jedna odgojiteljica iz Ivankova koja je u Djeĉjem vrtiću Ivankovo obavila
praksu i pokazala se kao dobar odgojitelj.
Odluka o zapošljavanju odgojiteljice na vrijeme od 12 mjeseci donesena je s 5 glasova ZA,
0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.4. Razno.
Predsjednica Sindikata Vrtića je proĉitala negativan odgovor općinskog naĉelnika u vezi
molbe od 27. lipnja 2019.
Odgovor je sastavni dio zapisnika.

Sjednica je završena u 19.30 sati.

Predsjednice upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/19-02/4
URBROJ: 2188/03-JT-1-19-2
Ivankovo, 2. srpnja 2019.

SKRAĆENI ZAPISNIK
18. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 2. srpnja 2019. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 19.00 sati

Sjednici je nazoĉilo 6 od ukupno 7 ĉlanova Upravnog vijeća:
ravnateljica vrtića i zaposlenica u svojstvu zapisniĉara.

Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednicaupravnog vijeća
Po utvrĊivanju kvoruma, predsjedavajuća je predloţila

dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Verifikacija zapisnika 17. sjednice Upravnog vijeća
Upis djece u Vrtić u predškolskoj 2019./2010. godini
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Razno.

Ravnateljica je predloţila proširenje dnevnog reda s toĉkom Raspisivanje javnog natjeĉaja
za zapošljavanje odgojiteljica na odreĊeno, puno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.

Na ravnateljiĉin prijedlog, pod toĉku 4. dnevnog reda dodaje se Raspisivanje natjeĉaja za
zapošljavanje odgojiteljica na odreĊeno, puno radno vrijeme te dosadašnja toĉka 4. postaje
toĉka 5.

Dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.

Verifikacija zapisnika 17. sjednice Upravnog vijeća
Upis djece u Vrtić u predškolskoj 2019./2010. godini
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Raspisivanje natjeĉaja za zapošljavanje odgojiteljica na odreĊeno, puno radno vrijeme
Razno.

Dnevni red je usvojen sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika 17. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 17. sjednice Upravnog vijeća je usvojen sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0
SUZDRŢANO.

Ad.2. Upis djece u Vrtić u predškolskoj 2019./2010. godini
Predsjednica UV, je izvijestila Vijeće da se Povjerenstvo za upis djece u vrtić sastalo dva
puta. Na sastanku odrţanom 19. lipnja 2019. saĉinilo je listu djece koja ostvaruju pravo na
upis u djeĉji vrtić (Izvješće Povjerenstva za upis djece u Djeĉji vrtić Ivankovo za pedagošku
godinu 2019./2020.).

Na sastanku odrţanom 27. lipnja 2019., Povjerenstvo) je još jednom pregledalo zaprimljene
zahtjeve i pripadajuću dokumentaciju, dodijeljene bodove i datume roĊenja djece,
neophodne za objavu na oglasnoj ploĉi i internetu uz njihove inicijale.

Na ovogodišnji Natjeĉaj za upis djece u vrtić pristiglo je pedeset i pet zahtjeva za upis djece
u redoviti program. Povjerenstvo je predloţilo da se u Vrtić primi jedanaestero djece,
predškolaca, koji po Pravilniku o upisu djece i naĉinu ostvarivanja prava korisnika
uslugaimaju izravan upis, i prvih devetero s najviše bodova.

Upravno vijeće je sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Privremenu listu o
prijemu djece u Vrtić. Lista je sastavni dio zapisnika.

Ad.3. Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka
Ravnateljica je izvijestila Vijeće da nam Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i
Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o
slobodnom kretanju takvih podataka nalaţe donošenje ovog općeg akta.

Predsjednica UV je izjavila da je predloţeni pravilnik u redu. Jedino što je potrebno, prema
mišljenju pravnika je pozvati se u zaglavlju na ĉlanak 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o
zaštiti podataka (Narodne novine, br. 42/18).

Na ravnateljiĉin prijedlog, s predloţenom izmjenom, Upravno vijeće je sa 6 glasova ZA, 0
PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka.Pravilnik je
sastavni dio zapisnika. Pravilnik je sastavni dio zapisnika.

Ad.4. Raspisivanje natjeĉaja za zapošljavanje na odreĊeno, puno radno vrijeme
Ravnateljica je izvijestila Vijeće o potrebi zapošljavanja pet odgojiteljica na odreĊeno, puno
radno vrijeme, s tim da se umjesto jedne odgojiteljice u radni odnos primi odgojiteljica –
pripravnica.

Na ravnateljiĉin prijedlog, Upravno vijeće sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO,
donijelo je Odluku o zapošljavanju ĉetiri odgojiteljice na odreĊeno, puno radno vrijeme u
trajanju od 6 mjeseci, i jedne odgojiteljice – pripravnice u predviĊenom trajanju od 12
mjeseci.
Odluka je sastavni dio zapisnika.

Ad.5. Razno.
5.1. Ravnateljica je predloţila da se u ugovore o prijemu djece u vrtić, radi sigurnosti
djece, dodaju sljedeće stavke:



da odgovornost za dijete od trenutka preuzimanja iz vrtića snose roditelji, skrbnici,
odnosno osobe navedene u izjavi
da će se roditeljima i skrbnicima omogućiti individualni sastanak s odgojiteljicama radi
izmjena informacija o djetetu, kako prilikom preuzimanja djeteta iz vrtića ne bi priĉom
zadrţavali odgojiteljice.

Predsjednica upravnog vijeća je izjavila da se to podrazumijeva, no da nema ništa protiv
toga da se to ubaci u ugovore, ĉisto da se roditelji, skrbnici ili netko treći osvijesti. Podrţava
i individualne sastanke.

5.2. Obavijest o pismu upućenom naĉelniku
Predstavnica Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske je izvijestila
Vijeće da je kolektiv Djeĉjeg vrtića Ivankovo nezadovoljan tretmanom Općine Ivankovo po
pitanju prava u odnosu na općinske sluţbenike i namještenike ĉije se plaće financiraju iz
istog proraĉuna te da je u ime zaposlenica 27. lipnja 2019. poslala zahtjev općinskom
naĉelniku kojim ga je zatraţila izjednaĉavanje prava. Ovo se konkretno odnosi na regres za
godišnji odmor, otpremninu i dar u naravi. Odgovor još nije dobila, rekla je.

Ravnateljica je izjavila da joj je pravnik s kojim je stupila u kontakt rekao da Pravilnik nije
valjan jer u njemu nisu navedeni koeficijenti za obraĉuna plaća zaposlenika.

Predsjednica je izjavila da je Pravilnik, prije donošenja, pregledalo više pravnika i da u
njemu nisu uoĉene nepravilnosti. Što se tiĉe zahtjeva predstavnice Sindikata, zahvaljuje na
informaciji o sindikalnim aktivnostima, izraţava nadu da će naĉelnikov odgovor uskoro
uslijediti i biti povoljan za zaposlenike Vrtića.

Sjednica je završena u 19.30 sati.

Predsjednik upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/19-02/3
URBROJ: 2188/03-JT-1-19-2Ivankovo, 30. svibnja 2019.

SKRAĆENI ZAPISNIK

17. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 30. svibnja 2019. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 19.00 sati

Sjednici je nazoĉilo 6 od ukupno 7 ĉlanova Upravnog vijeća:

dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Upravnog vijeća
2. Rješavanje natjeĉaja za odgojitelja – odreĊeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja
3. Razno.

Dnevni red je usvojen sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća je usvojen sa 6glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.2. Rješavanje natjeĉaja za odgojitelja – odreĊeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja
Ravnateljica je izvijestila ĉlanove UV da su na natjeĉaj objavljen 20. svibnja 2019. na
stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Vrtića pravovremeno
pravovremeno prispjelo 7 ponuda.
U vremenu od 20. 2019. do 27. svibnja 2019., dokumente na natjeĉaj podnijele su 7
zainteresiranih, od kojih dvije odgojiteljice imaju uvjete za odgojiteljicu.
Ravnateljica je predloţila da se u radni odnos na odreĊeno, puno radno vrijeme prime dvije
odgojiteljice koje udovoljavaju uvjetima natjeĉaja.
Na ravnateljiĉin prijedlog, Upravno vijeće je s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢAN,
donijelo odluku kojom se dvije odgojiteljice primaju u radni odnos na odreĊeno, puno radno
vrijeme u trajanju od 2 mjeseca. Odluka je sastavni dio zapisnika.

Ad.3. Pod toĉkom razliĉito nije bilo rasprave
/
Sjednica je završena u 18.10 sati.

Zamjenica predsjednice upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/19-02/2
URBROJ: 2188/03-JT-1-19-2
Ivankovo, 17. svibnja 2019.

SKRAĆENI ZAPISNIK

16. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 17. svibnja 2019. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 19.00 sati

Sjednici je nazoĉilo 7 od ukupno 7 ĉlanova Upravnog vijeća:
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica Upravnog vijeća.

Po utvrĊivanju kvoruma, predsjednica je predloţila

dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijsko izvješće za 2018.
3. Odluka o raspisivanju natjeĉaja za odgojitelja – odreĊeno, puno radno vrijeme, 2
izvršitelja
4. Odluka o Oglasu za upis djece u redovne programe Vrtića za pedagošku godinu
2019./2020.
5. Razno.

Ravnateljica je predloţila nadopunu dnevnog reda toĉkom Odluka o izmjenama i dopunama
Pravilnika o ustrojstvu i naĉinu rada Djeĉjeg vrtića Ivankovo.
Prijedlog je prihvaćen te prijedlog dnevnog reda sjednice glasi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Upravnog vijeća
Financijsko izvješće za 2018.
Odluka o raspisivanju natjeĉaja za odgojitelja – odreĊeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja
Odluka o raspisivanju Oglasa za upis djece u redovne programe Vrtića za pedagošku godinu 2019./2020.
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i naĉinu rada Djeĉjeg vrtića Ivankovo
Razno.

Dnevni red je usvojen sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika s 16. sjednice Upravnog vijeća.

Ravnateljica je izvijestila da je upravo ukinut program struĉnog osposobljavanja bez
zasnivanja radnog odnosa za odgojiteljice te nije potreban natjeĉaj za SOR, što je kao
odluka doneseno na prošloj sjednici.
Zapisnik 15. sjednice je usvojen sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.2. Financijsko izvješće za 2018.

Ravnateljica je podnijela financijski izvještaj za 2018.
Nije bilo primjedbi.

Financijski izvještaj za 2018. je usvojen sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.
Izvještaj je sastavni dio zapisnika.

Ad.3. Odluka o raspisivanju natjeĉaja za odgojitelja – odreĊeno, puno radno vrijeme, 2 izvršitelja

Ravnateljica
je
dala
sljedeće
obrazloţenje:
„Zbog
nedostatka
dvije
odgojiteljice, odgojiteljice u odgojno-obrazovnoj skupini „Pĉelice“, koja odlazi na porodiljni
dopust, i jedne u odgojno-obrazovnoj skupini „Ribice“, nuţno je donošenje odluke o
raspisivanju javnog natjeĉaja za prijem u radni odnos dvije odgojiteljice na odreĊeno, puno
radno vrijeme do 31. srpnja 2019., kako je to odobrio i općinski naĉelnik.

Odluka o raspisivanju natjeĉaja za prijem dvije odgojiteljice u radni odnos na odreĊeno
vrijeme, do 31. srpnja 2019., donesena je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO. Na
temelju Odluke, bit će raspisan natjeĉaj u vremenu od 20. do 27. svibnja 2019. Odluka je
sastavni dio zapisnika.

Ad.4. Odluka o raspisivanju Oglasa za upis djece u redovne programe Vrtića za pedagošku godinu
2019./2020.
Predsjednica upravnog vijeća je predloţila ravnateljici smanjenje broja djece (za dvoje –
troje) od predviĊenih 25-tero, obzirom da je u Vrtiću dvoje djece s utvrĊenim i
dokumentiranim teškoćama u razvoju.
Ravnateljica Jasna Puljić je izjavila da je Vrtić u mogućnosti prihvatiti 22 djece u redoviti i
svu djecu u program predškole.

Upravno vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Odluku o raspisivanju
oglasa za upis djece u Djeĉji vrtić Ivankovo. Odluka je sastavni dio zapisnika.

Ad.5. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i naĉinu rada Djeĉjeg vrtića Ivankovo
Na ravnateljiĉin prijedlog, Upravno vijeće jednoglasno je donijelo Odluku o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada Djeĉjeg vrtića Ivankovo kojom
se u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada Djeĉjeg vrtića Ivankovo od 2. veljaĉe
2018., u ĉlanku 15., stavak 1., podstavak 2., pod navodom Broj zaposlenika, broj 9 (devet)
zamjenjuje brojem 11 (jedanaest).
Upravno vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO donijelo Odluku o izmjenama i
dopunama Pravilnika o ustrojstvu i naĉinu rada Djeĉjeg vrtića Ivankovo. Odluka je sastavni
dio zapisnika.

