REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ RAZLIČAK
KLASA: 601-02/19-09/16
URBROJ: 251-560-04-19-01
Zagreb, 14.6.2019.

Z A P I S N I K - PROČIŠĆENI
s 48. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ''Različak'' održane dana 14.6.2019. u
prostorijama vrtića, Wellerov vrt 1, s početkom u 16.00 sati.
NAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Velimir Bulović, Sayon Bangoura, Tatjana
Brozić Perić, Slavko Pralas
NENAZOČNI ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA: Maja Pavelić Opuhač
OSTALE NAZOČNE OSOBE:
− Sanja Hukavec, ravnateljica
− I.M., tajnik
Predsjednik je otvorio 48. sjednicu Upravnog vijeća, pozdravio nazočne i utvrdio da su
nazočna četiri člana Upravnog vijeća a da je jedan član nenazočan odnosno da je nazočan
potreban broj članova za pravovaljano odlučivanje.
Predsjednik Upravnog vijeća Velimir Bulović predložio je sljedeći dnevni red:
1. Verifikacija zapisnika s prethodne 47. sjednice Upravnog vijeća od 16.5.2019.
2. Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća
3. Donošenje odluke o usvajanju Plana ljetne organizacije rada za 2019.
4. Donošenje odluke o usvajanju Plana korištenja godišnjih odmora za
kalendarsku godinu 2019.
5. Donošenje odluke o zamjeni ravnateljice za vrijeme korištenja godišnjih odmora
6. Obavijest o izdanoj punomoći ravnateljice tajniku I.M. za potpisivanje odluka iz
područja radnopravnih odnosa
7. Verifikacija mandata novo izabranog člana Etičkog povjerenstva
8. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto spremačice na
određeno puno radno vrijeme do povratka na rad A.R.
9. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto rehabilitatora/ice na
određeno nepuno radno vrijeme do prestanka korištenja prava I.G. na dopust radi
___________ i povratka na rad u punom radnom vremenu
10. Izvješće o rezultatima upisa po isteku žalbenog roka
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11. Razno
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Prelazi se na rad po pojedinim točkama dnevnog reda.

AD1

Upravno vijeće jednoglasno je verificiralo zapisnik s prethodne 47. sjednice
Upravnog vijeća od 16.5.2019.

AD2

Ravnateljica je podnijela Izvješće o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća.
Nakon izlaganja, Upravno vijeće jednoglasno donosi sljedeću
ODLUKU
Usvaja se Izvješće ravnateljice o radu vrtića i izvršenju odluka Upravnog vijeća od
14.6.2019. (Izvješće čini sastavni dio ovoga zapisnika.)

AD3

Ravnateljica je usmeno izložila Plan ljetne organizacije rada za 2019. koji je
predočen članovima Upravnog vijeća. Predlaže Upravnom vijeću donošenje Plana
kao u tekstu prijedloga.
Nakon izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
o usvajanju Plana ljetne organizacije rada za 2019. koji je prilog ovom Zapisniku i
čini njegov sastavni dio.

AD4

Ravnateljica je usmeno izložila Plan korištenja godišnjih odmora za kalendarsku
godinu 2019. koji je predočen članovima Upravnog vijeća. Predlaže Upravnom
vijeću donošenje Plana kao u tekstu prijedloga.
Nakon izlaganja Upravno vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
o usvajanju Plan korištenja godišnjih odmora za kalendarsku godinu 2019. koji je
prilog ovom Zapisniku i čini njegov sastavni dio.

AD5

Ravnateljica je izvijestila da Upravno vijeće treba usvojiti odluku o osobi koja će je
mijenjati tijekom rada ljeti i u tom smislu predlaže imenovanje S.DŽ., T.P. i M.C.
Nakon glasovanja Upravno vijeće jednoglasno donosi
ODLUKU
o zamjeni ravnateljice za vrijeme korištenja godišnjih odmora. Ravnateljicu mijenja
S.DŽ., psiholog, u razdoblju od 22.7.2019. do 26.7.2019.; T.P., pedagog, u razdoblju
od 29.7.2019. do 9.8.2019.; M.C., pedagog, u razdoblju od 12.8.2019. do 16.8.2019.
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AD6

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće da je dana 14.6.2019. izdala punomoć I.M.,
tajniku Dječjeg vrtića "Različak", da u slučaju njene odsutnosti (ravnatelja) i
odsutnosti njene zamjene (zamjenika ravnatelja), može u njeno ime i za njen račun
potpisivati odluke iz područja radnopravnih odnosa. Opunomoćenik I.M. je dužan
opunomoćitelju Sanji Hukavec naknadno predočiti svaku odluku koju je potpisao
temeljem navedene punomoći.