Ad.6. Razno.
/

Sjednica je završena u 19.30 sati.
Predsjednica upravnog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/19-02/1
URBROJ: 2188/03-JT-1-19-1
Ivankovo, 7. svibnja 2019.

SKRAĆENI ZAPISNIK
15. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 7. svibnja 2019. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 16.15 sati

Sjednici je nazoĉilo 6 od ukupno 7 ĉlanova Upravnog vijeća:

Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica Upravnog vijeća, Mirela Klarić, prof.

Po utvrĊivanju kvoruma, predsjednica je predloţila

dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka o raspisivanju natjeĉaja za primanje na struĉno osposobljavanje za rad bez
zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto odgojitelja
3. Razno.
Dnevni red je usvojen sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 14. sjednice Upravnog vijeća je usvojen sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0
SUZDRŢANO.

Ad.2. Odluka o raspisivanju natjeĉaja za primanje na struĉno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa za radno mjesto odgojitelja

Upravno vijeće je sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Odluku o raspisivanju
natjeĉaja za struĉno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Odluka je
sastavni dio zapisnika.

Ad.3. Razno.
/

Sjednica je završena u 16.30 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Zapisniĉar:

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/18-02/10
URBROJ: 2188/03-JT-1-18-3
Ivankovo, 31. prosinca 2018.

SKRAĆENI ZAPISNIK
14. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 31. prosinca 2018. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 10,00 sati

Sjednici je nazoĉilo 6 od ukupno 7 ĉlanova Upravnog vijeća:
Materijal za sjednicu vijećnici su dobili uz pozive za sjednicu.
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica Upravnog vijeća
Po utvrĊivanju kvoruma, predsjednica je predloţila

dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje financijskog plana za 2019.
3. Razno.
Dnevni red je usvojen sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 13. sjednice Upravnog vijeća je usvojen sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0
SUZDRŢANO.
Vijećnik Ivan Poţega je predloţio da se vijećnicima uz poziv za sjednicu dostavi i zapisnik
prošle sjednice.

Ad.2. Usvajanje financijskog plana za 2019.

Upravno vijeće je sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Odluku o usvajanju
Financijskog plana za 2019. i Plan prihoda i primitaka za 2019. i 2020. godinu.Navedeni akti
su sastavni dio zapisnika.

Ad.3. Razno.
/

Sjednica je završena u 10.30 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća

Zapisniĉarka:

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/18-02/9
URBROJ: 2188/03-JT-1-18-2
Ivankovo, 28. studenog 2018.

SKRAĆENI ZAPISNIK
13. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 28. studenog 2018. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 19,00 sati

Sjednici je nazoĉilo 6 od ukupno 7 ĉlanova Upravnog vijeća

Materijal za sjednicu vijećnici su dobili uz pozive za sjednicu.
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica Upravnog vijeća, Mirela Klarić, prof.

Po utvrĊivanju kvoruma, predsjednica je predloţila

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka o natjeĉaju za odgojitelja, puno odreĊeno radno vrijeme (do povratka radnice s
bolovanja)
3. Razno.

Dnevni red je usvojen sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 12. sjednice Upravnog vijeća usvojen je sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0
SUZDRŢANO.

Ad.2. Odluka o natjeĉaju za odgojitelja, puno odreĊeno radno vrijeme (do povratka radnice s bolovanja).

Ravnateljica je izvijestila da su na Natjeĉaj za radno mjesto odgojitelj, klasa: 112-03/1801/10, urbroj: 2188/03-JT-1-18-2, od 15. studenog 2018., pravovremeno pristigle dvije
ponude
Na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće je sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO,
donijelo Odluku o prijemu I.D.iz Ivankova, na odreĊeno, u punom radnom vremenu, u
trajanju od 15. prosinca 2018. do povratka na rad odgojiteljice D.V.. iz Ivankova, a najduţe
do povratka ravnateljice J.P. na poslove i radne zadatke odgojitelja.

Ad.3. Razno.
3.1. UreĊenje plaća u Djeĉjem vrtiću Ivankovo.
Odgojiteljica J.K, sindikalna povjerenica, izvijestila je vijećnike da je zaprimila dva dopisa
Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske.

Prvim dopisom od 12. studenog 2018., na ravnateljiĉinu molbu za tumaĉenje ĉlanka 51.
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Sindikat ukazuje na ĉinjenicu da su plaće u
Djeĉjem vrtiću Ivankovo niţe od onih propisanih zakonom. Zakon o predškolskom odgoju i
obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/139) navedenim ĉlankom propisuje
sljedeće: Na utvrĊivanje i obraĉun plaća, naknada i drugih prihoda zaposlenika djeĉjih
vrtića, koji su u vlasništvu jedinica lokalne uprave i samouprave ili Republike Hrvatske,
primjenjuju se propisi kojima se ureĊuju plaće, naknade i drugi prihodi javnih sluţbenika i
namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, ako su ti propisi povoljniji za zaposlenike.
Sindikat je ujedno zatraţio i prijedlog novog termina za nastavak kolektivnog pregovaranja.
U privitku dopisa, Vrtiću je dostavljeno tumaĉenje Ministarstva znanosti i obrazovanja u
kojem jasno kaţu da se plaće zaposlenika u djeĉjem vrtiću koje su niţe od plaća zaposlenika
u osnovnoj školi moraju izjednaĉiti sukladno zakonu.

Dopisom od 15. studenog 2018., Sindikat je ţupane, gradonaĉelnike i naĉelnike, uoĉi
donošenja proraĉuna, podsjetio na obveze koje proizlaze iz Zakona o predškolskom odgoju i
obrazovanju.

Predsjednica Mirela Klarić je izjavila da bi Ministarstvu trebalo poslati konkretan upit jesu li
ili ne plaće u Vrtiću usklaĊene prema zakonu i konaĉno riješiti to pitanje.

J.K.je pokazala akte kojim su Ministarstvo i Sindikat zatraţeni za mišljenje, odnosno njihove
odgovore na upite.

Ravnateljica je izjavila da je o potrebi izjednaĉavanja plaća zaposlenih u Vrtiću s plaćama
javnih sluţbenika i namještenika zaposlenih u školstvu izvijestila općinskog naĉelnika, ali da
je razgovor prošao uobiĉajeno, bez dogovora.

Predsjednica je izjavila da je prijedlog Sindikata nelogiĉan jer ukoliko djelatnice vrtića imaju
zakonsko pravo na nešto, kolektivno pregovaranje je suvišno.

Ravnateljica je predloţila da se plaće djelatnika Djeĉjeg vrtića barem izjednaĉe s plaćama
zaposlenika u osnovnoj školi.

3.2. Nadzor prosvjetne inspekcije.
Ravnateljica je izvijestila Vijeće da je 23. listopada 2018. obavljen nadzor prosvjetne
inspekcije u Djeĉjem vrtiću i to zbog anonimne dojave grupe nezadovoljnih roditelja koji su
prijavili Inspekciji odvijanje vrtićke djelatnosti u novoureĊenom dislociranom dijelu. Nakon

uviĊaja 23. listopada 2018., po sluţbenoj duţnosti, inspektorica je 31. listopada 2018.
saĉinila Zapisnik o obavljenom nadzoru, klasa: UP/I-600-04/18-01/00117, urbroj: 533-2718-01-0001, a 19. studenog 2018., donijela i Rješenje UP/I-600-04/18-01/00117, urbroj:
533-07-18-003, kojim se Djeĉjem vrtiću nareĊuje:
1. da u roku 8 dana od dana izvršnosti zaprimanja rješenja Uredu drţavne uprave u
Vukovarsko-srijemskoj ţupaniji podnese zahtjev za utvrĊivanje uvjeta za poĉetak rada u
promijenjenim uvjetima za prostor u kojem obavlja djelatnosti na adresi: Ivankovo,
Bošnjaci 18
2. da do poĉetka pedagoške 2019./2020. godine uskladi broj odgojitelja predškolske djece
za rad s djecom po odgojno-obrazovnim skupinama s ĉlankom 28. Drţavnog pedagoškog
standarda predškolskog odgoja i naobrazbe jer u jednoj grupi djece trenutno radi samo
jedna odgojiteljica, dok je druga osoba na struĉnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog
odnosa.

Ravnateljica je izjavila da će postupiti prema naredbi; u roku 8 dana poslat će Uredu
drţavne uprave zahtjev u vezi novog dijela vrtića, a već u travnju 2019., kad T.A. istekne
Ugovor o struĉnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa riješit će pitanje druge
odgojiteljice u spornoj grupi.

Sjednica je završena u 19.30 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća

Zapisniĉarka

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/18-02/8

URBROJ: 2188/03-JT-1-18-2
Ivankovo, 15. studenog 2018.

SKRAĆENI ZAPISNIK
12. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 15. studenog 2018. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 19,00 sati

Sjednici je nazoĉilo 6 od ukupno 7 ĉlanova Upravnog vijeća:
1.
Materijal za sjednicu vijećnici su dobili uz pozive za sjednicu.
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica Upravnog vijeća

Po utvrĊivanju kvoruma, predsjednica je predloţila

Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća
2. Odluka o raspisivanju natjeĉaja za odgojitelja, puno odreĊeno radno vrijeme (do
povratka radnice s bolovanja)
3. Razno.
Dnevni red je usvojen sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 11. sjednice Upravnog vijeća usvojen je sa sedam glasova ZA, 0 PROTIV, 0
SUZDRŢANO.

Ad.2. Odluka o raspisivanju natjeĉaja za odgojitelja, puno odreĊeno radno vrijeme (do povratka radnice s
bolovanja).
Ravnateljica Jasna Puljić je izvijestila Upravno vijeće da je odgojiteljica Dinka Veraja na
bolovanju od 15. listopada 2018. te da bi se do njenog povratka na to radno mjesto trebalo
zaposliti nekoga drugoga.

Predsjednica UV je predloţila raspisivanje natjeĉaja za prijem odgojiteljice na puno,
odreĊeno radno vrijeme, do povratka odsutne odgojiteljice.

Upravno vijeće je sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Odluku o raspisivanju
natjeĉaja.
Odluka je sastavni dio zapisnika.

Ad.3. Razno.
Ravnateljica je izvijestila Vijeće o molbi A.P., za upis djeteta A.P. u Djeĉji vrtić Ivankovo uz
potpuno ili djelomiĉno pokrivanje troškova.
Nakon obrazloţenja molbe, ravnateljica je izjavila da bi za poĉetak bilo dobro
djeĉaka upisati u program predškole, jer mu roditelji nisu u mogućnosti osigurati prijevoz u
vrijeme odrţavanja igraonice.
U predškolu bi mogao dolaziti unajmljenim autobusom kao i predškolska djeca.

Predsjednica je podrţala prijedlog i izjavila da je na ravnateljici odluka hoće li kontaktirati s
njegovim ocem ili priĉekati da joj se on javi kako bi ga izvijestila o ovomu.

Sjednica je završena u 19,20 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća
Zapisniĉar

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/18-02/7
URBROJ: 2188/03-JT-1-18-2
Ivankovo, 11. listopada 2018.

SKRAĆENI ZAPISNIK
11. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 11. listopada 2018. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 19,00 sati

Sjednici je nazoĉilo67 od ukupno 7 ĉlanova Upravnog vije
Materijal za sjednicu vijećnici su dobili iz pozive za sjednicu.
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica Upravnog vijeća

Po utvrĊivanju kvoruma, predsjednica je predloţila

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća
PotvrĊivanje mandata novoizabranim ĉlanovima Upravnog vijeća
Odluka o natjeĉaju za odgojitelja, 3 izvršitelja, odreĊeno
Odluka o natjeĉaju za kuhara, 1 izvršitelj, neodreĊeno
Razno.

Dnevni red je usvojen sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ravnateljica vrtića je iz praktiĉnih razloga predloţila snimanje tijeka sjednica Upravnog
vijeća. Nakon usvajanja zapisnika, snimke bi se brisale. Zamolila je vijećnike da razmisle o
prijedlogu.

Predsjednica upravnog vijeća je izjavila da u prijedlogu ne vidi ništa sporno, da će ga
prenijeti općinskom naĉelniku. Ukoliko se prijedlog usvoji, rekla je, neizbjeţno je i
usklaĊenje Statuta.

Ad.1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća usvojen je sa sedam glasova ZA, 0 PROTIV, 0
SUZDRŢANO.

Ad.2. PotvrĊivanje mandata novoizabranim ĉlanovima Upravnog vijeća.
Pod ovom toĉkom dnevnog reda, ravnateljica je izvijestila Vijeće o proteklim izborima.
Istaknula je da je naĉin izbora ĉlana upravnog vijeća iz reda roditelja tajnim glasovanjem
priliĉno kompliciran. Predloţila je da se tajno glasovanje izmijeni u javno glasovanje, kao
što je to i bilo dosad, što je i zakonski ispravno. Napomenula je da je i prilikom izrade novog
Statuta bila za stari naĉin glasovanja. Nakon iskustva izbora tajnim glasovanjem, potvrdila
je ĉinjenicu da su te izborne radnje previše komplicirane i nepotrebne.
Predsjednica je izjavila da se ne protivi prijedlogu te da bi ovo trebalo predloţiti i Osnivaĉu
radi promjene Statuta, a zatim izvijestila Vijeće o rezultatima izbora za ĉlanove Upravnog
vijeća iz reda roditelja i odgojitelja.
Izbori za ĉlana Upravnog vijeća iz reda roditelja provedeni su 27. kolovoza 2018. u Vrtiću. U
vremenu od 7.00 do 17.00 sati, koliko je biralište bilo otvoreno, glasovalo je 35 biraĉa
(roditelja) od ukupno 80-tero biraĉa s biraĉkim pravom. Neupotrjebljenih glasaĉkih listića
bilo je 45, vaţećih 35, a nevaţećih 0.
Prema rezultatima glasovanja, od ĉetiri kandidata, za ĉlana upravnog vijeća iz reda roditelja
izabrana je J.M. s 14 glasova podrške. Preostali kandidati (kandidatkinje) imali su 11, 9 i 1
glas.

Izbori za ĉlana Upravnog vijeća iz reda odgojitelja provedeni su 25. kolovoza 2018. u Vrtiću.
Glasovalo je 8 biraĉa (odgojitelja) od ukupno 9
biraĉa s biraĉkim pravom.
Neupotrjebljenih glasaĉkih listića bilo je 1, vaţećih 8, a nevaţećih 0. Prema rezultatima
glasovanja, od tri kandidata, za ĉlanove Upravnog vijeća iz reda odgojitelja izabrane su J.K.
sa 7 glasova podrške i K.I. sa 6 glasova podrške. Preostala kandidatkinja imala je 3 glasa.

Upravno vijeće je sa 7 GLASOVA ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO prihvatilo Izvješće koje je
sastavni dio zapisnika.

Ad.3. Odluka o natjeĉaju za odgojitelja, 3 izvršitelja, odreĊeno.
Ravnateljica je izvijestila Vijeće da je na objavljeni natjeĉaj za prijem 3 odgojitelja pristiglo
6 molbi kandidata, s tim da dva kandidata nisu zadovoljavala uvjete natjeĉaja.
Nijedan od kandidata se nijepozvao na posebna prava pri zapošljavanju.

Na ravnateljiĉin prijedlog, Upravno vijeće je sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO,
donijelo odluku kojom se I.Š., B.J.i M.J. primaju na odreĊeno vrijeme, s punim radnim
vremenom, kao odgojiteljice, do 31. kolovoza 2019.
I.Š i B.J. radni odnos na odreĊeno vrijeme zasnivaju 13. listopada 2018., a M.J. 27.
listopada 2018. Na temelju ove odluke, ravnateljica će s odgojiteljicama sklopiti ugovor.

Ad.4. Odluka o natjeĉaju za kuhara, 1 izvršitelj, neodreĊeno.
Na objavljeni natjeĉaj za prijem u radni odnos na radno mjesto kuharica na neodreĊeno,
puno radno vrijeme pristigle su molbe tri kandidata.
Na poziv predsjednice upravnog vijeća, ravnateljica je dala prijedlog odluke o zasnivanju
radnog odnosa s N.M. iz Ivankova.
Predsjednica je zatraţila informaciju o tomu poziva li se tko od kandidata prednost pri
zapošljavanju.
Ravnateljica ju je izvijestila da se nitko nije pozvao na posebna prava.
Na ravnateljiĉin prijedlog, Upravno vijeće je sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO,
donijelo odluku kojom se N.M. prima u radni odnos na neodreĊeno vrijeme, s punim radnim
vremenom, kao kuharica.
Na temelju ove odluke, ravnateljica će s imenovanom zakljuĉiti ugovor.

Ad.5. Razno.
5.1. Predsjednica UV je napomenula da je potrebno provjeriti mogu li se u zapisniku
objavljivati cijela imena kandidata ili samo njihovi inicijali.
Ravnateljica je predloţila da kandidati daju privolu za objavu na webu.

Sjednica je završena u 19,20 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća

Zapisnĉar

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/18-02/6
URBROJ: 2188/03-JT-1-18-2
Ivankovo, 26. rujna 2018.

SKRAĆENI ZAPISNIK
10. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 26. rujna 2018. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 19,30 sati

Sjednici je nazoĉilo 7 od ukupno 7 ĉlanova Upravnog vijeća

Materijal za sjednicu vijećnici su dobili iz pozive za sjednicu.
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica Upravnog vijeća.

Po utvrĊivanju kvoruma, predsjednica je predloţila

Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća
2. Izvješće o ostvarivanju Plana i programa odgojno-obrazovnog rada Djeĉjeg vrtića
Ivankovo u pedagoškoj godini 2017./2018.
3. Kurikulum Djeĉjeg vrtića Ivankovo za pedagošku godinu 2018./2019.
4. Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada u pedagoškoj godini 2018./2019.
5. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Djeĉjeg vrtića Ivankovo
6. Odluka o raspisivanju natjeĉaja za odgojitelja na odreĊeno, puno radno vrijeme, 3
izvršitelja
7. Odluka o raspisivanju natjeĉaja za kuhara na neodreĊeno, puno radno vrijeme, 1
izvršitelj
8. Razno.

Dnevni red je usvojen sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća usvojen je sa sedam glasova ZA, 0 PROTIV, 0
SUZDRŢANO.

Ad.2. Izvješće o ostvarivanju Plana i programa odgojno-obrazovnog rada Djeĉjeg vrtića Ivankovo u
pedagoškoj godini 2017./2018.

Ravnateljica je proĉitala zakljuĉak predloţenog Izvješća o ostvarivanju Plana i programa
odgojno-obrazovnog rada Djeĉjeg vrtića.

Predsjednica UV je pohvalila Izvješće o radu jer, za razliku od prošle godine, detaljnije i
jasnije pokazuje aktivnosti vrtića, pohvalnom smatra i radionicu upriliĉenu bakama i
djedovima djece koja pohaĊaju Vrtić. O samoj radionici nešto više rekla je ravnateljica
istaknuvši da su se bake i djedovi odazvali u neoĉekivano velikom broju te da je radionica
bila vrlo uspješna.

Predsjednica je izjavila da, prema njenom izraĉunu, nije bilo 250 sati predškole. Prema
Izvješću, svaka je grupa predškolaca imala dva puta po tri sata tjedno te je time sati bilo
manje od 250 ako se sati raĉunaju kao sunĉani sati, a više od 250 ako je sat predškole u
trajanju školskog sata. Ravnateljica je rekla kako je bila mišljenja da sat predškole traje 45
minuta jer brojni vrtići tako rade, ali se raspitala i dobila informaciju da je sat predškole –
sunĉani sat te će ubuduće prema tome i planirati rad predškole, tj. odrţavat će se dva puta
po ĉetiri sunĉana sata tjedno.
Predsjednica je takoĊer zamolila ravnateljicu da objasni zašto je odluĉila imati dvije grupe
predškole i dvije grupe igraonice jer je predškolske djece bilo 63 (dovoljno za tri skupine), a
rasporeĊeni su u dvije skupine od 34 i 29 djece. Igraonicu je pohaĊalo 32 djece te su oni
mogli biti jedna skupina obzirom na to da Zakon o ranom i predškolskom odgoju i
obrazovanju kaţe da u grupi predškolaca ne bi trebalo biti više od 20 djece dok broj djece u
igraonici nije ograniĉen. Predsjednica je mišljenja da je bilo logiĉnije imati tri skupine
predškole, a jednu igraonice, ali pretpostavlja da postoje objektivni razlozi zašto nije bilo
tako pa je zamolila ravnateljicu da ih iznese. Ravnateljica je rekla kako su postojali
objektivni razlozi, toĉnije – odgojiteljica zaduţena za kraće programe imala je predavanja
na fakultetu ĉetvrtkom i petkom pa je te dane radila ujutro u redovnom programu te joj je
ravnateljica ovime izašla u susret kako ne bi morala izostajati s predavanja. Predsjednica je
mišljenja kako je pohvalno pomoći odgojiteljicama da se dodatno obrazuju, ali su ovim, po
njenom mišljenju, oštećena djeca, polaznici predškole. Ravnateljica je mišljenja kako djeca
nisu bila oštećena jer su grupe predškolaca i inaĉe uglavnom velike i, obzirom da se radi o
starijoj djeci jednake dobi, njihov veći broj u jednoj skupini ne predstavlja problem i uspije
se sve planirano odraditi. Igraonicu pohaĊaju djeca razliĉitih uzrasta te je stoga manji broj
djece u skupini igraonice poţeljan. Ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće da je za
program predškole za ovu pedagošku godinu prijavljeno trenutno 45 djece rasporeĊene u
dvije skupine i da su skupine uvijek bile izrazito velike. Za igraonicu je trenutno prijavljen
znatno manji broj djece.

Predsjednicu je zanimalo i koliko je neposrednog rada s djecom imala odgojiteljica zaduţena
za kraće programe. Puno radno vrijeme odgojitelja je 27,5 sati neposrednog rada s djecom,
a prema Izvješću ispada da je odgojiteljica u kraćim programima imala manje neposrednog
rada od 27,5, iako je plaćena kao da je imala punu normu neposrednog rada s djecom.
Ravnateljica je obrazloţila kako su ti sati koji se ĉine kao manjak odraĊeni u redovitom
programu preraspodjelom (u vrijeme bolovanja, slobodnih dana i iskorištavanja
neiskorištenog godišnjeg odmora drugih odgojitelja) te su svi odgojitelji odradili i znatno
više sati od onoga što im je propisano Zakonom, a nisu bili plaćeni za prekovremeni rad
obzirom na to da nije bilo Pravilnika o radu te im se prekovremeni rad nije imao na temelju
ĉega isplatiti. Ravnateljica je objasnila naĉin rada Vrtića. Izjavila da je norma 27,5 radnih
sati. Dvije skupine predškole su se odrţavale paralelno pa su i odgojiteljice koje inaĉe rade
redovni program odraĊivale dio sati u predškoli, a odgojiteljica zaduţena za kraće programe
je stoga dio sati odraĊivala u redovnim programima. Ravnateljica je izjavila da su
odgojitelji na poĉetku pedagoške godine imali pravo svatko na po još 10 dana godišnjeg
odmora za koje su bili zakinuti u prethodnoj pedagoškoj godini te da je netko, u vrijeme
kada su odgojiteljice koristile tih 10 dana, morao njih mijenjati. Odgojiteljica Jelica Katić je
mijenjala odgojiteljicu koja je bila na bolovanju punih 5 mjeseci. Pokrivala ju je uz svoj
redoviti program, a za taj je rad bila zakinuta jer joj je prekovremenog rada plaćeno samo
zadnja 2 mjeseca. Predsjednica je izjavila, ne ulazeći u uskakanja radi bolovanja, godišnjih
odmora i sl., da joj ovo nije logiĉno, jer je prošle godine bilo 4 skupine redovitog programa
za koje je bilo zaduţeno 8 odgojitelja u punom radnom vremenu, a 9. je odgojiteljica
primljena na kraće programe takoĊer u punom radnom vremenu, ali ona i dalje ne vidi koja
su bila njena tjedna zaduţenja kojima bi izrealizirala puno radno vrijeme. Odgojiteljica K.I.
rekla je da brojni vrtići imaju trećeg odgojitelja po grupi, kod povećanog broja djece, većeg
od standarda. Predsjednica se sloţila naglasivši da je standardom predviĊeno i kada i na
koji naĉin se to moţe ostvariti.
Odgojiteljica J.K: je izjavila da je svima i u ovoj pedagoškoj godini ostalo 5 dana
neiskorištenog odmora jer se nisu mogle organizirati zbog velikog broja djece u prilagodbi.
M.Š. je zanimalo u ĉemu je svrha te matematike. Izjavila je da se Vrtić ne moţe staviti u
kalup. Ravnateljica se sloţila s njom i još jednom ponovila kako su sve odgojiteljice, pa i
odgojiteljica koja je primljena za kraće programe, odradile i više od punog radnog vremena
obzirom na sve navedene okolnosti. Da se gleda strogo matematiĉki, bilo bi jasno koliko
prekovremenih sati je odraĊeno, a nije plaćeno, jer nismo imali Pravilnik o radu.
Ravnateljica je rekla da je to u školi riješeno tako da Ministarstvo plaća svaki prekovremeni
sat zbog opravdane zamjene nekog tko je na bolovanju, struĉnom skupu ili sliĉno. Vrtići to
„krpaju“ kako znaju i umiju i u teţoj su situaciji kao i po pitanju plaće. Ovisni su o dobroj
volji Osnivaĉa i velike su razlike od mjesta do mjesta. Škole u cijeloj Hrvatskoj imaju
ujednaĉena prava.