AD7

Ravnateljica daje uvodno objašnjenje. Na 34. sjednici Upravnog vijeća od 19.6.2018.
verificirani su mandati članova Etičkog povjerenstva izabranih na sjednici
Odgojiteljskog vijeća od 12.6.2018.: R.M.K. (odgojitelj iz objekta _______), I.V.
(odgojitelj iz objekta ______________), M.K. (odgojitelj iz objekta _____), M.I.
(odgojitelj iz objekta ______), S.A. (odgojitelj iz objekta ________), L.V. (odgojitelj
iz objekta __________) i A.O. (predstavnik ostalih struktura radnika), svi u trajanju
od dvije godine, od 19.6.2018. do 18.6.2020. U međuvremenu je Renata Marinković
Krvavica izabrana za člana Upravnog vijeća iz redova odgojitelja i stručnih
suradnika za razdoblje od 28.8.2019. do 27.8.2023. Kako bi navedenim izborom ista
osoba od 28.8.2019. istodobno obnašala dužnost člana upravljačkog tijela (Upravno
vijeće) i nadzornog tijela (Etičko povjerenstvo) ustanove, čime bi mogla biti u
sukobu interesa, to je Odgojiteljsko vijeće na sjednici od 11.6.2019. umjesto R.M.K.
izabralo A.J. kao predstavnika odgojitelja iz objekta ________. Slijedom navedenog,
ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da verificira mandat A.J. kao članu Etičkog
povjerenstva i da verificira prestanak mandata R.M.K. kao članu Etičkog
povjerenstva.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" verificira mandat A.J. kao članu Etičkog
povjerenstva, kojoj mandat traje dvije godine, od 14.6.2019. do 13.6.2021., a mandat
R.M.K. kao članu Etičkog povjerenstva prestaje 13.6.2019. (Odluka čini sastavni dio
ovoga zapisnika.)

AD8

Ravnateljica daje uvodno objašnjenje. Radnici S.M., zaposlenoj na radnom mjestu
spremačice na temelju dva uzastopna ugovora o radu na određeno vrijeme od
10.9.2018., prestao je ugovor o radu na određeno vrijeme dana 9.6.2019.
sporazumno. Radnica je obavljala poslove spremačice od 10.9.2018. do 9.6.2019.
S.M. je bila zamjena za spremačicu A.R. od 22.10.2018. do 9.6.2019. temeljem
ugovora o radu na određeno vrijeme i izabrana je odlukom Upravnog vijeća po
natječaju. Od 10.6.2019. zamjena za A.R. je postala spremačica S.J. na temelju
odluke ravnateljice do 60 dana. Kako S.J. tijekom ljeta ističe ugovor o radu, zbog
čega će jedno radno mjesto spremačice, zamjene za A.R., ostati upražnjeno, to je
potrebno donijeti odluku o raspisivanju natječaja za spremačicu na određeno vrijeme
do povratka na rad A.R.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
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Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto
spremača/ice na određeno vrijeme do povratka na rad A.R.

AD9

Uvodno izlaže ravnateljica. Upravno vijeće je dana 25.1.2019. izabralo M.C., VSS,
magistru pedagogije iz Zagreba, za radno mjesto rehabilitatora na određeno nepuno
radno vrijeme od 20 sati tjedno do prestanka korištenja prava I.G. na dopust radi
____________ i povratka na rad u punom radnom vremenu, no ne dulje od
donošenja odluke o izboru kandidata za radno mjesto rehabilitatora na određeno
nepuno radno vrijeme temeljem ponovljenog natječaja isto radno mjesto, ali sve to
najdulje do 5 mjeseci (24.6.2019.). Slijedom navedenog, a kako radno mjesto
rehabilitatora s polovicom punog radnog vremena uskoro ne bi ostalo upražnjeno, to
je potrebno donijeti odluku o raspisivanju (ponovljenog) natječaja za
rehabilitatora/icu na određeno nepuno radno vrijeme do prestanka korištenja prava
Ive Gamilec na dopust radi ____ i povratka na rad u punom radnom vremenu.
Nakon raspravljanja, a na prijedlog ravnateljice, Upravno vijeće jednoglasno donosi
sljedeću
ODLUKU
Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Različak" raspisuje natječaj za radno mjesto
rehabilitatora/ice na određeno nepuno radno vrijeme do prestanka korištenja prava
I.G. na dopust radi ____ i povratka na rad u punom radnom vremenu

AD10

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o rezultatima upisa za pedagošku godinu
2019./2020. Upisano je 80 nove djece, ne računajući prelaske, "nulte upise" i "Bliste", i nije zaprimljena niti jedna žalba roditelja / skrbnika na rezultate upisa.

AD11

Nisu se rješavala pitanja pod razno.

S obzirom da je dnevni red bio iscrpljen predsjednik je zaključio sjednicu u 17.00 sati.
Zapisnik sastavio:
TAJNIK

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

I.M., v.r.

Velimir Bulović, v.r.
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