Predsjednica je zamolila ravnateljicu da detaljnije opiše brojne pozitivne promjene koje su
se prema Izvješću dogodile u kuhinji dolaskom nove djelatnice . Ravnateljica ju je izvijestila
da je nova kuharica preuzela na sebe organizaciju rada u kuhinji i nabavku hrane, a i
poboljšala jelovnik (uvela nova jela). Predsjednicu je zanimalo moţe li se Vrtić potpuno
osloniti na nju. Ravnateljica je potvrdila da se na kuharicu moţe potpuno osloniti.

Predsjednica je zamolila ravnateljicu da objasni zašto pri raspisivanju natjeĉaja za
pripravnicu u prosincu 2018. godine nije donesena odluka Upravnog vijeća. Ravnateljica je
obrazloţila kako, obzirom na to da to nije natjeĉaj za zasnivanje radnog odnosa, odluka

Upravnog vijeća nije zakonski bila potrebna. MeĊutim, ubuduće će o tome odluĉivati
Upravno vijeće, jer je to stavljeno u nove akte vrtića.

Nakon toga pristupilo se glasovanju o Izvješću, Izvješće je usvojeno sa sedam glasova ZA,
0 PROTIV, 0 SUZDRŢAN. Izvješće je sastavni dio zapisnika.

Ad.3. Kurikulum Djeĉjeg vrtića Ivankovo za pedagošku godinu 2018./2019.
Ravnateljica je obrazloţila Kurikulum Djeĉjeg vrtića Ivankovo za 2018./2019. godinu. Rekla
je da je u vrtiću, za razliku od škole, osnovni model uĉenje i igra. „Odgojitelj pruţa djeci
materijale, djeca uĉe ĉineći. Kod nas prevladava bogatstvo materijala. Slijedimo interes
djeteta, ne namećemo mu. Ne smijemo djecu natjerati na nešto već ih poticati“, rekla je u
nastavku ravnateljica.
Na kraju obrazlaganja Kurikuluma, izjavila je da bi za poboljšanje uvjeta rada trebalo
nabaviti projektor za svaku grupu djece.

Predsjednica je izjavila da joj se svidjela mogućnost upisa djece u školu stranih jezika i nada
se da će biti dovoljno zainteresiranih da se oformi skupina. Nakon ovoga, zatraţila je
obrazloţenje zbog ĉega su u Kurikulumu navedena imena odgojiteljica koje će voditi Pĉelice.
Za nju je neprimjereno imenovati one za ĉija se radna mjesta tek treba raspisati natjeĉaj.
Smatra da bi njihova imena trebalo izbrisati jer druga grupa zapoĉinje s radom 1. listopada
2018. Po pitanju odgojiteljica koje su navedene u Kurikulumu, ravnateljica je izjavila da su
one zaposlene na 60 dana koji istiĉu krajem listopada te da će one svakako 1. listopada
preuzeti tu grupu, stoga smatra da njihovo imenovanje u Kurikulumu nije neprimjereno.

Predsjednica je zatraţila obrazloţenje ravnateljice zbog ĉega nakon odluke Upravnog vijeća
iz srpnja 2018. nije raspisan natjeĉaj za prijem u radni odnos odgojiteljica i kuharice koji je
trebao biti raspisan u kolovozu pa su se s 1. rujna na ta radna mjesta uzeli zaposlenici na
60 dana i sad ponovno na dnevnom redu imamo donošenje odluke o raspisivanju natjeĉaja.
Predsjednica je rekla da to njoj izgleda kao manipulacija natjeĉajima i da joj se to ne sviĊa
o ĉemu je usmeno izvijestila i naĉelnika Općine i sve zaposlenike Vrtića na zajedniĉkom
sastanku. Ravnateljica je izjavila da je raspisivanje natjeĉaja odgoĊeno prema usmenom
obećanju Općinskog naĉelnika koji je na zajedniĉkom sastanku sa zaposlenicima Vrtića i
ĉlanovima Upravnog vijeća odrţanom krajem kolovoza rekao da bi ta radna mjesta mogla
biti na neodreĊeno te je ravnateljica prema tome odluĉila ne raspisivati natjeĉaj, nego
priĉekati suglasnost Osnivaĉa za radna mjesta na neodreĊeno. Ravnateljica je pitala ĉlanove
Upravnog vijeća iz reda Osnivaĉa T.J i I.P. sjećaju li se oni je li naĉelnik rekao da će se dvije
odgojiteljice primiti na neodreĊeno. Oni su to potvrdili. Rekla je da su to isto svi u vrtiću
potvrdili, a naĉelnik joj je u telefonskom razgovoru rekao da primi kuharicu i odgojiteljice na
60 dana do odluke za natjeĉaj na neodreĊeno vrijeme. Osnivaĉ ipak nije dao suglasnost za
radna mjesta na neodreĊeno. Ravnateljica je rekla da će ubuduće naredbe naĉelnika traţiti
pismeno, jer sad stvarno ni ona ne vidi smisao ponovne odluke, kakvu nismo poštivali. Uz to
naĉelnik tvrdi da on nije ni spominjao prijem odgojiteljica u radni odnos na neodreĊeno.
Predsjednica je rekla kako smatra da je, bez obzira na moguće naloge naĉelnika, natjeĉaj
trebalo raspisati pa kasnije, ako se ukaţe mogućnost, raspisati novi na neodreĊeno jer se na

ovaj naĉin ruši dignitet i Upravnog vijeća, ali i same ravnateljice. Istaknula je i da naĉelnik
ne upravlja Vrtićem, nego ravnateljica te da je imala puno pravo raspisati natjeĉaj
poĉetkom kolovoza kako je i planirala jer je imala već donesenu odluku Upravnog vijeća.
Ravnateljica je rekla da je zaĉuĊena ovom izjavom, jer smatra da ona ne moţe ići protiv
odluke naĉelnika, te da joj sad nije ništa jasno.
M.Š. je postavila pitanje zbog ĉega se ne raspisuju natjeĉaji na neodreĊeno ako već ima
potrebe za odgojiteljima. Ravnateljica je rekla kako to ne ovisi ni o njoj ni o Upravnom
vijeću, nego o Osnivaĉu koji financira Vrtić.

Predsjednica je izjavila da nije sigurna treba li za predškolski program navesti vremenik jer
je primijetila da je za redovni i program igraonice naveden. Ravnateljica je rekla kako nisu
navodili vremenik, ali se on podrazumijeva prema zakonskim aktima o predškolskom odgoju
te je vremenik predškole 1. listopada do 31. svibnja.

Upravno vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO donijelo Kurikulum Djeĉjeg
vrtića Ivankovo za pedagošku 2018./2019. godinu. Kurikulum je sastavni dio zapisnika

Ad.4. Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada u pedagoškoj godini 2018./2019.
Nakon ravnateljiĉinog obrazloţenja prijedloga, sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO,
donesen je Godišnji Plan i program odgojno-obrazovnog rada u pedagoškoj godini
2018./2019. Plan je sastavni dio zapisnika.

Ad.5. Izmjene i dopune Pravilnika o radu Djeĉjeg vrtića Ivankovo
Predsjednica UV je proĉitala prijedlog izmjene ĉlanka 36. Pravilnika o radu u vezi troškova
prijevoza na posao i s posla. Ravnateljica je rekla kako i dalje nije najjasnije kako se
isplaćuju putni troškovi pojedinaĉnim sluĉajevima – iznos mjeseĉne karte za vlak ili autobus
ili po prijeĊenom kilometru. Tomislav Jozinović je izjavio da se najjeftinija opcija uzima za
prijevoz. Problem je i kod onih koji najjeftinijom opcijom ne mogu doći na posao na vrijeme
i kod onih gdje postoji pauza veća od 45 minuta izmeĊu prijevoznih sredstava. Ravnateljica
je rekla da će najvjerojatnije traţiti mišljenje kod pravne sluţbe u Općini Ivankovo.
Predsjednica se sloţila da je tako najbolje kako bi se izbjegle sve nejasnoće. Ravnateljica je
zatraţila da se proĉita ulomak iz knjige ustanove Glosa: Zakon o predškolskom odgoju s
tumaĉenjem i prilozima u kojem se govori o materijalnim pravima odgojitelja. Predsjednica
je proĉitala ulomak. Ravnateljica je rekla kako se, prema proĉitanom, koeficijenti i osnovica
za zaposlenike u predškolskim ustanovama trebaju ravnati prema onima koje imaju
zaposlenici u osnovnoškolskim ustanovama. Predsjednica se sloţila s njenim tumaĉenjem
proĉitanog i istaknula da to ipak nije tema u ovom trenutku te pozvala UV na glasanje o
Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Djeĉjeg vrtića Ivankovo.

Upravno vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Izmjene i dopune
Pravilnika o radu Djeĉjeg vrtića Ivankovo. Izmjene su sastavni dio zapisnika.

Ad.6. Odluka o raspisivanju natjeĉaja za odgojitelja na odreĊeno, puno radno vrijeme, 3 izvršitelja
Upravno vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Odluku o raspisivanju
natjeĉaja za tri odgojitelja/odgojiteljice na odreĊeno, puno radno vrijeme, do 31. 8. 2019.

Ad.7. Odluka o raspisivanju natjeĉaja za kuhara na neodreĊeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj
Upravno vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Odluku o raspisivanju
natjeĉaja za kuhara/kuhara na neodreĊeno, puno radno vrijeme. Odluka je sastavni dio
zapisnika.

Ad.8. Razno.
8.1. Jedna od odgojiteljica je podnijela molbu za isplatu godišnje potpore za invalidnost na
temelju ĉlanka 42. Pravilnika o radu Djeĉjeg vrtića Ivankovo. Procjena njenog tjelesnog
oštećenja je 70 %. Predsjednica UV-a je rekla kako misli da bi ovo trebalo odobriti ukoliko
Vrtić ima dovoljno sredstava. M.Š. je rekla kako, ako je definirano Pravilnikom o radu, ne bi
smjelo ovisiti o tome ima li ili nema sredstava. Tomislav Jozinović je rekao kako nema
potrebe za glasanjem o ovome jer je to pravo već definirano Pravilnikom o radu.
Predsjednica i ostali ĉlanovi UV-a su se sloţili s njegovom izjavom te je Upravno vijeće sa 7
glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO donijelo sljedeći ZAKLJUČAK: Na temelju ĉlanka 42.
Pravilnika o radu Djeĉjeg vrtića Ivankovo odgojiteljica ima pravo na isplatu naknade za
invalidnost te o njenoj molbi nije potrebno glasovati.
Za ovo i sliĉna pitanja koja su već definirana Pravilnikom o radu ne treba se ni ubuduće
glasovati.

8.2. Ravnateljica je izvijestila Vijeće da je zaprimljena molba roditelja iz Retkovaca za
smještaj sina u Djeĉji vrtić Ivankovo i o djelomiĉnom ili potpunom oslobaĊanju od naknade
za njegov smještaj u Vrtić. Preporuku za upis djeteta u Vrtić dobio je od specijaliste kliniĉke
psihologije iz Doma zdravlja u Vinkovcima, nakon djetetovog pregleda.
Rekla je da su odgojiteljice voljne razmotriti dijete i preporuĉiti ocu što je najbolje za njega.
Vidjeti moţe li se integrirati u skupinu. Druga je mogućnost, rekla je, da se razgovara s
ocem i da mu za smještaj djeteta predloţe igraonicu. Predsjednica Upravnog vijeća je
izjavila da se iz molbe ne moţe vidjeti kakvo je djetetovo stanje, da bi se trebalo
razgovarati s roditeljima. T.J. je izjavio da bi ovo pitanje trebali razmotriti te, ako je
ukljuĉenje djeteta u Vrtić preporuka psihologa, nema potrebe za dodatnim razmatranjem
jer je djeĉji psiholog struĉniji za procjenu djetetova stanja od bilo kojeg zaposlenika vrtića.
Predsjednica i ostali ĉlanovi UV-a su se sloţili s primjedbom T.J.. Ravnateljica je istaknula
kako je sada nemoguće primiti dijete u redovni program obzirom na to da su grupe već
oformljene i imaju i više djece nego je idealno. UV je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0
SUZDRŢANO donijelo niţe navedeni zakljuĉak.

ZAKLJUČAK:Neophodno je razgovarati s roditeljima i, ukoliko se oni slaţu, dijete ukljuĉiti u
igraonicu, promatrati ga i kad se ukaţe prilika, tj. ako se netko od djece koja pohaĊaju

redovni program ispiše iz vrtića, ukljuĉiti ga u redoviti program. Roditelji će u potpunosti biti
osloboĊeni plaćanja programa.

Sjednica je završena u 21.20 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća

Zapisniĉarka:
Mirjana VranićREPUBLIKA HRVATSKA

DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/18-02/5
URBROJ: 2188/03-JT-1-18-1
Ivankovo, 16. kolovoza 2018.

SKRAĆENI ZAPISNIK
9. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 16. kolovoza 2018. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 19,00 sati

Sjednici je nazoĉilo 6 od ukupno 7 ĉlanova Upravnog vijeća:

Materijal za sjednicu vijećnici su dobili iz pozive za sjednicu.
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica Upravnog vijeća

Po utvrĊivanju kvoruma, predsjednica je predloţila

Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća
2. Ţalbe roditelja na Odluku o upisu djece u akademsku godinu 2018./2019.
3. Razno.
Dnevni red je usvojen sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća usvojen je sa šest glasova ZA, 0 PROTIV, 0
SUZDRŢANO.

Ad.2.Ţalbe roditelja na Odluku o upisu djece u akademsku godinu 2018./2019.
Predsjednica M.K. je proĉitala Ţalbu roditelja (majke) na Odluku o upisu djece u akademsku
2018./2019. godinu.
Ravnateljica Jasna Puljić je izjavila da je imenovana reagirala na prvu objavu rezultata, a da
je u meĊuvremenu, drugom objavom obuhvaćena i njena kćerka.

Predsjednica Mirela Klarić je naglasila da njena dokumentacija nije bila potpuna, da je
nedostajala potvrda o zaposlenju njenog supruga.

Razmotrivši sve ĉinjenice, Upravno vijeće Djeĉjeg vrtića Ivankovo je zakljuĉilo da je Ţalba
neosnovana. Naime, Zahtjevu za upis djeteta u vrtić prema Oglasu klasa: 601-05/18-03/1,
urbroj: 2188/03-JT-1-18-2, je, izmeĊu ostalog, u vremenu od 22. svibnja do 9. lipnja
2018., trebalo priloţiti i potvrde poslodavaca o zaposlenju oba roditelja, ukoliko su u
radnom odnosu. Ĉak i kad bi povjerenstvo za upis uvaţilo izvadak iz Registra kojeg je majka
priloţila u Ţalbi umjesto potvrde o zaposlenju partnera, izvadak nije dostavljen u
natjeĉajnom roku te su njenoj prijavi dodijeljeni bodovi prema pravodobno priloţenoj
dokumentaciji. U meĊuvremenu je naĉelnik Općine Ivankovo odluĉio proširiti kapacitet
Vrtića kako bi se prihvatila sva djeca za koju su roditelji u predviĊenom roku podnijeli

Zahtjev (preostalih dvadesetero) te će tako i njeno dijete biti zbrinuto u pedagoškoj
2018./2019. godini.

Ad.3. Razno.
Dopis Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske broj 145 – 2018., od 6. kolovoza
2018.
Sindikat radnika u predškolskom odgoju uputio je Upravnom vijeću Vrtića dopis kojim
ukazuje na nedostatke Pravilnika o radu Djeĉjeg vrtića Ivankovo. Sindikat je, kako navodi u
dopisu, utvrdio nedostatke koji dovode u pitanje valjanost samog Pravilnika jer u njega nisu
uvrštena radna mjesta i odgovarajući koeficijenti sloţenosti poslova za obraĉun plaća. Ovim
dopisom, Sindikat ţeli ukazati da je u ĉlanku 51., stavak 1., Zakona o predškolskom odgoju
i obrazovanju (Narodne novine, br. 10/79, 107/07 i 94/13) propisano da se za utvrĊivanje i
obraĉun plaća, naknada i drugih prihoda zaposlenika djeĉjih vrtića u vlasništvu jedinica
lokalne uprave i samouprave ili Republike Hrvatske primjenjuju propisi kojima se ureĊuju
plaće, naknade i drugi prihodi javnih sluţbenika i namještenika zaposlenih u osnovnom
školstvu, ako su ti propisi povoljniji za zaposlenike. S obzirom da Djeĉji vrtić Ivankovo,
mišljenja je, nema valjani Pravilnik koji regulira visinu plaća zaposlenika, Sindikat upućuje
Upravno vijeće da u što kraćem roku otkloni navedene nedostatke i primjeni ĉlanak 51.,
stavak 1., Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Predsjednica Upravnogvijeća, proĉitala je oĉitovanje osnivaĉa Vrtića, Općine Ivankovo.
Oĉitovanje bi trebalo biti upućeno Sindikatu radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju
Hrvatske kao odgovor na njihov dopis broj 125 – 2018.

J.K. je izjavila da se ne slaţe s tim odgovorom, da smatra da naše plaće nisu usklaĊene sa
Zakonom o predškolskom odgoju.

I.P. je izjavio da se ne predsjednicom sindikata, B.S. Prema njegovom mišljenju,
imenovana je trebala reći s kojim se dijelom Uredbe ne slaţe.

Upravno vijeće je s 4 glasa ZA, 2 glasa PROTIV, 0 SUZDRŢANO prihvatilo predloţeno
oĉitovanje. Oĉitovanje je sastavni dio zapisnika.

Predsjednica upravnog vijeća je izjavila da pri donošenju Pravilnika o radu ravnateljica nije
imala primjedbi mada je sudjelovala u postupku izrade.

Ravnateljica je izjavila da je prijašnji Pravilnik o radu sadrţavao i koeficijente o plaćama, a
da ih ovaj ne sadrţi te da je Sindikat zbog toga reagirao. Koeficijente za plaće odredio je
naĉelnik naknadno svojom odlukom.

K.I. je izjavila da odgojiteljice nisu pravnici.

J.K. je izjavila da joj napredovanje u poslu nije priznato. Unatoĉ 26 godina radnog staţa i
osposobljavanja za savjetnika, koeficijent za izraĉun plaće joj je smanjen s 1,46 na 1,3.

Predsjednica je izjavila da bi se onaj kome su zakinuta materijalna prava, trebao izboriti za
njih. Rekla je da ona na to nema utjecaja, da je pravi logiĉan korak za razrješenje ovoga
pitanja razgovor djelatnica s osnivaĉem, Općinom Ivankovo.

K.I.je izjavila da su one, zaposlenice, prije donošenja Pravilnika o radu, već razgovarale o
tome s predstavnikom osnivaĉa i da razgovor nije urodio plodom.

Sjednica je završena u 19.30 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća

Zapisniĉarka:

OPĆINA IVANKOVO
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/18-02/4

URBROJ: 2188/03-JT-1-18-1
Ivankovo, 13. srpnja 2018.

SKRAĆENI ZAPISNIK
8. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 13. srpnja 2018. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 19,00 sati

Sjednici je nazoĉilo 7 od ukupno 7 ĉlanova Upravnog vijeća:
1.
Materijal za sjednicu vijećnici su dobili iz pozive za sjednicu.
Zapisnik je vodila J.K.
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica Upravnog vijeća

Po utvrĊivanju kvoruma, predsjednica je predloţila

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća
Odluka o upisu djece u akademsku godinu 2018./2019.
Odluka o raspisivanju natjeĉaja za odgojitelje i kuhara
Prigovor odgojiteljica R.M. I D.G.
Razno.

Dnevni red je usvojen sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća usvojen je s pet glasova ZA, 0 PROTIV, 0
SUZDRŢANO.

Ad.2. Odluka o upisu djece u akademsku godinu 2018./2019.
Ravnateljica je proĉitala zapisnik povjerenstva za upis djece u Vrtić u akademskoj
2018./2019. godini i istaknula da se rezultati moraju još danas objaviti na web stranici.

Dokumenti primljene i odbijene djece mogu se dobiti na uvid. Gledalo se da sva djeca s 8 i
više bodova budu primljena kao i oni koji imaju direktan upis.

Predsjednica M.K.je zapitala što će biti s djetetom ĉiji su dokumenti predani izvan natjeĉaja.
Ravnateljica je izjavila da moţe biti primljeno u drugom krugu tek ako svi budu primljeni.

T.J. je pitao jesu li inicijali primljene djece na Odluci o upisu djece u akademsku
2018./2019. godinu, umjesto punoga imena, zbog sigurnosti djece te mu je ravnateljica
pojasnila Zakon o zaštiti osobnih podataka.

Sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, usvojena je Odluka o upisu djece u
akademskoj 2018./2019. Odluka je sastavni dio zapisnika.

AD.3. Odluka o raspisivanju natjeĉaja za odgojitelje i kuhara.
Odgojiteljicama I.Š. i B.J., i kuharici N. M. istiĉu ugovori o radu sklopljeni na godinu dana na
puno, odreĊeno radno vrijeme.
Predsjednica je predloţila raspisivanje natjeĉaja oko 1. 8. 2018. na puno, odreĊeno radno
vrijeme, do 31. kolovoza 2019.

Upravno vijeće je sa 7 glasova ZA, 0 PROTIV, 0SUZDRŢANO, donijelo Odluku o raspisivanju
natjeĉaja za dva odgojitelja i kuhara na puno, odreĊeno radno vrijeme do 31. kolovoza
2019. Odluka je sastavni dio zapisnika.

Ad.4. Prigovor na naknadu za troškove prijevoza
Prigovori odgojitelja vezani su za ĉlanak 36. Pravilnika o radu Djeĉjeg vrtića Ivankovo, a
odnose se na troškove prijevoza, umanjene u odnosu na ranije godine. Sada je
zaposlenicama uzet u obzir prijevoz vlakom, a njima je nemoguće doći na radno mjesto tim
prijevozom jer bi im se putovanje oduţilo na cijeli radni dan.

Predsjednica je izjavila da razumije odgojiteljice, ali da Pravilnik o radu odobrava samo te
troškove prijevoza. Kako je u raspravi spomenuta cijena karte do Vinkovaca, predsjednica
UV je naglasila kako odgojiteljicama koje nemaju direktnih vlakova do Ivankova treba platiti
punu cijenu (mjesto stanovanja – mjesto promjene vlakova – mjesto rada, a ne samo
mjesto stanovanja – mjesto promjene vlakova). Što se povećanja sredstava za prijevoz tiĉe,
smatra kako je nuţno promijeniti ĉlanak 36. Pravilnika o radu da bi se postiglo povećanje,
te da nije korektno da Upravno vijeće mijenja Pravilnik na naĉin koji će Osnivaĉu znaĉiti
dodatni trošak, a da za to nema suglasnost Osnivaĉa. Predloţila je da predstavnici sindikata
ili koji drugi predstavnici Vrtića pokušaju s Osnivaĉem dogovoriti neki povoljniji model
isplate putnih troškova.
J.K. je izjavila da je kontaktirala s predstavnicima Sindikata radnika u predškolskom odgoju
i obrazovanju, B.S., u vezi ovog pitanja. Ona je spremna na dogovor s Osnivaĉem.
Predsjednica Upravnog vijeća je izjavila da je odgojiteljicama potrebno napisati odgovor koji
se temelji na Pravilniku o radu. TakoĊer smatra da jedan prigovor nije jasan jer se u njemu
izrijekom ne traţi ništa osim da se „prigovor razmotri“ te nije sigurna trebaju li uopće glasati
o tom prigovoru jer ne postoji zahtjev koji se moţe odbiti ili prihvatiti, a prigovor je
razmotren samom ĉinjenicom da se o njemu raspravlja. Jedan dio ĉlanova Upravnog vijeća
bio je mišljenja kako se na temelju napisanog moţe pretpostaviti da se traţe povećana
sredstva za prijevoz. Katica Ilić je zatraţila da predsjednica proĉita cijeli ĉlanak 36.
Pravilnika o radu. Predsjednica je proĉitala ĉlanak.
T.J.ć se sloţio s predsjedniĉinom tvrdnjom da prigovor nije jasan. Izjavio je i da se slaţe
kako prema trenutnom Pravilniku o radu nema osnove za povećanje sredstava za putne
troškove te da se za rješavanje ovoga pitanja treba obratiti Osnivaĉu.
Nakon kraće rasprave, predsjednica je predloţila da se oba prigovora odbiju.
K.I. je predloţila da se uz mjeseĉnu naknadu za najjeftiniji prijevoz objema odgojiteljicama
doda i naknada za gradski prijevoz.
Prijedlozi su stavljeni na glasovanje.

Rezultat glasovanja za prijedlog predsjednice: 4 glasa ZA, 3 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.
Rezultat glasovanja za prijedlog K.I.: 3 glasa ZA, 4 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.
Većinom glasova, odbijaju se prigovori jer prema vaţećem Pravilniku nije moguće isplaćivati
dodatnu naknadu.

Ad.5. Razno.
M.Š. je zatraţila razrješenje duţnosti ĉlana Upravnog vijeća do Nove godine.
Ravnateljica je izjavila da mandat ĉlanovima Upravnog vijeća izlazi u listopadu ove godine
te da će se raspisati novi izbori za odgojitelje i roditelja.

Sjednica je završena u 20 sati.

Zapisniĉarka:
vijeća:

Predsjednica

PRILOG ZAPISNIKU:
1. Zapisnik sjednice Povjerenstva za upis djece u akademsku godinu 2018./2019.
2. Bodovna lista za upis djece u akademsku godinu 2018./2019.
3. Odluka o raspisivanju natjeĉaja
4. Prigovori odgojitelja na naknadu za troškove prijevoza
5. Obavijest odgojiteljicama o odluci Upravnog vijeća
OPĆINA IVANKOVO
DJEĈJI VRTIĆ IVANKOVO
Upravno vijeće

KLASA: 601-05/18-02/3
URBROJ: 2188/03-JT-1-18-2
Ivankovo, 15. svibnja 2018.

SKRAĆENI ZAPISNIK
7. sjednice Upravnog vijeća Djeĉjeg vrtića Ivankovo
odrţane 15. svibnja 2018. u Djeĉjem vrtiću Ivankovo s poĉetkom u 19,00 sati

Upravnog

Sjednici je nazoĉilo 5 od ukupno 6 ĉlanova Upravnog vijeća:
Materijal za sjednicu vijećnici su dobili iz pozive za sjednicu.
Sjednicu je vodila i njome predsjedavala predsjednica Upravnog vijeća.
Po utvrĊivanju kvoruma, predsjednica je predloţila

Dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća
2. Usvajanje Pravilnika o radu
3. Usvajanje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Vrtića
4. Usvajanje Poslovnika o radu Odgojiteljskog vijeća
5. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
6. Usvajanje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
7. Usvajanje Pravilnika o upisu djece i naĉinu ostvarivanja prava korisnika usluga
8. Usvajanje Pravilnika o zaštiti na radu
9. Usvajanje Pravilnika o zaštiti od poţara
10. Razno.

Dnevni red je usvojen sa 6 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.

Ad.1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća.
Zapisnik 6. sjednice Upravnog vijeća usvojen je s pet glasova ZA, 0 PROTIV, 0SUZDRŢANO.

Ad.2. Usvajanje Pravilnika o radu.
Ravnateljica vrtića je predloţila izmjenu ĉlanka 36. koji regulira naknadu za prijevoz
zaposlenika na posao i s posla jer je za zaposlenice neopovoljniji od dosadašnjeg. S ostalim
dijelom Pravilnika se sloţila.

Isplatu naknade za prijevoz na posao i s posla I.P. ne smatra problemom. Svjestan je da
D.G. ne moţe doći na posao vlakom iz Osijeka.

Predsjednica UV je izjavila da je predloţeni naĉin znatno lakši i jeftiniji za osnivaĉa (cijena
karte najjeftinijeg javnog prijevoza).

I.V. je izjavila da je prije godinu-dvije traţila posao i od poslodavaca kod kojih se raspitivala
za posao saznala da je naknada na posao i s posla u visini najjeftinijeg javnog prijevoza,
neovisno koliko moraš, rekla je, pješaĉiti do, npr., ţeljezniĉke postaje.

I.P. smatra da je sporni ĉlanak dobro napisan. On radi na HŢ-u, a prima naknadu u visini
mjeseĉne karte za prijevoz autobusom, odnosno za javno prijevozno sredstvo koje mu je
dostupnije.

Predsjednica Upravno vijeća je izjavila da je ovaj trošak dobra volja poslodavca, a ne
obveza. Predloţila je prihvaćanje predloţenog pravilnika u cijelosti i naknadno rješavanje
ovog pitanja uz, eventualno, dogovor sindikalnih predstavnika ili drugih predstavnika Vrtića
s Osnivaĉem. I ona osobno prima naknadu za najjeftiniji javni prijevoz, rekla je.

Ravnateljice se sloţila s prijedlogom predsjednice s donošenjem Pravilnika (i naknadnom
izmjenom spornog ĉlanka) zbog puno vaţnijih i neodgodivih pitanja koje mora riješiti
(isplata jubilarnih nagrada odgojiteljicama, isplata naknade za smrt uţeg ĉlana obitelji,
isplata prekovremenih sati zbog višemjeseĉnog bolovanja odgojiteljice D.G. i dr.).

Primjedbi više nije bilo te je predsjednica zakljuĉila raspravu i dala prijedlog na glasovanje.

Upravno vijeće je s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Pravilnik. Pravilnik je
sastavni dio zapisnika.

Ad.3. Usvajanje Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Vrtića.
Rasprava o ovoj toĉki dnevnog reda je izostala te je predsjednica pozvala Vijeće na
glasovanje.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Vrtića je usvojen s 5 glasova ZA, 0
PROTIV, 0 SUZDRŢANO. Pravilnik je sastavni dio zapisnika.

Ad.4. Usvajanje Poslovnika o radu Odgojiteljskog vijeća.
Ravnateljica Vrtića je izvijestila nazoĉne da je razlog donošenja novog Poslovnika iskljuĉivo
promjena naziva Vrtića (iz Radosno djetinjstvo predškolska ustanova Ivankovo u Djeĉji vrtić
Ivankovo).

Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća usvojen je s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.
Poslovnik je sastavni dio zapisnika.

Ad.5. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća.
Razlog donošenja novog Poslovnikakao i u sluĉaju prethodnog, rekla je ravnateljica, je
promjena naziva Vrtića.

Poslovnik o radu Upravnog vijeća usvojen je s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.
Poslovnik je sastavni dio zapisnika.

Ad.6. Usvajanje Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.
Razlog donošenja novog Pravilnika o zaštiti od poţara, izjavila je ravnateljica, je promjena
naziva Vrtića.

Rasprava je izostala te je predsjednica pozvala vijećnike na glasovanje.

Upravno vijeće je s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo Pravilnik o zaštiti i
obradi arhivskog i registraturnog gradiva.Pravilnik je sastavni dio zapisnika.

Ad.7. Usvajanje Pravilnika o upisu djece i naĉinu ostvarivanja prava korisnika usluga.
Ravnateljica vrtićje predloţila sljedeće: „Djeca koja se tijekom pedagoške godine ispišu iz
Vrtića iz bilo kojeg razloga, a roditelji ih ţele ponovno upisati u novoj pedagoškoj godini,

nemaju prednost pri upisu. Za njih će se utvrĊivati broj bodova kao i za svu drugu
prijavljenu djecu po mjerilima utvrĊenim ovim Pravilnikom.“ Ovo smatra opravdanim jer su
pojedinci već najavili da bi ispisali svoju djecu iz vrtića u vrijeme godišnjeg odmora kako bi
izbjegli plaćanje vrtića u ljetnom periodu i upisali ih ponovno ujesen.

Predsjednica je predloţila brisanje dijela reĉenice u ĉlanku 6., stavak 2. koji se odnosi na
mjerila i postupke za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redovne programe u skladu s
ĉlankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 94/13): iza
rijeĉi „djeca s teškoćama u razvoju“ rijeĉi „ako za to postoje uvjeti“.

Ravnateljica je izjavila da bi „ako postoje uvjeti“ trebalo zadrţati iz više razloga: manjak
odgojiteljica, loše uvjete rada i neadekvatan prostor. Za prijem djece s posebnim
potrebama, kazala je, treba stvoriti uvjete jer su im neophodna stalna njega i nadzor.

Predsjednica Upravnog vijeća je izjavila da je onemogućavanje djece s posebnim potrebama
da pohaĊaju vrtić protuzakonito te da odgojiteljice prijemom djece s teškoćama u razvoju,
prema Zakonu o predškolskom odgoju, uvjete stvaraju smanjivanjem broja djece u skupini.
„Znaĉi li to“, zapitala je ravnateljica Vrtića, „da u Oglasu ne bismo trebali objaviti koliko
djece primamo u Vrtić kako bi se, u sluĉaju prijema djece s teškoćama, lakše korigirao
ukupan broj?“

Predsjednica Upravnog odbora je izjavila da nemamo stotinu takve djece, ali da ona ima
dijete s teškoćama i Vrtić ga ne primi, tuţila bi Vrtić. Po pitanju bodova ovog kriterija,
zapitala je Upravni odbor jesu li za 5 bodova ili za direktan upis djece s teškoćama u Vrtić.

Ravnateljica vrtića je predloţila 5 bodova.

Predsjednica upravnog odbora je izjavila da je ona za direktan upis.

K.i. je izjavila da je za prijem djece s teškoćama ukoliko se stvore bolji uvjeti: povećanje
broja odgojiteljica, veći prostor i sl.

I.P. je izjavio da mi moramo stvoriti uvjete za prijem djece s teškoćama u razvoju u Vrtić.

Predsjednica upravnog vijeća je izjavila da su Pedagoškim standardom (ĉlanak 5., 6., 7. i
8.) klasificirane teţe i lakše tegobe.

Ravnateljica vrtića je izjavila da bi se od iduće godine za djecu s posebnim teškoćama
mogao, u vremenu kad se preklapaju smjene odgojitelja, uvesti trosatni program, nakon
kojega bi se oni, za odreĊeno vrijeme, budu li napredovali, integrirali u redovni program.
Nakon toga, predloţila je da u Povjerenstvo za upis djece u vrtić uĊe i netko iz Upravnog
vijeća kao predstavnik Osnivaĉa što je jednoglasno i prihvaćeno.

J.K. je predloţila da ostane stara formulacija.

Vijećnici su se sloţili s tim da se u Oglasu ispusti broj djece koji se primaju u Vrtić.

Predsjednica je zatraţila od vijećnika izjašnjavanje jesu li za direktan upis djece u Vrtić s
teškoćama u razvoju ili za dodjelu 5 bodova.

Ravnateljica Vrtića je predloţila 5 bodova.

K.i.ć je predloţila bez bodovanja, što je i prihvaćeno.

Predsjednica je predloţila sljedeće:





da se iz ĉlanka 6., stavak 2. (mjerila i postupci za ostvarivanje prednosti pri upisu djece
u redovne programe iza stavke djeca s teškoćama u razvoju izbriše „ako se za to stvore
uvjeti“
da se u ĉlanak7., iza stavke „djeca zaposlenih roditelja – vrednuju se s 3 boda za svakog
zaposlenog roditelja ili s 3 boda za jednog zaposlenog roditelja“ doda stavka „djeca s
teškoćama u razvoju. Za ostvarivanje ove prednosti dostavlja se lijeĉniĉka
dokumentacija.“
da se i ĉlanak 14.izmijeni u „Odluku o upisu djece u Vrtić donosi Upravno vijeće na
prijedlog Povjerenstva za upis u sastavu: 1. svi odgojitelji, 2. vanjski suradnik, viša
medicinska sestra (po potrebi), 3. predstavnik Osnivaĉa.“

Na poziv predsjednice, s predloţenim izmjenama, Upravno vijeće je s 5 glasova ZA, 0
PROTIV, 0 SUZDRŢANO, usvojilo Pravilnik o upisu djece i naĉinu ostvarivanja prava
korisnika usluga. Pravilnik je sastavni dio zapisnika.

Ad.8. Usvajanje Pravilnika o zaštiti na radu.
Rasprava o ovoj toĉki dnevnog reda je izostala.

Na poziv predsjednice, Upravno vijeće je s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo
Pravilnik o zaštiti na radu.Pravilnik je sastavni dio zapisnika.

Ad.9. Usvajanje Pravilnika o zaštiti od poţara.
Na poziv predsjednice, Upravno vijeće je s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donijelo
Pravilnik o zaštiti od poţara.Pravilnik je sastavni dio zapisnika.

Ad.10. Razno
1. Ravnateljica je predloţila donošenje Odluke o objavi oglasa za upis djece u Vrtić.
Pod ovom toĉkom dnevnog reda ravnateljica je predloţila raspisivanje Oglasa za upis djece
u Vrtić.

Predsjednica je predloţila raspisivanje oglasa do 15. lipnja i rok predaje dokumentacije od
tri tjedna.

Odluka o objavi oglasa za upis djece u Vrtić s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO.
Odluka je sastavni dio zapisnika.

10.2. J.K. je podnijela zahtjev Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju
Hrvatske, Sindikalne podruţnice Djeĉji vrtić Ivankovo, kojim se traţi da joj se omogući
praćenje svih sjednica Upravnog vijeća u sluĉaju da prestane biti ĉlanica Upravnog vijeća.

10.3. Pod ovom toĉkom dnevnog reda, s 5 glasova ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŢANO, donesena
je Odluka o imenovanju M.K. za ĉlana Povjerenstva za prijem djece u Vrtić. Odluka je
sastavni dio zapisnika.

Završeno u 20,30 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća

Radosnodjetinjstvo
Predškolska ustanova, Ivankovo
KLASA:
URBROJ: 2188/03-JT-1-18-01-02

601-05/18-02-02

Ivankovo, 7.2.2018.

SKRAĆENI ZAPISNIK
sa 6. sjednice Upravnog vijeća
odrţane dana 7.2.2018. godine
u prostorijama vrtića
s poĉetkom u 17,30 sati

Nazoĉno je 7 od 7 ĉlanova UV

Sjednicu
Upravnog
vijeća
otvara
predsjednica
UV,
svima
ţeli
dobrodošlicu.
Napominje daje to 6. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su prisutni svi ĉlanovi te najavljuje
sljedeći
Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice UV-a
2. Odluka o natjeĉaju za odgojitelja (odreĊeno, puno radno vrijeme)
3. Razno

Ad 1.
Svi ĉlanovi UV unaprijed su dobili zapisnik s prošle sjednice te je predsjednica pitala je li
potrebno ĉitati zapisnik. Svi su se usuglasili da ne treba. Predsjednica je predloţila da se
glasuje o prihvaćanju zapisnika.
1. ZAKLJUĈAK
Zapisnik s prošle sjednice jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.
Na
nateĉaj
su
pristigle
tri
zamolbe:
T.V.
iz
Vinkovaca,
M.J.
iz
Rokovaca i B.J. iz Ivankova. Pregledom dokumentacije, utvrĊeno je da svi kandidati
udovoljavaju uvjetima natjeĉaja. Ravnateljica je predloţila Upravnom vijeću da se primi
B.J. iz Ivankova.Svi su ĉlanovi Upravnog vijeća to jednoglasno prihvatili.

1. ZAKLJUĈAK
Na natjeĉaj, objavljen 25.1.2018., jednoglasno je primljena B.J. na mjesto
odgojiteljice na odreĊeno puno radno vrijeme.
Ad.3. M.K.moli da ravnateljica izvjesti o proceduri registracije novog imena vrtića.
Ravnateljica je rekla daje prvi korak bio donošenje Statuta s novim nazivom vrtića, te je
naĉelnik
sve
dokumente
(odluke
Upravnog
vijeća
i
suglasnosti
Općinskog
vijeća, te Statut) predao u javnobiljeţniĉki uredJavni biljeţnik je traţio sve dosadašnje
Statute uz zapisnike Upravnog vijeća na kojem su Statuti doneseni, kao i suglasnosti
Općinskog vijeća, da bi sve mogao predati u Trgovaĉki sud.Upravo je u tijeku prikupljanje
potrebnih dokumenata. Nije izvjesno koliko će to trajati, ali nakon toga slijedi promjena
podataka u platnom prometu u banci i donošenje, odnosno izmjena svih akata vrtića. To je
prilika da se svi dokumenti revidiraju i prilagode aktualnim zakonima, štoje dobro. Peĉati s
novim nazivom su već izraĊeni i spremni, nakon registarcije za uporabu. Naĉelnik daje
podršku i pomaţe u ovom procesu ponovne registarcije, koji je vrlo kompleksan i zahtjevan.
ZAKLJUĈAK
Registacija Djeĉjeg vrtića Ivankovo trenutno je u proceduri u suradnji s naĉelnikom i
javnim biljeţnikom.
Budući da više nije bilo prijedloga ni pitanja, sjednica je zakljuĉena u 18 sati.

Zapisni
PREDSJEDNICA UV-a:

Radosno djetinjstvo
Predškolska ustanova, Ivankovo
KLASA: 601-05/18-02-01
URBROJ: 2188/03-JT-1-18-01-01

Ivankovo,24.1.2018.

SKRAĆENI Z A P I S N I K

s 5. sjednice Upravnog vijeća
odrţane dana 24.1.2018. godine
u prostorijama vrtića
s poĉetkom u 18 sati

Nazoĉni:

SVI

ĈLANOVI

UV

Ostali nazoĉn
Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednica UV, svima ţeli dobrodošlicu. Napominje da je
to 5. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su prisutni svi ĉlanovi te najavljuje sljedeći

Dnevni

r e d:

1.

Verifikacijazapisnikas 4. sjednice UV

2.

Donošenje Statuta Djeĉjeg vrtića Ivankovo

3.
Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada u Djeĉjem vrtiću
Ivankovo
4.

Odluka o natjeĉaju za odgojitelja, odreĊeno, puno radno vrijeme

5.

Razno

Ad 1.
Svi ĉlanovi UV unaprijed su dobili zapisnik s prošle sjednice te je predsjednica pitala je li
potrebno ĉitati zapisnik. Svi su se usaglasili da ne treba. Predsjednica je predloţila da se
glasuje o prihvaćanju zapisnika.

1. Z A K L J U Ĉ A K

Zapisnik s prošle sjednice jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.
Svi ĉlanovi su dobili tekst novog Statuta Djeĉjeg vrtića Ivankovo s pozivom za sjednicu.Za
Statut je Općinsko vijeće dalo suglasnost. Predsjednica UV je pozvala ĉlanove UV na
raspravu i glasovanje. Predsjednica je pozvala na raspravu. Ravnateljica je rekla da je ona
dobila unaprijed tekst Statuta i ovog Pravilnika od naĉelnika i imala priliku reći svoje
mišljenje.Stavila je nekoliko sugestija, koje su bile prihvaćene, osim da se ĉlan UV iz reda
roditelja bira javnim glasovanjem zbog jednostavnije tehniĉke izvedivosti.U Statutu je ostalo
da se ĉlan UV iz reda roditelja bira tajnim glasovanjem.
Svih sedam ĉlanova UV glasalo je za ovakav Statut.

1. Z A K L J U Ĉ A K

Jednoglasno je prihvaćeno donošenje Statuta Djeĉjeg vrtića Ivankovo.

Ad.3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada u Djeĉjem vrtiću Ivankovo takoĊer je
stigao s materijalnima za sjednicu. Općinsko vijeće dalo je na ovaj Pravilnik prethodnu
suglasnost. Predsjednica je pozvala na raspravu i glasovanje. Nitko se nije javio za
raspravu. Predsjednica je pozvala na glasovanje, te je svih sedam ĉlanova glasovalo za
ovakav Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada.

1. ZAKLJUĈ AK

Jednoglasno je prihvaćeno donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i naĉinu rada u Djeĉjem vrtiću
Ivankovo.

Ad.4.
Ravnateljica je odlukom, sukladno zakonu, primila Branku Jozić na puno radno vrijeme
odgojiteljice na ugovor do 60 dana, te bi trebalo raspisati natjeĉaj za ovo radno mjesto.
Ravnateljica traţi od Upravnog vijeća odluku o raspisivanju natjeĉaja. Predsjednica UV-a
predlaţe da se natjeĉaj raspiše do 31.8.2018., s ĉim su se svi ĉlanovi sloţili.

1. ZAKLJUĈ AK

Donesena je odluka o raspisivanju natjeĉaja za odgojiteljicu u punom radnom vremenu do 31.8.2018.

Ad.5.

Ravnateljica je izvijestila da je pristigla zamolba za upis dvoje djece u redoviti program
vrtića. ZPredsjednica UV-a je proĉitala zamolbu, a Ivan Poţega je predloţio da se, ukoliko
ima mjesta, djeca prime. Ravnateljica je rekla da je ispisano troje djece te da ima mjesta.
Svi su ĉlanovi UV-a podrţali prijedlog da se djeca prime.
Ravnateljica je predloţila da dvoje djece koji pohaĊaju igraonicu budu osloboĊeni plaćanja
u vremenu dok ne pohaĊaju igraonicu zbog teške bolesti sestre i boravka obitelji u Zagrebu.
Svi su ĉlanovi UV-a jednoglasno prihvatili prijedlog.

5.ZAKLJUĈ AK

Jednoglasno je donesena odluka da se u redovni program primi novih dvoje djece (zamolba u prilogu
zapisniku) te da se djeci koja nisu pohaĊala igraonicu ista ne naplati za vrijeme u kojem nisu pohaĊali
program igraonice.

Budući da više nije bilo prijedloga ni pitanja, sjednica je zakljuĉena u 19,20 sati

Zapisniĉar:
PREDSJEDNICA UV-a:

Radosno djetinjstvo
Predškolska ustanova, Ivankovo
KLASA: 601-05/17-02-07
URBROJ: 2188/03-JT-1-17-01-02-07
Ivankovo, 22.9.2017.

SKRAĆENI Z A P I S N I K

s 4. sjednice Upravnog vijeća
odrţane dana 22. 9. 2017. godine
u prostorijama Općine Ivankovo
s poĉetkom u 19 sati

Nazoĉni:

4 ĉlana

Izoĉni: 3 ĉlana

Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednica, svima ţeli dobrodošlicu. Napominje da je
to 4. sjednica Upravnog vijeća na kojoj je prisutno 4 ĉlana, konstatira da postoji kvorum,
te najavljuje sljedeći

Dnevni

r e d:

1.

Verifikacijazapisnika s 3. sjednice UV

2.

Odluka o visini osnovice za izraĉun plaće zaposlenika Vrtića

3.
Projekt „Vodeni vrtić 1“ i kraći programi stranih jezika – odluka o ukljuĉivanju
Vrtića
4.

Odluka o natjeĉaju za odgojitelja

5.

Odluka o natjeĉaju za kuhara

6.

Usvajanje Kurikuluma za pedagošku godinu 2017./2018.

7.

Usvajanje Godišnjeg plana i programa za pedagošku godinu 2017./2018.

8.

Upisi djece u kraće programe

9.

Razno

Ad 1.
Svi ĉlanovi UV unaprijed su dobili zapisnik s prošle sjednice te je predsjednica pitala je li
potrebno ĉitati zapisnik. Svi su se usaglasili da ne treba. Predsjednica je predloţila da se
glasuje o prihvaćanju zapisnika.

1. Z A K L J U Ĉ A K

Zapisnik s prošle sjednice jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.
Ravnateljica je rekla da je nova osnovica za javne sluţbe 5.315,24 kn, odnosno 2%
povećanja, što je usklaĊivanje sa zakonom. Ukupna masa za povećanje osnovice plaća u
Vrtiću je 3.000,00 kn, što se moţe podnijeti iz vlastitih sredstava. Prijedlog je na
glasovanju usvojen jednoglasno.

1. Z A K L J U Ĉ A K

Jednoglasno je prihvaćena odluka o usklaĊenju osnovice plaća radnika iz Vrtića sa zakonom, i to od rujna
2017.

Ad.3.
Ravnateljica je obrazloţila da je jedno sudjelovanje u projektu „Vodeni vrtić”završilo
zakljuĉkom svih odgojitelja našeg vrtića da postoje neki oteţavajući faktori vezani uz
sigurnost djece. Naime, ako mali broj odgojitelja u vrijeme radnog vremena vrtića odlazi na
bazen s djecom, to nije dostatno za kvalitetnu brigu o djeci na bazenu, a ako u vrtiću
ostane mali broj odgojitelja, teško je organizirati kvalitetan rad u vrtiću. Budući da je to
predškolska dob, najbolje je kada roditelji vode svoju djecu na plivanje, što su neki roditelji
i ĉinili.
Bilo je govora i o kraćim programima stranih jezika (engleskog i njemaĉkog) u vrtiću.
Ravnateljica je predloţila da se uzmu ponude škola stranih jezika iz Vinkovaca za kraći
program od 16 sati u vrtiću.
1. ZAKLJUĈ AK

Vrtić neće sudjelovati u projektu Vodeni vrtić, a zatraţit će ponude škola stranih jezika iz Vinkovaca za
kraći program stranih jezika u vrtiću.

Ad.4.
Ravnateljica je izvijestila o šest prijavljenih kandidata na natjeĉaj za odgojitelja /
odgojiteljicu. Svih šest prijavljenih kandidata ispunjavaju uvjete natjeĉaja. Predloţila je da
se primi jedina prijavljena odgojiteljica iz Ivankova, I.Š. , koja je kao pripravnica vrtića
ostavila izvrstan dojam. Glasovanjem je jednoglasno potvrĊen ovaj prijedlog.

1. ZAKLJUĈ AK

Donesena je odluka o primanju odgojiteljice I.Š. iz Ivankova na natjeĉaj objavljen 11.9.2017. za radno mjesto
odgojiteljice.

Ad.5.
Ravnateljica je izvijestila o osam kandidata koji su poslali dokumente na natjeĉaj. Šest
kandidata imaju zadovoljene uvjete natjeĉaja. Jedna kandidatkinja nema potpunu
dokumentaciju, a druga je nepotpunu dokumentaciju poslala nakon zatvaranja natjeĉaja.
Ravnateljica predlaţe da se na ovaj natjeĉaj za kuhara/kuharicu primi N.M. koja je 2.9.
2017. primljena na ugovor do 60 dana, te se pokazala vrlo kvalitetnom i sposobnom
kuharicom. UV je jednoglasno potvrdilo ovaj prijedlog.

5.ZAKLJUĈ AK
Donesena je odluka o primanju kuharice N.M. iz Ivankova na natjeĉaj objavljen 11.09.2017.

Ad.6.
Ravnateljica je upoznala UV s Kurikulumom vrtića. zakonskom obvezom njegovog
donošenja. Pojasnila je naĉin na koji planiramo i provodimo projekte s djecom. Svi ĉlanovi
UV dobili su na vrijeme Kurikulum s materijalima, te je jednoglasno usvojen.

6.ZAKLJUĈ AK

Donesen je Kurikulum vrtića za pedagošku godinu 2017./2018.

Ad 7.
Ravnateljica je upoznala UV s GPP vrtića za ovu pedagošku godinu. Objasnila je da je
Ministarstvo za 2014./2015. godinu odredilo strukturu GPP-a usklaĊeno s novim zakonskim

aktima, kao npr. NKRPOO.Ove godine ima dosta promjena, kao organiziranje ĉetvrte
skupine djece, sva prijavljena djeca su primljena. TakoĊer, 2018. je 40 godina od osnutka
vrtića što bi trebalo obiljeţiti. Na odgojiteljskom vijeću je predloţeno da napravimo Dan
otvorenih vrata za mještane Općine te da će se u suradnji s UV i Osnivaĉem razmatrati još
neke ideje za obiljeţavanje ove obljetnice. Predsjednica UV-a iskazala je interes za novi
prostor vrtića te je ravnateljica predloţila da iduće UV imaju u tom prostoru.
Predsjednica UV-a takoĊer je predloţila da se ubuduće u GPP uvrste radni i neradni dani.
GPP je jednoglasno usvojen.

7.ZAKLJUĈ AK

Donesen je Godišnji plan i program vrtića za pedagošku godinu 2017./2018.

Ad 8.
Iz Odluke povjerenstva za upise vidljivo je da su sva prijavljena djeca primljena u igraonicu
i predškolu. Ukoliko se još netko prijavi za program predškole koji je zakonski obvezan, bit
će primljen. Predsjednica UV-a je inzistirala da se realizira 250 sati predškole, kako je
predviĊeno zakonom. TakoĊer je primijetila da je prevelik broj djece u skupinama
predškole. Ravnateljica je rekla da je u pravu i da će i ona biti presretna da se ispoštuju sve
zakonske odredbe, što svakako ovisi o financijama. Trudit će se, u skladu s mogućnostima,
organizirati predškolu što bliţe zakonskim okvirima. Glasovanjem je potvrĊena odluka
Povjerenstva za upise o upisima djece u programe igraonice i predškole

8.ZAKLJUĈ AK

UV dalo je suglasnost na odluku Povjerenstva za upis o upisu djece u kraće programe predškole i igraonice.

Budući da više nije bilo prijedloga ni pitanja, sjednica je zakljuĉena u 19,20 sati

Zapisniĉar:

PREDSJEDNICA UV-a:

Radosno djetinjstvo
Predškolska ustanova, Ivankovo
KLASA: 601-05/17-02-06
URBROJ: 2188/03-JT-1-17-01-02-06
Ivankovo, 08.09.2017.

SKRAĆENI Z A P I S N I K

s 3. sjednice Upravnog vijeća
odrţane dana 8. 9. 2017. godine
u prostorijama Općine Ivankovo
s poĉetkom u 19 sati

Nazoĉni:

ŠEST OD SEDAM ĈLANOAV

UV

Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednica, svima ţeli dobrodošlicu. Napominje da je
to 3. sjednica Upravnog vijeća na kojoj je prisutno 6 ĉlanova, konstatira da postoji
kvorum, te najavljuje sljedeći

Dnevni

r e d:

1.

Verifikacijazapisnika s 2. sjednice UV

2.

Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Upravnog vijeća

3.

Raspisivanje natjeĉaja za odgojitelja, odreĊeno, puno radno vrijeme

4.

Raspisivanje natjeĉaja za kuhara, odreĊeno, puno radno vrijeme

5.

Razno – zamolbe, prijedlozi, pitanja

Ad 1.
Svi ĉlanovi UV unaprijed su dobili zapisnik s prošle sjednice te je predsjednica pitala je li
potrebno ĉitati zapisnik. Svi su se usaglasili da ne treba. Predsjednica je predloţila da se
glasuje o prihvaćanju zapisnika.

1. Z A K L J U Ĉ A K

Zapisnik s prošle sjednice jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2.
Prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika o radu UV
Razlika je u ĉlanku 56. koji glasi:

takoĊer je poslan s materijalima.

„Oblikovanje odluka i zakljuĉaka u zapisnik vrši predsjedavatelj sjednice.
Odluke donesene na sjednici Upravnog vijeća objavljuju se u obliku skraćenog zapisnika.
Skraćeni zapisnik objavljuje se na oglasnoj ploĉi Vrtića.
O objavljivanju skraćenog zapisnika brinu se predsjednik i ravnatelj.”
Predloţena izmjena ĉlanka 56. glasi:
„Zapisnici i odluke sa sjednica Upravnog vijeća objavljuju se na oglasnoj ploĉi i web stranici
Vrtića.
Osobni podaci u zapisnicima i odlukama se objavljuju u skladu s odredbama Zakona o zaštiti
osobnih podataka i zaštiti privatnosti.
Objavljivanje zapisnika i odluka obavljaju predsjednik Upravnog vijeća i ravnatelj.”
J.P. je rekla da je na pravnom seminaru za vrtiće dobila informaciju da se na mreţne
stranice stavljaju samo zakljuĉci zapisnika UV. Mirela Klarić je rekla kako smatra da je bolje
javnosti pruţiti što cjelovitiju informaciju o radu UV-a i da u tom smislu ovaj prijedlog
izmjene i dopune Poslovnika smatra dobrim. Predsjednica je stavila ovaj prijedlog izmjene
Pravilnika o radu UV na glasovanje i prihvaćen je jednoglasno.

1. Z A K L J U Ĉ A K

Jednoglasno je prihvaćena odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu UV

Ad.3.
Predsjednica M.K.predloţila je da se raspiše natjeĉaj za odgojitelja u punom radnom
vremenu do kraja pedagoške godine, dakle do 31.8.2018. I.P. pitao je moţe li se u
natjeĉaju ograniĉiti kandidiranje na kandidate s podruĉja Općine Ivankovo. Predsjednica
Klarić, kao i ravnateljica Puljić su rekle da to Zakon ne dopušta. Nakon glasovanja,
donesena je jednoglasna odluka o raspisivanju natjeĉaja.

1. ZAKLJUĈAK

Donesena je jednoglasna odluka da se raspiše natjeĉaj za odgojitelja, puno radno vrijeme, do kraja
pedagoške godine, dakle do 31.8.2018.

Ad.4.
Predsjednica M.K. predloţila je da se raspiše natjeĉaj za kuhara u punom radnom
vremenu do kraja pedagoške godine, odnosno 31.8.2018.
Svi su se usuglasili i jednoglasno donijeli odluku da se u natjeĉaj osim odgojitelja uvrsti i
kuhar.

1. ZAKLJUĈ AK

UV je donijelo jednoglasnu odluku da se raspiše natjeĉaj za kuhara u punom radnom vremenu do kraja
pedagoške godine, odosno 31.8.2018.

Ad.5.
Svi prisutni dobili su na uvid u materijalima zamolbu naĉelniku Općine Ivankovo za
besplatno pohaĊanje vrtića i naĉelnikov zahtjev za mišljenjem UV-a o opravdanosti te
zamolbe. Jelica Katić, odgojiteljica djeteta, naglasila je stav da je djetetu potreban vrtić i da
misli da će mu koristiti okruţenje djece i struĉnih odgojiteljica. Ostali su se sloţili s tim. UV
je donijelo jednoglasnu odluku da se naĉelniku uputi mišljenje da se dijete oslobodi naknade
za vrtić, ne toliko iz financijskih razloga, koliko zbog ostalih specifiĉnih okolnosti u kojima
dijete ţivi.

1. ZAKLJUĈ AK

UV upućuje naĉelniku Općine Ivankovo svoje mišljenje da je zamolba opravdana i predlaţu besplatno
pohaĊanje vrtića za dijete za koje je zamolba upućena.

Budući da više nije bilo prijedloga ni pitanja, sjednica je zakljuĉena u 19,20 sati

Zapisniĉar:
PREDSJEDNICA UV:
Mirela Klarić

Radosno djetinjstvo
Predškolska ustanova, Ivankovo
KLASA: 601-05/17-02-05
URBROJ: 2188/03-JT-1-17-01-02-05
Ivankovo, 22.8.2017.

SKRAĆENI Z A P I S N I K

s 2. sjednice Upravnog vijeća
odrţane dana 22.8.2017.godine
u prostorijama Općine Ivankovo
s poĉetkom u 19 sati

Nazoĉni:

SVI

ĈLANOVI

UV

Ostali nazoĉni: ravnateljica Vrtića

Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednica, svima ţeli dobrodošlicu. Napominje da je
to 2. sjednica Upravnog vijeća na kojoj su prisutni svi ĉlanovi, te konstatira sljedeći

Dnevni

r e d:

1.

Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća

2.

Stavljanje Pravilnika o radu izvan snage

3.
Godišnje izvješće o ostvarivanje plana i programa za pedagošku godinu
2016./2017. godinu
4.

Provedba aktivnosti oko proširenja prostora vrtića te povećanja odgojnih skupina

5.

Odluka o upisu djece u novu 2017./2018. pedagošku godinu

6.

Pitanja i prijedlozi-Razno

1. Z A K L J U Ĉ A K

Zapisnik

s

2. Z A K L J U Ĉ A K

prošle

sjednice

jednoglasno

je

prihvaćen.

Pravilnik o radu stavljen je izvan snage.

3.ZAKLJUĈ AK

PrihvaćaseGodišnje izvješće o ostvarivanju plana i programa za pedagošku godinu 2016./2017.

4. ZAKLJUĈAK
Ĉlanovi UV primili su na znanje Izvješćeoprovedbi aktivnosti oko proširenja prostora vrtića te povećanja
odgojnih skupina, koji je predsjednici UV predan u pisanom obliku.

5.ZAKLJUĈ AK

UV jednoglasno je potvrdilo odluku Povjerenstva za upise - upis 44 djece u vrtić

Sjednica je zakljuĉena u 21,30 sati

Zapisniĉar:

PREDSJEDNICA UV:

-

Radosno djetinjstvo
Predškolska ustanova, Ivankovo
KLASA: 601-05/17-02-04
URBROJ: 2188/03-JT-1-17-01-02-04
Ivankovo, 03.07.2017.

ZAPISNIK

s 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća
odrţane dana 3.07.2017.godine
u prostorijama Radosnog djetinjstva predškolske ustanove, Ivankovo
s poĉetkom u 19 sati

Nazoĉni:
iz reda Osnivaĉa:

1.M.K., prof.
2.I.V.,mag.ing.el.
3.I.P.,ing.
4.T.J.,mag.ing.el.
iz reda odgojitelja:

5. K.I.

6. J.K.

iz reda roditelja:

7. M.Š.

Ostali nazoĉni: naĉelnik Općine: M.M.,dipl.ing.
ravnateljica Vrtića: J.P.,prof.

Sjednicu Upravnog vijeća otvara ravnateljica, svima ţeli dobrodošlicu. Napominje da je to 1.
konstituirajuća sjednica Upravnog vijeća na kojoj su prisutni svi ĉlanovi. Izraţava svoj
optimizam da će UV donositi odluke u skladu sa Zakonom i na dobrobit djece, roditelja i
zaposlenika. Predlaţe da zapisnik vodi dosadašnja zapisniĉarka Jelica Katić do izbora novog,
te konstatira sljedeći

Dnevni

r e d:

1.

Izvješće o izboru i imenovanju ĉlanova UV

2.

Verificiranje mandata izabranih i imenovanih ĉlanova UV

3.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika UV

4.

Izbor zapisniĉara UV

5.

Pitanja i prijedlozi-Razno

1. Z A K L J U Ĉ A K

Ravnateljica je podnijela izvješće o izboru i imenovanju ĉlanova UV

2.Z A K L J U Ĉ A K

Verificirani su mandati svih ĉlanova UV

3.Z A K L J U Ĉ A K

Za predsjednicu UV imenovana je M.K., a za zamjenicu I.V.
Predsjednica vodi daljnji tijek sjednice.

4.ZAKLJUĈAK

Za zapisniĉara je imenovana J.K.
PREDSJEDNICA UV:

